Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Koguduse 2021. aasta tegevusaruanne
1. Üldandmed
1.1. Kontaktandmed
1.1.1. Registrikood: 80210421
1.1.2. Postiaadress: Tartu 2, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, Tartumaa
1.1.3. Kiriku aadress: Tartu 2, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, Tartumaa
1.1.4. Telefon: 745 5195, 5661 1443
1.1.5. E-posti aadress: noo@eelk.ee
1.1.6. Arvelduskonto(d): EE231010152006091003 SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)
EE112200221058442062 Swedbank (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
1.1.7. Märkused arvelduskontode kohta: Põhikonto: EE231010152006091003 SEB (saaja:
EELK Nõo Kogudus)
Annetused kiriku restaureerimiseks: EE112200221058442062 Swedbank (saaja: EELK Nõo
Püha Laurentsiuse Kogudus)
1.2. Koguduse liikmed
1.2.1. Liikmete arv: 630
1.2.2. Annetajaliikmete arv: 158
1.2.3. Täiskogu liikmete arv: 50
1.2.4. Koguduse liikmeskonna üldiseloomustus ja olulisemad muutused: Võrreldes 2020.
aastaga vähenes aruandeaastal liikmesannetajate arv 17 inimese võrra (2020. aastal 175),
täiskogu liikmete arv aga nelja inimese võrra (2020. aastal 54). Liikmesannetajate arvu suurt
langust põhjendab ehk koguduseliikmete surm ja tervishoiukriisist tingitud kaugenemine
koguduseelust. Kindlasti on oma osa ka koguduse õpetaja suutmatusel liikmeid
koguduseelus aktiivsena hoida. Täiskogu liikmete väiksema languse võrreles 2020. aastaga
tingis aga ehk koguduse aktiivi moodustavate liikmete arvu stabiliseerumine: need liikmed,
kellele kogudus meelde tuleb, on ustavad.
1.2.5. Kas kogudus kasutab infosüsteemi Koguja?: JAH
1.3. Koguduse teenimispiirkond
1.3.1. Kihelkonnas või koguduse teenimispiirkonnas elavate inimeste arv: 5000
1.3.2. Teenimispiirkonna inimeste suhtumine kirikusse: Kirikust peetakse lugu. Seda on
tunda inimeste üldises hoiakus, kuid ka selles, et kirikust tehtud fotosid jagatakse meelsasti
Facebookis ja ka KOV-i ametlikel veebilehtedel. Lisaks oli aruandeaastal märgata, et
koguduse esindajaid kutsuti kohaliku omavalitsuse korraldatud üritustele enam kui
varasemail aastail (eriti väärib märkimist advendiküünla süütamine, mille korraldas Nõo vald
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ise).

2. Misjonitöö
2.1. Leeriõpetus
2.1.1. Leeriõpetuse tundide arv: 48
2.1.2. Leeriõpetamise kava ja metoodika: Piibliõpe ja katekismus ühenduses kirikuajaloo,
konfessioonide, koguduseelu ja liturgikaga-koguduselauluga. Lisaks vestlused leeriõpilasi
huvitavail ja päevakajalistel teemadel. Leeriõpilastega suheldi ka e-posti teel (küsimusedvastused). Aruandeaasta kevadisel leerikursusel toimus enamus leeritunde veebisilda
kasutades hübriidselt (mõned leerilapsed osalesid füüsiliselt, mõned virtuaalselt).
2.1.3. Leerilaagris osalenute arv: 0
2.1.4. Kuidas on korraldatud koguduses järelleeritöö?: Eraldi järelleeritööd ei toimunud.
Siiski on koguduse õpetaja pöördunud endiste leerilaste poole abipalvega aidata kaasa
koguduse igapäevatöös (muuseuminurga rajamine kirikusaali, suvine supijagamine
abivajajaile).
2.2. Piibliõpetus
2.2.1. Piiblitundide arv: 11
2.2.3. Piibliõppe ülesehitus ja osavõtt: Aruandeaastal toimusid piiblitunnid Meeri seltsimajas
(7), Aarike hooldekodus (1), Külaaseme külas (1) ja Nõo Püha Laurentsiuse kirikus (2).
Meeri seltsimajas toimunud piiblitunnid kandsid nime "Piibli- ja laulutund". Neil vaadeldi kõp
Mart Jaansoni juhtimisel mõnda piibliteemat ja/või toimus armulauaga palvus. Lauldi
vähemalt kaks kirikulaulu. Aarikesel ja Külaasemel olid piiblitunnid pigem palve- ja
toiduosaduse vormis. Nõo Püha Laurentsiuse kirikus toimunud piiblitunnid kandsid nime
"Osadusgrupi tund" ja kujutasid endast kindlale teemale rajatud piibli- ja palveosadust
(esimes teema oli vastavalt "Kannatlikkus", teise teema "Väärtus"). Kahte Nõos toimunud
piiblitundi juhtis koguduseliige Katre Hödemann, ülejäänuid kõp Mart Jaanson. Osalejaid oli
kõigil üritustel keskmiselt viis.
2.3. Kuulutustöö väljaspool kirikut
2.3.1. Kodukülastuste arv: 0
2.3.2. Kodugruppide ja väikerühmade tegevus: Vt 2.2.3.
2.3.3. Millistes kohtades väljaspool kirikut teeb kogudus kuulutustööd?: Nõo kihelkonna
külades (kuulutuspunktides): Meeri ja Külaaseme külas.
2.3.4. Kas kogudus korraldas misjoniüritusi?: EI
2.3.5. Kas kogudus korraldas mõne kohaliku avaliku ürituse või osales kohalikul avalikul
üritusel?: JAH
2.3.5.1. Nimeta üritused, mille korraldamisel ja läbiviimisel kogudus osales: Kirikute Öö
28.05.21 Nõo kirikus, Eesti lipu päev 04.06.21 Nõo kiriku ees, Off-road "Klaperjaht" 2021
palvus 06.08.21 Nõo kirikus, Nõo koguduse kuulutusnädal 09.–15.08.21, Huvitegevuse laat
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15.09.21 Nõo alevikus, Maal elamise päev 25.09.21 Nõo kirikus, Valguse festival 09.10.21,
advendiküünla süütamine ja jõulurahu väljakuulutamine 28.11.21 Nõo alevikus, Nõo koolide
advendikontsert 13.12.21 Nõo kirikus
2.4. Avatud kirik
2.4.1. Millistes programmides kogudus osales?: Teeliste Kirikud, Kirikute Öö
2.4.2. Millistes muudes programmides või üritustel kogudus osales?: Vt 2.3.5.1.
2.4.3. Milliseid muid täiskasvanutele suunatud üritusi kogudus korraldas?: Kogudust
tutvustavad näitused kirikusaalis: Alari Allika maalide näitus Nõo kirikus (avamine 14.02.21),
Elle Metsa fotonäitus "Imeline Island" Nõo kirikus (avamine 23.05.21), kirikuaia suvekohviku
tegevus 28.05.–25.09.21.
2.5. Misjonäride töö
2.5.1. Kas kogudus on mõnele misjonärile tugikoguduseks?: JAH
2.5.1.1. Keda kogudus toetas?: Valga praostkonna raames Helene ja Joona Toivaneni
Myanmaris
2.5.2. Kas koguduses töötas misjonär?: EI
2.6. Märkused
2.6. Muud tähelepanekud: Kogudus tellib omal kulul
a) ajalehte Eesti Kirik Nõo valla kolme raamatukokku (Nõo, Luke, Nõgiaru) ja Nõo
hooldekodusse;
b) kristlikku noorteajakirja Pluss Nõo noortekeskusse ja Nõo kooli raamatukokku.

3. Jumalateenistuselu
3.1. Jumalateenistuste arv
3.1.1. Pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste arv: 65
3.1.2. Pea-/põhijumalateenistusele lisaks peetud jumalateenistuste ja palvuste arv: 21
3.1.3. Armulauaga jumalateenistuste arv: 41
3.1.4. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste arv: 5
3.1.5. Veebis ülekantud (sh järelvaadatavate) jumalateenistuste arv: 12
3.1.6. Teenistuste arv kokku: 86
3.2. Osavõtt jumalateenistustest, talitustest ja kiriklikest üritustest
3.2.1. Pühapäevade ja pühade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine
arv: 16
3.2.2. Pühapäevade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine arv: 15
3.2.3. Armulauale võetud inimeste arv: 468
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3.2.4. Kõigil jumalateenistustel, talitustel ja kiriklikel üritustel osalenud inimeste arv kokku:
2376
3.2.5. Muutused jumalateenistustest osavõtjate arvus ja nende põhjused:
Jumalateenistustest osavõtjate keskmine arv võrreldes 2020. aastaga ei muutunud.
3.3. Jumalateenistuse juhtiv liturg
3.3.1. Mitu teenistust pidas koguduse õpetaja?: 82
3.3.2. Mitu teenistust pidas(id) koguduse abiõpetaja(d)?: 0
3.3.3. Mitu teenistust pidas(id) koguduse diakon(id)?: 0
3.3.4. Mitu teenistust pidas keegi teine?: 4
3.3.4.1. Täpsusta, kes pidas teenistust.: EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik
teenis peajumalateenistusel 22.08.21 ja II jõulupüha jumalateenistusel 26.12.21, EELK Tartu
praostkonna vikaardiakon Robert Bunder teenis peajumalateenistusel 17.10.21, EELK
Hargla koguduse diakon Signe Salumets teenis kolmainupüha jumalateenistusel 30.05.21.
3.4. Jumalateenistuste läbiviimine ja tavad
3.4.1. Pühapäevase jumalateenistuse sagedus: Iga pühapäev
3.4.2. Jumalateenistuste algusajad: Pühapäeviti 11.00
3.4.3. Millise liturgilise korra järgi peetakse eestikeelseid pühapäevaseid jumalateenistusi?:
Agenda
3.4.4. Erisused ja kohalikud tavad põhijumalateenistuse korras: Jumalateenistused peetakse
EELK agenda alusel, v.a see, et algusliturgias loetakse ühe lektsiooni asemel kaks.
3.4.5. Pea-/põhijumalateenistuse keskmine pikkus minutites: 70
3.4.6. Jutluse keskmine pikkus minutites: 12
3.4.7. Muusika jumalateenistustel: Kogudus laulab kirikulaule kaasa kuuldavalt, kuid mitte
valjult. Kord kuus korraldatakse kirikus Taizé-palvusi. mõned korrad aastas teenisid lauluga
kaasa koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel, samuti koguduse sopranisolist
Katre Hödemann. Paaril korral esinesid jumalateenistusel ka H. Elleri nim Tartu
muusikakooli keelpilliõpilased.
3.4.8. Kuidas on korraldatud jumalateenistustel korjandus?: Kirikulised panevad annetused
kiriku pikihoone keskel asuvasse korjanduskarpi.
3.4.9. Kuidas kaasatakse ilmikuid jumalateenistuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?:
Ilmikud helistavad reeglina kirikukella, kütavad kirikuhoone ahje ja kaunistavad kirikut
lilledega, kirikumuusikud valmistavad ette kirikumuusikat ja organistid saadavad
jumalateenistust orelil. Aruandeaasta märtsis ja aprillis aitasid ilmikud korraldada
jumalateenistuste salvestusi.
3.4.10. Väljakuulutatud jumalateenistuste pidamata jätmise põhjused: Ühtegi väljakuulutatud
jumalateenistust pole pidamata jäänud.
3.4.11. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste kohad: Nõo surnuaed, Meeri küla,
Külaaseme küla.
3.5. Kiriklikud talitused
3.5.1. Ristitute arv kokku: 6
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3.5.1.1. Ristitud laste arv: 2
3.5.1.2. Ristitud täiskasvanute arv: 4
3.5.2. Konfirmeeritute arv kokku: 7
3.5.2.1. Konfirmeeritud noorte arv: 4
3.5.2.2. Konfirmeeritud täiskasvanute arv: 3
3.5.3. Laulatatud paaride arv: 0
3.5.4. Registreeritud abielude arv: 0
3.5.5. Maetute arv kokku: 21
3.5.5.1. Kirstumatuste arv: 15
3.5.5.2. Tuhastamiste arv: 3
3.5.5.3. Urnimatuste arv: 3
3.5.6. Urni haudapanekute arv: 0
3.5.7. Pühitsemis- ja õnnistamistalituste arv: 2
3.5.8. Muude talituste arv: 1
3.5.9. Nimeta muud talitused: Nõo koguduse uue auto, kiriku interjööri remonditud
trepialuste ja uue puukuuri õnnistamine 26.09.21
3.5.10. Veebis ülekantud kiriklike talituste arv: 0
3.5.11. Erapihtide arv: 0
3.5.12. Kodust armulauda saanud inimeste arv: 3
3.5.13. Haiglates, hoolekande- ja kinnipidamisasutustes armulauda saanud inimeste arv: 0
3.5.14. Millise liturgilise korra järgi talitusi peetakse?: Agenda
3.5.15. Talituste üldiseloomustus: Talitused peetakse Agenda korra järgi. Ristimistel on
koguduselaul alguses ja lõpus; matustel kirikus või leinamajas kaks laulu ja surnuaial kolm
laulu, krematooriumis kolm laulu.
3.5.16. Muutused talituste arvus ja korras, põhjused: Aruandeaastal oli võrreldes 2020.
aastaga rohkem matuseid. Võib-olla mõjutas seda inimeste teisel tervishoiukriisi aastal
kasvanud julgus pidada avalikke matuseid. Ristimiste arv võrreldes 2020. aastaga
mõnevõrra langes, selle nähtuse põhjust ei oska esile tuua. Konfirmeeritute arv seevastu
võrreldes 2020. aastaga tõusis ühe võrra. Kodust ja haigla armulauda said võrreldes 2020.
aastaga vähem inimesi, kuna tervishoiukriisi tingimustes oli juurdepääs kodudele ja
hoolekandeasutustele piiratud.

4. Muusikatöö
4.1. Muusikakollektiivid
4.1.1. Muusikatöös osalenud inimeste arv: 26
4.1.2. Muusikakollektiivide arv: 3
4.1.3. Muusikakollektiivid liikide kaupa:
Muusikakollektiivi liik: segakoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: EELK Nõo koguduse segakoor
Juhi nimi: Ragne Meier
Liikmete arv: 12
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 80
Märkused:
Arvestatud on ka esinemispäeva proove.
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Muusikakollektiivi liik: meeskoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Nõo kiriku meesansambel
Juhi nimi: Margus Liiv
Liikmete arv: 8
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 18
Märkused:
Arvestatud on ka esinemispäeva proove.
Muusikakollektiivi liik: naiskoor/-ansambel
Muusikakollektiivi nimi: Tasakaal
Juhi nimi: Ragne Meier, Agnes Laasimer
Liikmete arv: 12
Proovitundide arv kokku aastas (tund = 45 min): 6
Märkused:
Arvestatud on ka esinemispäeva proove.
4.1.4. Muusikakollektiivide tegevus: Segakoori esinemised:
02.02.21 "Talvisel orelikontserdil" Nõo kirikus;
17.02.21 palvepäeva jumalateenistusel Nõo kirikus;
23.05.21 I nelipüha jumalateenistusel Nõo kirikus;
04.06.21 Eesti lipu sünnipäeval Nõo kiriku esisel platsil ja kirikus;
03.07.21 EELK Valga praostkonna laulupäeval Rannu kirikus (koor esines ka eraldi
ühendkoorist);
01.08.21 jumalateenistusel Paistu kirikus (külaskäik eestpalvekoguduse juurde);
11.08.21 koraalipühal "KLPR 30" Nõo kirikus;
11.09.21 EELK Valga praostkonna piiblipäeva jumalateenistusel Sangaste kirikus;
10.10.21 lõikustänupüha jumalateenistusel Nõo kirikus;
21.11.21 surnutepüha jumalateenistusel Nõo kirikus;
11.12.21 EELK Valga praostkonna advendikontserdil Laatre kirikus;
12.12.21 III advendi jumalateenistusel Nõo kirikus;
12.12.21 III advendi jumalateenistusel Rannu kirikus;
24.12.21 jõuluõhtu jumalateenistusel Nõo kirikus.
Valik repertuaarist:
EELK vaimuliku laulupeo 2020 repertuaar;
laulud Pekka Simojoki kogumikust "Ülistus";
KLPR-i koraalide 193, 205, 389, 472, 483 ja 293 seaded;
Madis Kanarbik "Kiituselaul";
Laulud KML-i kogumikust "Üks roosike on tõusnud".
Nõo kiriku meesansambli esinemised:
28.05.21 Kirikute Ööl Nõo kirikus;
04.06.21 Eesti lipu sünnipäeval Nõo kiriku esisel platsil ja kirikus;
01.08.21 jumalateenistusel Paistu kirikus (külaskäik eestpalvekoguduse juurde);
11.08.21 koraalipühal "KLPR 30" Nõo kirikus;
15.08.21 Hans Wühneri päeval Keeri külas;
14.11.21 isadepäeva perejumalateenistusel Nõo kirikus
25.12.21 I jõulupüha jumalateenistusel Nõo kirikus.
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Valik repertuaarist:
Ü. Topman/A. Haava "Mu südames on pühapäev";
M. Kanarbik "Me maad ja koduvalda";
M. Kanarbik "Kiituselaul";
M. Liiv/A. Rehemaa "Ülemsalm";
E. Võrk/M. Lipp "Eesti lipp";
Rootsi laul "Suvekoraal";
Luterlik koraal "Kiida nüüd Issandat, minu süda";
Saksa viis "Noorus on ilus";
Joh. Kappel/M. Lipp "Kostke, laulud, eesti keeles";
A. Topman/V. Saksen "Võitlusteel";
K. Türnpu/M. Lipp "Isamaa laul";
Al. Läte/M. Lipp "Kui puuduks kannel";
Al. Läte/M. Lipp "Ilus isamaa";
Joh. Kappel/L. Koidula "Ööbik";
E. Võrk/P. Grünfeldt "Palve";
KLPR-i koraalide 56, 292, 346, 130, 326, 446 seaded;
Luterlik koraal "Üks roosike on tõusnud";
M. Kanarbik "Päkapikud";
A. Maasalo/H. Auvinen "Tasa, tasa";
Luterlik koraal "Maa on nii kaunis";
Saksa jõululaul "Kui armsast jõulupuu nüüd hiilgab";
Prantsuse jõululaul "Karjased, oh öelge meile";
J. Sibelius/S. Topelius "Ei au, ei hiilgust otsi ma"
M. Wühner "Jõua jälle, jõuluime"
Naiskoori Tasakaal esinemised:
14.11.21 isadepäeva perejumalateenistusel Nõo kirikus.
Valik repertuaarist:
M. Jaanson/Jh 3:8 "Tuul"
Kaanon "Dona nobis pacem"
4.2. Koguduse muusikatöö ja muusikasündmused
4.2.1. Muusikatöö laste- ja noorsootöös, leerikoolis ja koguduse teistes töövaldkondades:
Laste- ja noorsootöös eraldi muusikatööd ei toimunud, kuid pühapäevakoolitundides lauldi
alati. Leeri- ja piiblitundides lauldi samuti alati kirikulaule.
4.2.2. Muusikute ja teiste koguduse töötegijate vaheline koostöö: Nõo koguduse muusikute
ja koguduse töötegijate vahel on suurepärane koostöö, paljud koguduse tuumikust ja
juhtorganeist osalevad ka ise muusikatöös.
4.2.3. Kontsertide arv kokku: 24
4.2.3.1. sh kirikus toimunud kontsertide arv: 21
4.2.4. Koguduse poolt korraldatud kontserdid jm muusikasündmused: 02.02.21 "Talvine
orelikontsert" Nõo kirikus (koguduse liikme, Nõo Reaalgümnaasiumi õpilase Sofia Nikitina
uurimistöö osa), esines Sofia Nikitina orelil ja Arseni Nikitin baritontuubal;
17.02.21 Nõo koguduse segakoor esines palvepäeva jumalateenistusel Nõo kirikus;
24.02.21 koguduse liige, sopran Katre Hödemann laulis iseseisvuspäeva jumalateenistusel

Lk 7/44

Nõo kirikus, orelil Margit Keeman;
28.03.21 koguduse liige, sopran Katre Hödemann laulis palmipuudepüha jumalateenistusel
Nõo kirikus, saatis Mart Jaanson;
02.04.21 koguduse liige, sopran Katre Hödemann laulis Suure Reede jumalateenistusel Nõo
kirikus, saatis Mart Jaanson;
04.04.21 koguduse liige, sopran Katre Hödemann laulis I ülestõusmispüha jumalateenistusel
Nõo kirikus, saatis Mart Jaanson;
09.05.21 emadepäeva jumalateenistusel Nõo kirikus esinesid H. Elleri nim Tartu
muusikakooli keelpilliõpilased koos õpetaja Kristel Eeroja-Põldojaga;
23.05.21 I nelipüha jumalateenistusel Nõo kirikus esinesid Nõo koguduse segakoor ja H.
Elleri nim Tartu muusikakooli keelpilliõpilased (õpetaja Kristel Eeroja-Põldoja);
28.05.21 Kirikute Öö raames esinesid Nõo kirikus Nõo kiriku meesansambel ja organist
Agnes Laasimer;
04.06.21 Eesti lipu sünnipäeval Nõo kiriku esisel platsil ja kirikus esinesid Nõo koguduse
segakoor ja Nõo kiriku meesansambel;
27.06.21 surnuaiapüha jumalateenistusel saatis liturgiat ja kirikulaule Tartu
puhkpilliansambel Jaan Tilgari juhatusel;
01.08.21 jumalateenistusel Paistu kirikus laulsid Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku
meesansambel;
11.08.21 koraalipühal "KLPR 30" esinesid Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku
meesansambel, samuti koguduse neli organisti (Agnes Laasimer, Margit Keeman, Katre
Hödemann, Ragne Meier), orelit mängis ka kõp Mart Jaanson;
12.08.21 Lauri ja Aike Sõõro tšellokontsert Nõo kirikus;
13.08.21 EELK Valga praostkonna projektkoori ja Karijärve Keelpilliorkestri kontsert Nõo
kirikus;
15.08.21 Hans Wühneri päeva rahvapeol Keeri külas ning küünalde süütamisel Nõo
kalmistul esinesid Nõo kiriku meesansambel ja Tartu puhkpilliansambel Jaan Tilgari
juhatusel;
25.09.21 Maal elamise päeva orelipooltunnil Nõo kirikus mängis organist Agnes Laasimer;
10.10.21 lõikustänupüha jumalateenistusel laulis Nõo koguduse segakoor;
14.11.21 isadepäeva perejumalateenistusel laulisid koguduse naiskoor Tasakaal ja Nõo
kiriku meesansambel;
21.11.21 surnutepüha jumalateenistusel Nõo kirikus laulis Nõo koguduse segakoor;
05.12.21 II advendi jumalateenistusel Nõo kirikus laulis segakoor Vega;
12.12.21 III advendi jumalateenistusel Nõo kirikus laulis Nõo koguduse segakoor;
24.12.21 jõuluõhtu jumalateenistusel Nõo kirikus laulis Nõo koguduse segakoor, klaveril Veli
Lahtmets;
25.12.21 I jõulupüha jumalateenistusel Nõo kirikus laulis Nõo kiriku meesansambel.
4.2.5. Ülevaade kirikus toimunud kontsertidest, kontserdisarjadest, festivalidest,
konkurssidest: Aruandeaasta kontserdid võib jagada kolmeks:
1. Nõo kirikus jumalateenistustel toimunud musitseerimine (kas siis koguduse enda
muusikute või külalisesinejate poolt);
2. Nõo kirikus väljaspool jumalateenistusi toimunud kontserdid (seda nii oma muusikute kui
ka külaliste sisustamisel);
3. koguduse kollektiivide esinemised väljaspool kirikuhoonet (kas siis koguduse enda või
vastuvõtjate korraldusel).
Kõige enam oli punktis 1. nimetatud sündmusi, vähem punktides 2. ja 3. nimetatud
sündmusi.
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4.2.6. Hinnang koguduse muusikatööle: Koguduse muusikatöö aruandeaastal oli väga
rikkalik, eriti arvestades tegutsemist tervishoiukriisi tingimustes. Kõige enam väärivad
tunnustust koguduse segakoor ja organistid, kes osalesid pea kõigis aruandeaasta
muusikasündmustes.
4.3. Muusikainstrumendid
4.3.1. Vileorelite arv: 2
4.3.3. Kas vileorelile teostati hooldus- või remonttöid?: EI
4.3.5. Jumalateenistusteks ja kontsertideks kasutatava(te) vileoreli(te) seisukord: Rahuldav
4.3.6. Vileoreli(te) kasutamise sagedus jumalateenistustel ja kontserttegevuses: Iga nädal
4.3.7. Teised kasutatavad muusikainstrumendid: Klaver, Muu
4.3.8. Nimeta muud eelnevalt nimetamata muusikainstrumendid: Süntesaator, kitarr,
löökpillid
4.4. Märkused
4.4. Muud tähelepanekud: Muusika mängib Nõo koguduses väga tähtsat rolli ja koguduse
muusikakollektiivide liikmed moodustavad ka koguduse vaimuliku tuumiku.

5. Laste- ja noorsootöö
5.1. Koguduse lastetöö
5.1.1. Lastetöös regulaarselt osalenud laste arv: 8
5.1.2. Lastetöö tundide arv: 3
5.1.3. Lastetöötundide sagedus õppeaastas: Muu regulaarsus
5.1.3.1. Täpsusta muu regulaarsus: Kolm korda aastas.
5.1.4. Lastelaagris osalenud laste arv: 13
5.1.5. Pühapäevakooli ja lastetöö korraldamine koguduses: Pühapäevakool töötab
koguduses tavaliselt jaanuarist maini ja oktoobrist detsembrini kaks korda kuus.
Aruandeaastal oli tundide toimumise regulaarsus tervishoiukriisi tõttu tugevasti häiritud.
5.1.6. Suuremad lasteüritused: Aruandeaastal suuremaid lasteüritusi ei toimunud, kui mitte
arvestada seda, et kogudusega seotud lapsed osalesid EELK Valga praostkonna
noortelaagris.
5.2. Koguduse noorsootöö
5.2.1. Noorsootöös regulaarselt osalenud noorte arv: 0
5.2.2. Noorsootöö tundide arv: 0
5.2.3. Koguduse noorterühma kooskäimise sagedus: Koguduses ei toimunud noorsootööd
5.2.4. Noortelaagris osalenud noorte arv: 1
5.2.5. Koguduse valitud juhtorganite töösse kaasatud noorte arv: 1
5.2.6. Noorsootöö korraldamine koguduses: Noorsootöö toimub peamiselt leeritöö raames.
Siiski osaleb igal aastal vähemalt üks noor ka üle-eestilisel kristlikul noortefestivalil JäPe
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ja/või Põltsamaa noortepäevadel. Aruandeaasta augustis töötasid kahel päeval kirikuaias
Nõo õpilasmaleva esindajad. Traditsiooniline kokkupuude noortega oli aruandeaastal ka
Nõo koolide advendikontsert Nõo kirikus 13.12.21. Huvitav noortega seotud sündmus oli
aruandeaasta 2. veebruaril, mil Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasest leerilaps korraldas kooli
uurimistöö raames oma orelikontserdi, millel osales kuulajana palju noori.
5.2.7. Suuremad noorteüritused: Nõo Reaalgümnaasiumi õpilase korraldatud orelikontsert
Nõo kirikus, Nõo õpilasmaleva töö kiriku juures aruandeaasta augustis ja Nõo koolide
advendikontsert Nõo kirikus 13.12.21.
5.4. Suhted teiste laste- ja haridusasutustega
5.4.1. Koguduse suhted kihelkonna laste- ja haridusasutustega: Nõo koguduse suhted Nõo
Reaalgümnaasiumi, Nõo Põhikooli ja Nõo muusikakooliga on üsna head. Aruandeaastal
osales koguduse leerikursusel kolm reaalgümnaasiumi noort, kuid varasemail aastail on see
arv olnud suuremgi. Nõo Põhikooli noored aruandeaastal tervishoiukriisi tõttu kirikusse ei
pääsenud, kuid varasemail aastail on sealsed noored osalenud pühapäevakoolitöös. Samuti
õpivad Nõo Põhikoolis paljude koguduseliikmete lapsed.
Suhted Nõo kihelkonna nelja lasteaiaga (Nõo, Luke, Nõgiaru ja Tõravere) olid aruandeaastal
väikesed, piirdudes ainult sellega, et neis töötavad mõned koguduse liikmed.

6. Diakooniatöö
6.1. Kodukülastused
6.1.1. Kodukülastuste arv: 13
6.1.2. Külastajad, külastatavad, külastuste sagedus, põhjused: Suures osas teostab
kodukülastusi koguduse õpetaja. Nende kodukülastuste üle, mida teostavad koguduse
ilmikliikmed, eraldi arvestust ei peeta. Külastuste sagedus aruandeaastal oli keskmiselt kord
kuus. Peamiselt olid kodukülastused seotud vestlusega pereliikmetega enne lähedase
matust, sünnipäevadega ja koguduse sõnumilehe kättetoimetamisega. Kahel korral kutsuti
õpetaja kummitusi välja ajama ja neis kohtades pidas õpetaja palvuse.
6.2. Haiglate, hoolekande- ja kinnipidamisasutuste külastused
6.2.1. Haiglate külastused
6.2.1.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv haiglates: 0
6.2.1.2. Hingehoidlike vestluste arv haiglates: 0
6.2.1.3. Haiglate külastamise regulaarsus: Ei külastanud kordagi
6.2.2. Hoolekandeasutuste külastused
6.2.2.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv hoolekandeasutustes: 0
6.2.2.2. Hingehoidlike vestluste arv hoolekandeasutustes: 1
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6.2.2.3. Hoolekandeasutuste külastamise regulaarsus: Ebaregulaarne
6.2.3. Kinnipidamisasutuste külastused
6.2.3.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv kinnipidamisasutustes: 0
6.2.3.2. Hingehoidlike vestluste arv kinnipidamisasutustes: 0
6.2.3.3. Kinnipidamisasutuste külastamise regulaarsus: Ei külastanud kordagi
6.3. Muu diakooniatöö
6.3.1. Koguduse liikmetele suunatud tegevused: Koguduse liikmed märkavad oma
usukaaslaste vajadusi ja annavad sellest teada koguduse õpetajale. Näiteks, kui mõnest
eakast üksi elavast koguduseliikmest pole mõnda aega kuulda, siis teatatakse sellest
koguduse õpetajale ja tema püüab olukorda lahendada. Aruandeaastal panid koguduse
liikmed paaril korral kokku väikesed abipakid eakatest abivajajaile ja koguduse õpetaja
toimetas need kohale. Koguduse õpetaja püüab koguduse liikmeid ka sünnipäevade puhul
telefonitsi õnnitleda, ehkki see tegevus pole süstemaatiline. Siiski on paljude
koguduseliikmete sünnipäevad märgitud koguduse kvartalilehes Rahutegija.
Aruandeaasta suurprojektiks võib pidada MTÜ Koos Laste Heaks (esindaja Angelika Lall) ja
Nõo koguduse korraldatud toidujagamist "Suvesupp lastele 2021", mille raames jagati
augustikuus kaks korda nädalas kirikuaias ja peamiselt koguduse liikmete (ettevõtja AnneLy Juhkam) keedetud suppi – eelkõige lastele, aga ka täiskasvanuist abivajajaile. Sellest
projektist said osa ka koguduse liikmed.
6.3.2. Kogukonnale suunatud tegevused: Kogudusel puuduvad siiani ruumid, kus harrastada
kogukonnale suunatud diakooniatööd (kogudusel puudub alates II maailmasõjast pastoraat).
Siiski püütakse lähiaastail jõuda kogudusemaja ehitamiseni.
Aruandeaasta suurprojektiks võib pidada MTÜ Koos Laste Heaks ja Nõo koguduse
korraldatud toidujagamist "Suvesupp lastele 2021", mille raames jagati augustikuus kaks
korda nädalas kirikuaias ja peamiselt koguduse liikmete keedetud suppi – eelkõige lastele,
aga ka täiskasvanuist abivajajaile.
6.3.3. Materiaalne toetamine: Humanitaarabi aruandeaastal ei jagatud, kui mitte arvestada
punktis 6.3.1. mainitud abipakke koguduse eakaile ning punktides 6.3.1. ja 6.3.2. mainitud
projekti "Suvesupp lastele 2021".
6.3.5. Suhted ja koostöö teiste asutustega diakoonia valdkonnas: Koguduse suhted Nõo
hooldekoduga on väga head. Enne aruandeaasta viirusepandeemia-piiranguid toimusid seal
kord kuus piiblitunnid ja vähemalt kaks korda aastas armulauaga palvused. Aruandeaastal
koguduse õpetaja siiski hooldekodu külastada ei saanud.
Aruandeaastal tekkis väga hea koostöö Nõo valla sotsiaalosakonnaga seoses projektiga
"Suvesupp lastele 2021": koos osakonnaga jõudsid koguduse vabatahtlikud kergemini
abivajajateni. Nimetatud projektis lõid toetajatena kaasa ka Nõo valla ettevõtted (TT Print,
Soolo kohvik jt).

7. Vaimulikud ja teised töötegijad
7.1. Koguduse töötegijate arv
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7.1.1. Koguduse vaimulike arv aasta lõpu seisuga: 1
7.1.2. Palgaliste ilmiktöötajate arv aasta lõpu seisuga: 2
7.1.3. Kogudusetöös osalenud vabatahtlike arv: 32
7.2. Koguduse vaimulikud
7.2.1. Koguduse vaimulik(ud):
Vaimuliku ametinimetus: koguduseõpetaja
Nimi: Mart Jaanson
Sünniaasta: 1966
Kogudust teeninud alates: 2002
Töökoormus koguduses: 1,0
7.2.2. Vaimuliku teised ametid ja ülesanded: Lisaks EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse
õpetaja tööle on Mart Jaanson ka EELK Valga praostkonna praost, sellena ka EELK
piiskopliku nõukogu ja Kirikukogu liige. Peale selle kuulub Mart Jaanson EELK
lauluraamatukomisjoni ning jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni.
Ilmalikus elus on Mart Jaanson on Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Muusikateaduse Seltsi ja
Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liige.
7.3. Koguduse töötegijad
7.3.1. Kirikumuusikud:
Eesnimi: Margit
Perenimi: Keeman
Ametinimetus: organist
Telefon: 5615 3207
E-post: keemanmargit@gmail.com
Eesnimi: Agnes
Perenimi: Laasimer
Ametinimetus: organist
Telefon: 745 5281, 528 4166
E-post: agneslaasimer@gmail.com
Eesnimi: Katre
Perenimi: Hödemann
Ametinimetus: organist
Telefon: 5560 6678
E-post: katrele@gmail.com
Eesnimi: Ragne
Perenimi: Meier
Ametinimetus: organist-koorijuht
Telefon: 526 5569
E-post: ragne.meier@gmail.com
7.3.2. Laste- ja noorsootöötegijad:
Eesnimi: Imbi
Perenimi: Tanilsoo
Ametinimetus: lastetöötegija
Telefon: 525 6607
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E-post: imbitanilsoo@gmail.com
7.3.6. Teised töötegijad: Toivo Saal: kellamees ja kirikuteenija.
Mare Kanarbik: arhivaar ja koguduse trükiste ettevalmistaja.
7.3.7. Vabatahtlikud: 1. Koguduse nõukogu liige ja juhatuse esimees Madis Kanarbik on
alates 2005. aastast, seega viiendat valimisperioodi järjest koguduse juhatuse esimees.
Tema käes on ka koguduse kassa. Samuti on ta üks peamisi Nõo kiriku meesansambli töö
korraldajaid.
2. Koguduse nõukogu ja juhatuse liige Raili Värno töötas nii valimisperioodil 2017–2020 kui
ka 2021–2024 koguduse juhatuse aseesimehena, täites ühtlasi endiselt ka sekretäri
ülesandeid. Lisaks levitab ta neli korda aastas ilmuvat koguduse sõnumilehte Rahutegija.
3. Koguduse nõukogu liige Taime Põld korraldab kirikus eriteemalisi näitusi ja organiseerib
Lõna-Eestis rahvusvahelist oikumeenilist naiste palvepäeva.
4. Koguduse nõukogu liige Marju Liblik aitab korraldada koguduse tööd Nõo hooldekodus ja
levitab Luke külas koguduse sõnumilehte Rahutegija.
5. Eva Keernik töötab vabatahtlikuna koguduse raamatupidajana.
6. Koguduseliige Kalju Õllek (1933–2021) korraldab oma kodus Külaaseme külas koguduse
õpetaja osavõtul piiblitunde ja jumalateenistusi.
7. Koguduseliige Liidia Aruväli aitab kaasa koguduse kohvilaudade ettevalmistamisel,
hoolitseb kihelkonna abivajajate eest ja lööb kaasa kõigil talgutöödel. Aruandeaastal kuulus
ta algatusrühma, mis võttis oma ülesandeks koguduse kirikukatete parendamise.
8. Koguduse nõukogu liige Heli Kruuse on koguduse segakoori laulja ja aitab segakoori
organiseerimistöös. Aruandeaastal kuulus ta algatusrühma, mis võttis oma ülesandeks
koguduse kirikukatete parendamise.
9. Piia Ansko on koguduse segakoori laulja.
10. Koguduseliige Ilme Ahas on koguduse segakoori laulja.
11. Koguduseliige Katrin Kask on koguduse segakoori laulja.
12. Koguduseliige Imbi Tanilsoo viis aruandeaastal Nõo kirikuaias läbi koguduse
pühapäevakoolitunde. Ta aitas aruandeaastal korraldada EELK Valga praostkonna suvist
noortelaagrit.
13. Koguduse nõukogu liige Jaan Aruväli aitab kaasa kõigil talgutöödel. Aruandeaasta
suurem töö oli Jaanil kirikutorni trepimademe remont ja trepistiku puhastamine.
14. EELK Tallinna Peeteli koguduse liige Margus Liiv juhendab Nõo kiriku meesansamblit.
15. Koguduseliige Kärri Toomeos-Orglaan laulab koguduse segakooris ja asendab
vajadusel koguduse koorijuhti.
16. Koguduse nõukogu liige Laurits Leedjärv esindab kogudust Nõo vallavolikogus (kuni
aruandeaasta sügiseni) ja laulab nii koguduse segakooris kui ka Nõo kiriku meesansamblis.
17. Koguduseliige ja Nõgiaru raamatukogu juhataja Sigrid Piiri aitab Nõgiaru külas levitada
koguduse sõnumilehte Rahutegija.
18. Koguduseliige Anne Saal koordineerib koguduse õpetaja osavõtul Meeri seltsimajas
toimuvaid piibli- ja laulutunde ning aitab korraldada augustis toimuvat Hans Wühneri päeva.
Samuti koostab ta Meeri seltsimajas toimuvate piibli- ja laulutundide kroonikat.
19. Koguduseliige Jaan Saal aitab korraldada augustis toimuvat Hans Wühneri päeva ja
korrastab koos abilistega Hans Wühneri perekonna hauaplatsi Nõo surnuaial.
20. Koguduseliige Malle Roomet aitab korraldada Meeri seltsimaja ja koguduse vahelisi
ühisüritusi. Samuti aitab ta koos abikaasa Jaaniga kaasa augustis toimuva Hans Wühneri
päeva korraldamisel. Malle Roomet vahendas Naiskodukaitse liikmena aruandeaastal
koguduse ja Naiskodukaitse Tartu malevkonna Tamme jaoskonna suhteid.

Lk 13/44

21. Koguduseliige Jaan Pau on alates 1967. aastast hoolitsenud selle eest, et kirikus oleksid
advendi- ja jõuluajal jõulukuused.
22. Koguduse nõukogu liige Ingmar Laasimer on Nõo kiriku meesansambli noodikoguhoidja
ja laulja.
23. Koguduse nõukogu liige Rein Soidla revideerib koguduse raamatupidamist.
24. Koguduseliige Anne-Ly Juhkam aitab kaasa õp Martin Lipu haua korrastamisele Nõo
kalmistul. Aruandeaastal keetis ta vabatahtliku ettevõtjana projekti "Suvesupp lastele 2021"
raames suppi. Samuti hoidis ta aruandeaasta suve vähemalt kõigil nädalavahetustel lahti
Nõo kiriku abihoonesse rajatud suvekohviku.
25. Koguduseliige Veiko Klassen aitab taotleda kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks
vajalike vahendeid, võttes ehitusspetsialistina erinevatelt asutustelt hinnapakkumisi.
26. Koguduseliige Marju Graf aitab kaasa kõigil talgutöödel. Aruandeaastal aitas ta läbi viia
erinevaid üritusi, millest kogudus osa võttis (nt Kirikuöö ja Maal elamise päev).
Aruandeaastal kuulus ta algatusrühma, mis võttis oma ülesandeks koguduse kirikukatete
parendamise.
27. Koguduseliige Siret Kiis on enda hooleks võtnud õp Aleksander Kruusi haua
korrastamise Nõo kalmistul.
28. Koguduseliige Katre Hödemann aitab koguduse õpetajat kirikus Taizé-palvuste
läbiviimisel, laulab koguduse segakooris ning laulab solistina koguduse jumalateenistustel.
29. Koguduseliige Agnes Laasimer hoolitseb kiriku kaunistamise eest. Aruandeaastal kuulus
ta algatusrühma, mis võttis oma ülesandeks koguduse kirikukatete parendamise. Agnes
Laasimer hoolitseb koguduses ka paljude muude ettevõtmiste toimumise eest (nt
aruandeaasta augustis toimunud koraalipüha, koguduse muusikakollektiivide töö
innustamine).
30. Koguduseliige ja Nõo hooldekodu elanik Aita Rossi teeb kristlikku tööd hooldekodus.
31. Koguduseliige Helen Luigla on abiks koguduse kohvilaudade ettevalmistamisel ja kõigil
talgutöödel. Aruandeaastal kuulus ta algatusrühma, mis võttis oma ülesandeks koguduse
kirikukatete parendamise.
32. Koguduseliige Kai Toom küljendab ja toimetab koguduse sõnumilehte Rahutegija.
7.4. Töötegijate täiendkoolitus
7.4.1. Täienduskoolitus koguduse töötajatele ja vabatahtlikele: Aruandeaastal täiendkoolitusi
ei toimunud.

8. Juhtimine ja majandus
8.1. Koguduse juht- ja järelevalveorganid ning osalemine üldkiriku juhtimises
8.1.1. Kas täiskogu täitis nõukogu ülesandeid?: EI
8.1.2. Juhatuse ilmikliikmete arv: 2
8.1.3. Juhatuse vaimulike liikmete arv: 1
8.1.4. Juhatuse sõnaõiguslike liikmete arv: 0
8.1.5. Juhatuse esimees: Madis Kanarbik, tel: 504 6570, e-post: madis.kanarbik@gmail.com
8.1.6. Juhatuse aseesimees: Raili Värno
8.1.7. Juhatuse ilmikliikmed: Madis Kanarbik, Raili Värno

Lk 14/44

8.1.8. Nõukogu ilmikliikmete arv: 10
8.1.9. Nõukogu vaimulike liikmete arv: 1
8.1.10. Nõukogu sõnaõiguslike liikmete arv: 0
8.1.11. Nõukogu ilmikliikmed: 1. Jaan Aruväli
2. Marju Graf
3. Madis Kanarbik
4. Laurits Leedjärv
5. Helen Luigla
6. Marju Liblik
7. Toivo Põld
8. Rein Soidla
9. Christina Värno
10. Raili Värno
8.1.12. Nõukogu asendusliikmed: Katre Hödemann, Kärri ToomeosOrglaan
8.1.13. Revisjonikomisjoni liikmete arv: 1
8.1.14. Revisjonikomisjoni liikmed või revident: Rein Soidla
8.1.15. Sinodisaadikud (ilmikud): Jaan Aruväli, Helen Luigla
8.1.16. Sinodisaadikute asendajad (ilmikud): Laurits Leedjärv, Christina Värno
8.1.17. Kirikukogu liikmed: Mart Jaanson
8.2. Juhtorganite koosolekud
8.2.1. Juhatuse koosolekute arv: 2
8.2.2. Nõukogu koosolekute arv: 6
8.2.3. Täiskogu koosolekute arv: 1
8.3. Visitatsioonid ja revideerimised
8.3.1. Peapiiskopi, piiskopi, praosti külastused ja visitatsioonid: Koguduse õpetaja Mart
Jaanson on ise Valga praostkonna praost. Peapiiskop ega piiskopid aruandeaastal kogudust
ei külastanud.
8.3.2. Koguduse raamatupidamise revideerimine või auditeerimine: Aruandeaasta algul
vaatas koguduse revident üle koguduse 2020. aasta raamatupidamise ja andis koguduse
nõukogule selle kohta kirjaliku hinnangu. Kõik oli korras.
8.3.3. Riigiametite teostatud järelevalve: Aruandeaastal riigiametid koguduse tegevuse vastu
huvi ei tundnud.
8.4. Koguduse varad
8.4.1. Kirikuhoone seisukord: 13. sajandil ehitatud Nõo Püha Laurentsiuse kiriku seisukord
on üldiselt hea. Aruandeaastal teostas OÜ Vennad Ehitus kiriku pikihoones 2020. aastal
tehtud interjööriremondi garantiiremondi. Samuti said aruandeaastal korda kiriku interjööri
lääneseinas asuvate treppide alused (edelas paneeliga-uksega suletud painipaik ja loodes
muuseuminurk, kus on eksponeeritud keskaegsed sillusekivid). Töid teostas OÜ Modifor
ning rahastas osaliselt Muinsuskaitseamet ja osaliselt kogudus. Aruandeaasta suvel ehitati
kirikuaeda puukuur, töid teostasid MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG
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(arheoloogiatööd), OÜ Brevell (vundamenditööd) ja OÜ Kohalik Kinnisvara (üldehitus). Töid
rahastas kogudus. 2020. aasta detsembris kirikuaeda valminud abihoone varjualune
varustati klaasist tagaseinaga. Töid teostas OÜ Navator ja neid rahastas kogudus.
8.4.2. Kinnistud:
Kinnistu katastritunnus: 52801:009:0397
Kinnistu nimi: Voika tn 1a
Kinnistu aadress: Voika tn 1a, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, Tartumaa
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 141772
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 141772
Muu maa iseloomustus:
Üldkasutatav maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Kõigi servituutide puhul on sõlmitud tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
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Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1063
Kinnistu nimi: Veski tn 31
Kinnistu aadress: Veski tn 31, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, Tartumaa
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 6721
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 6721
Muu maa iseloomustus:
Ärimaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid.
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudi puhul on sõlmitud tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0444
Kinnistu nimi: Vana-Nõo tn 1b // Voika tn 2a
Kinnistu aadress: Vana-Nõo tn 1b // Voika tn 2a, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, Tartumaa
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3269
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sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 3269
Muu maa iseloomustus:
Üldkasutatav maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid.
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Kõigi servituutide puhul on sõlmitud tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1036

Lk 18/44

Kinnistu nimi: Tuule tn 38
Kinnistu aadress: Tuule tn 38, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3400
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 3400
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1035
Kinnistu nimi: Tuule tn 36
Kinnistu aadress: Tuule tn 36, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 2786
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 2786
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
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Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1034
Kinnistu nimi: Tuule tn 34
Kinnistu aadress: Tuule tn 34, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 5747
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 5747
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
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Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1043
Kinnistu nimi: Tuule tn 33
Kinnistu aadress: Tuule tn 33, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 1633
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 1633
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
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Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1033
Kinnistu nimi: Tuule tn 32
Kinnistu aadress: Tuule tn 32, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3979
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 3979
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1042
Kinnistu nimi: Tuule tn 31
Kinnistu aadress: Tuule tn 31, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 1885
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 1885
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
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Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1032
Kinnistu nimi: Tuule tn 30
Kinnistu aadress: Tuule tn 30, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3963
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 3963
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
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Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1041
Kinnistu nimi: Tuule tn 29
Kinnistu aadress: Tuule tn 29, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 1797
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 1797
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
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Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1031
Kinnistu nimi: Tuule tn 28
Kinnistu aadress: Tuule tn 28, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3558
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 3558
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1040
Kinnistu nimi: Tuule tn 27
Kinnistu aadress: Tuule tn 27, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 1802
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
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sh muu maa, ha: 1802
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1030
Kinnistu nimi: Tuule tn 26
Kinnistu aadress: Tuule tn 26, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3722
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 3722
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
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Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1039
Kinnistu nimi: Tuule tn 25
Kinnistu aadress: Tuule tn 25, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 2120
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 2120
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
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Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1029
Kinnistu nimi: Tuule tn 24
Kinnistu aadress: Tuule tn 24, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 5834
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 1334
sh muu maa, ha: 4500
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa ja muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1038
Kinnistu nimi: Tuule tn 23
Kinnistu aadress: Tuule tn 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
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Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3877
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 650
sh muu maa, ha: 3227
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa ja muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1037
Kinnistu nimi: Tuule tänav T4
Kinnistu aadress: Tuule tänav T4, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 2904
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 150
sh muu maa, ha: 2754
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa ja muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
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Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0108
Kinnistu nimi: Tartu tn 7a
Kinnistu aadress: Tartu tn 7a, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 4067
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 3932
sh muu maa, ha: 135
Muu maa iseloomustus:
Õuemaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
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Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0024
Kinnistu nimi: Tartu tn 2
Kinnistu aadress: Tartu tn 2, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 6666
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 6666
Muu maa iseloomustus:
Õuemaa ja muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: kirik
Hoonete andmed ja iseloomustus:
13. sajandist pärinev Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
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Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0441
Kinnistu nimi: Oja tn 1a
Kinnistu aadress: Oja tn 1a, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 11983
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 11983
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa, õuemaa, muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 1
Hoonete otstarve: muu hoone
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Bussiootepaviljon
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
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Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0022
Kinnistu nimi: Meeri tn 18b
Kinnistu aadress: Meeri tn 18b, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 1478
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 1478
Muu maa iseloomustus:
Üldkasutatav maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
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Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0023
Kinnistu nimi: Meeri tn 11a
Kinnistu aadress: Meeri tn 11a, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 666
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 666
Muu maa iseloomustus:
Õuemaa ja muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
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Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0106
Kinnistu nimi: Martin Lipu tänav
Kinnistu aadress: Martin Lipu tänav, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 2004
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 192
sh muu maa, ha: 1812
Muu maa iseloomustus:
Õuemaa, muu maa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
(registrikood 11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus AS EMAJÕE VEEVÄRK (registrikood 11044696) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Tänav sai kõrghaljastuse.

Lk 35/44

Aruandeaastal toimunud muutused:
Tänav viidi kooskõlla Nõo Vallavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneeringuga.
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:0026
Kinnistu nimi: Koguduse
Kinnistu aadress: Koguduse, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 3.65
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 3.55
sh muu maa, ha: 0.1
Muu maa iseloomustus:
Muu maa
Renditud maa pindala, ha: 3.65
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 396
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
7. Isiklik kasutusõigus Nõo vald kasuks.
8. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
1. Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
2. Maarendi leping kehtib kuni 30. septembrini 2025.
Aruandeaastal tehtud remondid:
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Drenaaži puhastus
Aruandeaastal toimunud muutused:
Põllumaa parendamine
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0119
Kinnistu nimi: Kiriku tn 2
Kinnistu aadress: Kiriku tn 2, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 2732
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 2732
Muu maa iseloomustus:
Looduslik rohumaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK
(registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1044
Kinnistu nimi: 22155 Nõo-Tamsa tee T6
Kinnistu aadress: 22155 Nõo-Tamsa tee T6, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
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Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 515
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 515
Muu maa iseloomustus:
Transpordimaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituudile vastab tähtajatu leping.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:001:1064
Kinnistu nimi: 22155 Nõo-Tamsa tee T5
Kinnistu aadress: 22155 Nõo-Tamsa tee T5, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 310
sh metsamaa, ha: 0
sh põllumaa, ha: 0
sh muu maa, ha: 310
Muu maa iseloomustus:
Transpordimaa
Renditud maa pindala, ha: 0
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 0
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:

Lk 38/44

Hoonestusõiguse alune pind, m2: 0
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 0
Hoonete arv: 0
Hoonete otstarve: ei ole hooneid
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Ei ole hooneid
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:
1. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
Servituutidele vastavad tähtajatud lepingud.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Pole tehtud
Aruandeaastal toimunud muutused:
Pole toimunud
Märkused:
Kinnistu katastritunnus: 52801:010:0018
Kinnistu nimi: Raudtee tn 2a
Kinnistu aadress: Raudtee tn 2a, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Kinnistu pindala, ha (1 ha = 10 000 m2): 70491
sh metsamaa, ha: 7731
sh põllumaa, ha: 60892
sh muu maa, ha: 1868
Muu maa iseloomustus:
Loooduslik rohumaa ja muu maa
Renditud maa pindala, ha: 4.66
Maa rendist saadav tulu aastas, eurodes: 3513
Kas on olemas kehtiv metsamajandamiskava?: EI
Metsamajandmiskava koostamise aasta:
Hoonestusõiguse alune pind, m2: 15000
Hoonestusõigusest saadav tulu aastas: 3000
Hoonete arv: 2
Hoonete otstarve: muu hoone
Hoonete andmed ja iseloomustus:
Tankla-teenindusjaam, kauplus
Hoonete rendist saadav tulu aastas: 0
Servituudid:

Lk 39/44

1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
2. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
3. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks.
4. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
5. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
6. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks.
Kinnistuga seotud lepingud ja nende kehtivus (lõppemise aeg):
1. Maarendileping kehtib 30. septembrini 2025.
2. Hoonestusõiguse leping kehtib 29. maini 2029.
Aruandeaastal tehtud remondid:
Hoonestusõiguse alal tee rajamine
Aruandeaastal toimunud muutused:
Hoonestusõiguse alal tee rajamine
Märkused:

8.6. Hinnang majanduslikule olukorrale
8.6.1. Hinnang majanduslikule olukorrale ja tulevikuväljavaated: 2005. aastal koostöös OÜ
Kiriku Varahaldusega alanud koguduse kinnisvara planeerimine on 16 aastaga kandnud
head vilja. Kogudusele kuuluvad maad on planeeritud (osaliselt detailplaneeritud) ning järkjärgult kas plaanipäraselt võõrandatud või rendile antud. On märgata huvi suurenemist
koguduse järelejäänud maade vastu ning see lubab arvata, et kogudusel õnnestub
saavutada rentimise ja hoonestusõiguse müümisega pikaaegset püsitulu.
Koguduse keskaegse kirikuhoone seisukord on rahuldav ja kogudus on astunud samme
selle pidevaks parendamiseks: restaureerimisprojekti alusel liigutakse järk-järgult edasi.
Aruandeaastal parendati kirikuaias asuvat abihoonet, ehitati uus kuur küttepuude
hoidmiseks ning jätkati kiriku interjööri parendamisega. Lähemate aastate jooksul
loodetakse ehitada ka kogudusemaja, mis peaks koguduse ruumiprobleemid pikemaks
ajaks lahendama.
8.6.2. Mida on kogudus ette võtnud oma tulubaasi suurendamiseks?: Kogudus on oma
kinnistuid välja rentinud ja loodab seda tegevust lähemal ajal veelgi laiendada.

9. Kommunikatsioon ja suhtekorraldus
9.1. Kodulehekülg ja ühismeedia
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9.1.1. Kodulehekülje aadress: nookirik.ee
9.2. Sisekommunikatsioon
9.2.1. Koguduse liikmete teavitamine koguduse tegevusest: Koguduse liikmeid teavitatakse
järgmiste vahendite kaudu:
1. kirikuteated kantslist jumalateenistuse ajal;
2. kirikuteated kirikuväravas asuval teadetetahvlil;
3. koguduse kvartalileht Rahutegija;
4. koguduse list e-posti kaudu;
5. koguduse õpetaja Facebooki lehe https://www.facebook.com/mart.jaanson kaudu.
6. 11 korda aastas ilmuvas Nõo Valla Lehes avaldatud kirikuteadete kaudu.
9.2.2. Koguduse väljaanded:
Väljaanne: muu
Nimi: Rahutegija
Tiraaž: 150
Märkused:
Tegemist on koguduse sõnumilehega A3 brošüüri mõõtmeis, tavaliselt kaheksa lehekülge.
Sõnumilehte toimetab kõp Mart Jaanson ning toimetab-küljendab koguduse liige Kai Toom.
Lehte tiražeeritakse mustvalgena koopiakeskuses ja saadetakse postiga paljude
koguduseliikmeteni. Lehel on ka värviline versioon, mis riputatakse üles koguduse
kodulehele.

9.3. Koguduse suhted ja koostöö
9.3.1. Sõpruskogudused:
Koguduse nimi: Helsingi Lauttasaari kogudus
Riigi nimi: Soome
9.3.2. Koostöö sõpruskogudustega: Koostöö Helsingi Lauttasaari kogudusega pole kahjuks
ka aruandeaastal vedu võtnud: Lauttasaari kogudus on üks suuremaid Helsingi
linnakogudusi ja Nõo maakogudus on nende jaoks liiga väike. Koguduse esindused on
varasemalt mõned korrad ka üksteist külastanud, kuid neist külaskäikudest pole kasvanud
tõsisemat koostööd. Aruandeaastal saatis kogudus Lauttasaari kogudusele elektroonilise
jõulutervituse.
Pigem on Nõo kogudusel tihedamad sõprussuhted mõnede üksikisikutega välismaa
kirikutes, nt õp Harald Aschenbrenneriga Saksa Evangeelsest Kirikust, kes nüüd juba
mõnda aega tegutseb Saksa Kaitseväe kaplanina (suhted tekkisid läbikäimisest Valga
praostkonna Eschwege sõprus-kirikuringkonnaga, milles õp Aschenbrenner tookord teenis).
Samuti on väga head suhted Ungari Luterliku Kiriku juhtiva piiskopi endise nõuniku,
kirikumuusiku Kinga Marjatta Papiga, kes on korraldanud kogudusele kohtumisi Ungari
kiriku esindajatega ja organiseerinud Nõo kiriku meesansambli kontsertreisi Ungarisse.
Üldiselt võib siiski öelda, et Nõo kogudusel sõpruskogudus puudub, vähemalt selles mõttes
nagu see on alates 1990. aastaist meie kirikus tavaline (pidev läbikäimine ja materiaalne
tugi).
9.3.3. Koostöö kohaliku omavalitsusega: Koostöö suurima kohaliku omavalitsusega Nõo
kihelkonnas, Nõo vallaga on hea. Vallavalitsuses ja volikogus on piisavalt inimesi, kes
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oskavad ja tahavad kogudusega asju ajada vastastikkuse lugupidamise õhkkonnas. Siiski
pole suhtumine kogudusse jäägitult mõistev, sest vaatamata sellele, et Nõo vald kasutab
keskaegset Nõo Püha Laurentsiuse kirikut oma sümbolina (kiriku kujutis on valla vapil ja
kiriku fotot kasutatakse valimispropagandas), pole seni kirikuhoone kordategemiseks
vahendeid leitud. Vahel jääb mulje, et vallavalitsus on sunnitud kogudusega häid suhteid
hoidma peamiselt sellepärast, et kogudus on üks suuremaid maaomanikke Nõo alevikus ja
temast sõltub mingil määral valla areng.
Nii või teisiti, koguduse suhteid Nõo vallaga võib nimetada meeldivalt töiseiks.
Aruandeaastal, nagu varemgi, lükati kirikuesistelt teedelt lund ja niideti vastavalt platsilt
muru (kirikuesine plats on muudetud lipuplatsiks). Koguduse heakskiidul rajati kirikuesisele
platsile valgustus, paigaldati istepingid ning avati samas Eesti lipulaulule ja selle autorile õp
Martin Lipule pühendatud mälestuskivi. Esimest korda pärast 1990. aastaid toimus
aruandeaasta 28. novembril jälle advendiküünla süütamine, millesse oli seekord kaasatud
ka koguduse õpetaja. Aruandeaasta lõpul, pärast kohalike omavalitsuste valimisel toimunud
muudatusi vallavalitsuses ja -volikogus tekkis kogudusel lootus, et võib-olla toetatakse 2022.
aastal esimest korda ka kiriku interjööri renoveerimist.
Kogudusel pole märkimisväärseid suhteid teiste Nõo kihelkonna piiridesse jäävate kohalike
omavalitsustega (Elva vald, Tartu linn, Kambja vald).
9.3.4. Koostöö teiste konfessioonidega: Koostöö ainsa konfessiooniga Nõo kihelkonnas
peale EELK, EAÕK Nõo Püha Kolmainu kogudusega on väga hea. Igal aastal osaleb EAÕK
esindaja iseseisvuspäeva jumalateenistusel Nõo Püha Laurensiuse kirikus, nõnda ka
aruandeaastal.
9.3.5. Koostöö praostkonna ja teiste kogudustega: Põhjusel, et Nõo koguduse õpetaja on
alates 2017. aastast ka Valga praostkonna praost, on Nõo koguduse koostöö Valga
praostkonna ja selle kogudustega iseenesestmõistetavalt hea. Siiski on Nõo kogudusel
head suhted ka lähemate naaberpraostkonna, Tartu praostkonna kogudustega.
Alates 2018. aastast osaleb Nõo kogudus EELK Misjonikeskuse veetavas tänuväärses
eestpalvekoguduste projektis ja selle kaudu on lähemalt tuttavaks saadud MaarjaMagdaleena, Halliste, Rapla ja Paistu kogudustega. Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku
meesansambel esinevad üsna tihti ka väljaspool Nõo kogudust ja nõnda luuakse suhteid
teiste kogudustega. Sama toimub tänu koguduse kuulutusnädalaile kutsutud külalistele ja
koguduse suvistele bussiekskursioonidele. Kõike nimetatut tehti ka aruandeaastal.
9.3.6. Koostöö teiste organisatsioonidega: Nõo kogudus on heades suhetes kõigi
organsatsioonidega, kellega ta kokku puutub. Tähtis roll selles on koguduse juhatuse
esimehel Madis Kanarbikul, kelle diplomaatilised võimed on märkimisväärsed.
Aruandeaastal pidi kogudus erinevate majandusprojektide tõttu suhtlema paljude
ehitusorganisatsioonidega, Muinsuskaitsega, samuti PRIA-ga ja kõigis küsimustes saadi
kokkuleppele.
Aruandeaasta suuremaid ettevõtmisi oli "Suvesupp lastele 2021", milles kogudus tegi väga
head koostööd MTÜ-ga Koos Laste Heaks.
Tänu koguduseliige Malle Roometile suhtles aruandeaastal kogudusega ka Naiskodukaitse,
kelle esindajad käisid ühe muusikaprojekti tõttu korra Nõo kirikus ja korra Meeri seltsimajas.
9.3.7. Koostöö kristliku ja ilmaliku meediaga: Kristlikust meediast teeb Nõo kogudus kõige
enam koostööd ajalehega Eesti Kirik ja Tartu Pereraadioga. Mõlemad nimetatud kajastasid
aruandeaastal tihti koguduse tegemisi – seda nii omal initsiatiivil kui ka koguduse eestvõttel.
Ilmalikust meediast võib koguduse suuremate koostööpartneritena nimetada Nõo Valla
Lehte, Nõo Valla Lehes ka koguduse õpetaja artikleid suurematel kirikupühadel.

Lk 42/44

Aruandeaasta oktoobris võttis koguduse õpetajaga ühendust Nõo kultuurimaja juures
tegutsev Nõo valla kohalik raadjojaam NÕOCASt, kes tegi õpetajaga raadiointervjuu.
Aruandeaastal andis kogudus tänu Mare ja Madis Kanarbiku suurele tööle välja järjekordse
trükise, Martin Lipu luulekogu "Hilised õied". Seda väljaannet esitleti Nõo kirikus
aruandeaasta 4. juunil ning tutvustati, lisaks igapäevastele elektroonilistele ja
sotsiaalmeedia kanaleile ka Pereraadios ja ajalehes Tartu Postimees. Raamatu
arvustamisest oli huvitatud ka ajakiri Keel ja Kirjandus.
9.4. Märkused
9.4. Muud tähelepanekud: Koguduse meediatööga seostuvad ka uued kirikut tutvustavad
infovoldikud, mille kogudus aruandeaasta lõpul tellis ja mida saab nüüd iga kirikukülastaja
omandada.

10. Hinnang aasta tegevusele
10.1. Suuremad tööd, tähtpäevad, sündmused, külalised: Järgnevalt on loetletud
aruandeaastal koguduse eestvõttel või koguduse osalusel toimunud tähelepanuväärsemad
üritused.
1. Iseseisvuspäeva jumalateenistus K, 24.02.21 kell 12.00 kirikus: laulis Katre Hödemann,
aastapäevakõne Sofia Nikitinalt (luges kõp Mart Jaanson);
2. Koguduse täiskogu koosolek P, 18.04.21 kell 12.30 kirikus;
3. Eesti lipu päeva tähistamine R, 04.06.21 kirikuaias ja kirikus; Martin Lipu luulekogu
„Hilised õied“ väljaande esitlus: laulsid koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel;
3. Kirikute Öö üritused 28.05.21 kirikus, kirikuaia abihoone varjualuses avati suvekohvik (OÜ
Anikrus, Anne-Ly Juhkam);
4. Valga praostkonna laulupäev L, 03.07.21 Rannus;
5. „Teeliste kirikud“ 2021 15.06.–14.08.21;
6. „Suvesupp lastele 2021“, avalöök Nõo kirikuaias 08.07.21, kestis augusti lõpuni;
7. EELK Valga praostkonna noortelaager 05.–07.07.21 Soontagal, koguduse kaudu osales
13 noort ja seda esindas üheksa täiskasvanut;
8. Leeri mälestuspäev P, 18.07.21 kirikus;
9. Koguduse bussiekskursioon EELK Pärnu praostkonda 19.–20.07.21;
10. Külaskäik eestpalvekoguduse EELK Paistu koguduse juurde 01.08.21, osalesid
koguduse segakoor, Nõo kiriku meesansambel ja koguduseliikmeist huvilised;
11. Koguduse kuulutusnädal 09.–14.08.21; 10.08.21 külastas kogudust EELK
Paistu koguduse õpetaja Allan Kährik koos koguduse esindajatega; 11.08.21 koraalipüha
(segakoor, meesansambel ja organistid);
12. XI Hans Wühneri päev 14.–15.08.21, 14. augustil praostkondlik, 15. augustil
kogudusekeskne;
13. EELK Valga praostkonna piiblipäev L, 11.09.21 Sangastes; laulis koguduse segakoor;
14. Huvitegevuse laat Hariduse pargis 15.09.21; osalesid koguduse noorsootööjuht Imbi
Tanilsoo ja kõp Mart Jaanson;
15. Maal elamise päev kirikus ja kirikuaias L, 25.09.21;
16. Valguse festival L, 09.10.21;
17. Koguduse naiskoori Tasakaal ülesastumine isadepäeva perejumalateenistusel P,
14.11.21;
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18. EELK Valga praostkonna advendikontsert L, 11.12.21 Laatres; osales koguduse
segakoor.
Majandusliku poole pealt tuleb mainida kogudusele uue auto (Volkswagen Transporter)
soetamist aruandeaasta augustis, samuti Martin Lipu luulekogu "Hilised õied" väljaandmist,
suvekohviku tegevust kirikuaias, suvesupi jagamist, puukuuri ehitamist ja kiriku interjööri
renoveerimise jätkamist. Kogudus osales aruandeaasta kannatusajal katsekogudusena ka
EELK lauluraamatukomisjoni prooviväljaande "Paastuaja laululeht" testimisel. Rõõmustav
on koguduse naiste initsiatiiv kirikukatete parendamisel!
10.2. Tähelepanekud, probleemid ja ettepanekud koguduse, praostkonna, kiriku ja kogu
ühiskonna kohta: Koguduse majanduslik võimekus on järkjärgult paranenud, kuid
liikmeannetajate arv langeb. Ühest küljest tundub nüüd reaalne renoveerida lõpuni kiriku
interjöör ja asuda seejärel eksterjööri juurde, rajada kiriku ümber niiskustõke ja vajadusel
teostada vertikaalplaneerimine, ehitada kogudusemaja ning teostada teisigi suuri
majandusega seotud plaane. Teisest küljest teeb muret, et koguduse majanduslikku
toimetulekut ei suudeta ehk piisavalt kanaliseerida vaimulikku töösse, nt käivitamaks
noortetööd, laiendamaks oma tegevust kihelkonnas jne.
Nõo kogudus kuulub meelsasti Valga praostkonda, kuid et koguduse õpetaja on ise praost,
siis on ta kohustatud abistama ka teiste koguduste vaimulikku toimetulekut. Aruandeaastal
sai kõp Mart Jaanson Rannu ja Otepää koguduste hooldajaõpetajaks, loodetavasti ajutiselt.
Üldkiriklikus plaanis lõppes aruandeaastal EELK õigusreform ja mõnevõrra on rahunenud
kired, mis lõid lõkkele plaani ümber rajada EELK-s piiskopkonnad. Siiski peab õp Mart
Jaanson koguduseõpetaja ja praostina nimetatud arengut ebaotstarbekaks, sest see lõhub
EELK traditsioonidel tuginevat aluspinda.
Ühiskonda on raputanud tervishoiukriis, kuid seda, millise rolli omandab kirik kriisi vaibudes,
ei oska praegu veel ennustada. Samuti pole teada, kuidas mõjutavad kirikut pikemas
perspektiivis aruandeaastal tervishoiukriisile lisandunud kriisid: energia- ja julgeolekukriis.
Kuid kirik on püsinud ka palju raskematel aegadel ning kui säilib võimalus sõna kuulutada ja
sakramente jagada, siis võib Jumala abiga alati lootusrikkalt tulevikku vaadata!
10.3. Hinnang aruandeaastale: Aruandeaasta oli jätkuva tervishoiukriisi tõttu eriline, kuid
ühele Nõo koguduse sarnasele maakogudusele siiski mitte väga. Kogudus suutis hästi
säilitada tavapärase jumalateenistusliku ja kultuurilise aktiivsuse ning liikuda pika sammu
edasi kiriku taristu parendamisel. Kogudusel on endiselt hästi kokkuhoidev ning
intellektuaalselt ja vaimulikult võimekas tuumik, kes tuleb meelsasti kokku ka talgutöödeks
(aruandeaastal oli talgupäevi kokku 10, lisaks sisustasid kaks talgupäeva Nõo õpilasmaleva
noored). Koguduse nõukogu ja juhatus on oma vabatahtlikku tööd teinud suure
pühendumusega ning eeltoodud õnnestumised võibki lugeda selle ja viimselt muidugi
Jumala õnnistuse tulemuseks.

Aruande koostaja ja esitaja
Aruande koostaja(d): Mart Jaanson
Aruande esitaja: Mart Jaanson
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Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Koguduse 2021. aasta tulude-kulude aruanne
1. Rahaline saldo perioodi alguses
1. Rahaline saldo perioodi alguses

138441

2. Tulud

2.1. Annetused ja korjandused
2.1. Annetused ja korjandused kokku

29221

2.1.1. Liikmeannetused

14113

2.1.2. Korjandused

4345

2.1.3. Kiriklikud talitused

0

2.1.4. Sihtotstarbelised annetused

10763

2.1.5. Muud annetused

0

2.1.5.1. sh pärandused

0

2.2. Välisannetused ja -toetused
2.2. Välisannetused ja toetused kokku

0

2.2.1. sh sihtotstarbelised välisannetused ja -toetused

0

2.3. Avaliku sektori toetused
2.3. Avaliku sektori toetused kokku

45917

2.3.1. sh tegevustoetus

1500

2.3.2. sh kirikuhoone ja ajaloolise väärtusega vara renoveerimiseks

44417

2.3.3. sh kalmistu haldamiseks

0

2.3.4. sh muud toetused

0

2.4. Kinnisvara
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2.4. Laekumised kinnisvarast kokku

3908

2.4.1. Kinnisvara rent

3908

2.4.2. Metsa majandamine

0

2.4.3. Kalmistu teenused

0

2.4.4. Kinnisvara müük

0

2.5. Muud tulud
2.5. Muud tulud kokku

7164

2.5.1. sh teenuste osutamisest saadud tulu

0

2. Tulud kokku
2. Tulud kokku

86210

3. Kulud

3.1. Töö- ja teenistustasud
3.1. Töö- ja teenistustasud kokku

18624

3.1.1. Töö- ja teenistustasud (bruto)

2160

3.1.1.1. sh vaimulike teenistustasu (bruto)
3.1.2. Riiklikud tööjõumaksud

0
730

3.1.3. Konsistooriumile kantud vaimuliku teenistustasu (koos maksudega)

15734

3.2. Kinnisvara ja muu vara kulud
3.2. Kinnisvara ja muu vara kulud kokku
3.2.1. Maamaks

49135
941

3.2.2. Kinnisvara parendamine

48194

3.2.2.1. sh kulutused kirikuhoonele ja riikliku kaitse all olevatele mälestistele

48194

3.2.2.2. sh kulutused muule kinnisvarale

0

3.2.3. Kulutused ajaloolise väärtusega muule varale

0

3.2.4. Kinnisvara soetamine

0
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3.2.5. Kulutused kalmistule

0

3.3. Majandus- ja tegevuskulud
3.3. Majandus- ja tegevuskulud kokku

49666

3.4. Kirikumaksud
3.4. Kirikumaksud kokku

2435

3.4.1. Kirikukassamaks

1332

3.4.2. Solidaarsusmaks

666

3.4.3. Praostkonnakassamaks

437

3.5. Muud kulud
3.5. Muud kulud kokku

200

3.5.1. sh annetused

200

3.5.2. sh Konsistooriumile tasutud 10% kinnisvara müügist

0

3. Kulud kokku
3. Kulud kokku

120060

4. Rahaline saldo perioodi lõpus
4. Rahaline saldo perioodi lõpus

104592

5. Laenud ja liisingud
5.1. Antud laenud

0

5.2. Saadud laenud

0

5.3. Saadud laenude tagasimaksed ja intressid

0

5.4. Liisingu maksed ja intressid

0

5.5. Sihtfinantseeringud järgmisteks perioodideks

0

Aruande koostaja ja esitaja
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Aruande koostaja: EVA KEERNIK - koguduse raamatupidaja
Aruande esitaja: MART JAANSON
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