
NÕO Püha Laurentsiuse Kogudus

Koguduse 2020. 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 *: 650
1.2.2. Annetajaliikmete arv *: 175
1.2.3. Täiskogu liikmete arv *: 54
1.2.4. Koguduse liikmeskonna üldiseloomustus ja olulisemad muutused: Võrreldes 2019. aastaga
vähenes liikmeannetajate arv viie inimese võrra (2019. aastal 180), täiskogu liikmete arv aga 18 inimese
võrra (2019. aastal 72). Viimase näitaja tingis arvatavasti viirusepandeemiast tingitud armulaualiste hulga
vähenemine.
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.

2. Misjonitöö

2.1. Leeriõpetus

2.1.1. Leeriõpetuse tundide arv *: 52
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 (küsimused-vastused).
2.1.3. Leerilaagris osalenute arv *: 0
2.1.4. Kuidas on korraldatud koguduses järelleeritöö?: Eraldi järelleeritööd ei toimunud.



2.2. Piibliõpetus

2.2.1. Piiblitundide arv *: 28
2.2.3. Piibliõppe ülesehitus ja osavõtt: Nõo kogudus korraldab kord kuus piiblitunde neljas kohas: Nõo
hooldekodus, Meeri seltsimajas, Külaaseme külas Tiidu talus ja Nõgiaru raamatukogus. Aruandeaastal
oli piiblitundide regulaarsus viirusepandeemia tõttu häiritud. Keskmiselt võtab ühest piibliringist osa seitse
inimest. Piiblitunde viib läbi koguduse õpetaja, teemad valib ta kas süstemaatiliselt (mõne teema vaatlus
läbi Piibli) või võtab vaatluse alla mõne Piibli kirjakoha.

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): Luke, Meeri, Nõgiaru ja Külaaseme külas.
2.3.4. Kas kogudus korraldas misjoniüritusi? *: JAH
2.3.4.1. Millise misjoniürituse kogudus korraldas?: Kuulutusnädal, Muu üritus
2.3.4.1.1. Täpsusta, millise misjoniürituse kogudus korraldas: Koguduse kuulutusnädal 10.–15.08.20,
Hans Wühneri päev 16.08.20, Eesti lipu aastapäeva tähistamine 04.06.20, EELK Valga praostkonna
Kirikuöö 14.08.20
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: Autovabaduse Puiestee
Tartus (Nõo valla esinduse raames) 11.07.20, Elva Elamusfestival 22.08.20, Huvitegevuse laat 03.09.20,
Maal elamise päev 26.09.20, Valguse festival 10.10.20

2.4. Avatud kirik

2.4.1. Millistes programmides kogudus osales? *: Teeliste Kirikud
2.4.3. Milliseid muid täiskasvanutele suunatud üritusi kogudus korraldas?: Kogudust tutvustavad näitused
kirikusaalis

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 *: 67



3.1.2. Pea-/põhijumalateenistusele lisaks peetud jumalateenistuste ja palvuste arv *: 24
3.1.3. Armulauaga jumalateenistuste arv *: 39
3.1.4. Väljaspool kirikuhoonet peetud jumalateenistuste arv *: 11
3.1.5. Veebis ülekantud (sh järelvaadatavate) jumalateenistuste arv *: 1
3.1.6. Teenistuste arv kokku *: 95

3.2. Osavõtt jumalateenistustest, talitustest ja kiriklikest üritustest

3.2.1. Pühapäevade ja pühade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine arv *: 16.2
3.2.2. Pühapäevade pea-/põhijumalateenistustest osavõtnud inimeste keskmine arv *: 15.7
3.2.3. Armulauale võetud inimeste arv *: 443
3.2.4. Kõigil jumalateenistustel, talitustel ja kiriklikel üritustel osalenud inimeste arv kokku *: 2934
3.2.5. Muutused jumalateenistustest osavõtjate arvus ja nende põhjused *: Jumalateenistustest
osavõtjate arv vähenes aruandeaastal võrreldes 2019. aastaga tõenäoliselt viirusepandeemiast tingitud
piirangute ja ettevaatuse tõttu. Siiski on vähenemine suhteliselt väike (2019. aastal 21).

3.3. Jumalateenistuse juhtiv liturg

3.3.1. Mitu teenistust pidas koguduse õpetaja? *: 91
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 asendas
aruandeaasta oktoobris koguduse õpetaja Mart Jaansonit viimase korralise puhkuse ajal 04.–30.10.20.

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 *: 10
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.
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
kirikukella, kütavad kirikuhoone ahje ja kaunistavad kirikut lilledega, kirikumuusikud valmistavad ette
kirikumuusikat ja organistid saadavad jumalateenistust orelil.
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 seltsimaja,
Külaaseme küla Tiidu talu, Tartu vangla, Puhja Dionysiose kirik, Valga Uus tn 10, Nõo risti Kellamehe
park, Nõo kirikuaia esine plats, Keeri küla, Tartu Terminali tankla-teenindusjaam Nõo ristis

3.5. Kiriklikud talitused

3.5.1. Ristitute arv kokku *: 11



3.5.1.1. Ristitud laste arv *: 7
3.5.1.2. Ristitud täiskasvanute arv *: 4
3.5.2. Konfirmeeritute arv kokku *: 6
3.5.2.1. Konfirmeeritud noorte arv *: 4
3.5.2.2. Konfirmeeritud täiskasvanute arv *: 2
3.5.3. Laulatatud paaride arv *: 0
3.5.4. Registreeritud abielude arv *: 0
3.5.5. Maetute arv kokku *: 14
3.5.5.1. Kirstumatuste arv *: 10
3.5.5.2. Tuhastamiste arv *: 2
3.5.5.3. Urnimatuste arv *: 2
3.5.6. Urni haudapanekute arv *: 0
3.5.7. Pühitsemis- ja õnnistamistalituste arv *: 2
3.5.8. Muude talituste arv *: 4
3.5.9. Nimeta muud talitused: Haige võidmine, kummituste peletamine, laulatuse mälestustalitus,
mälestustalitus surnuaial
3.5.10. Veebis ülekantud kiriklike talituste arv *: 0
3.5.11. Erapihtide arv *: 0
3.5.12. Kodust armulauda saanud inimeste arv *: 1
3.5.13. Haiglates, hoolekande- ja kinnipidamisasutustes armulauda saanud inimeste arv *: 10
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 mõjutas talituste arvu mõnevõrra
viirusepandeemia: matuseid oli tavalisest umbes kümne matuse võrra vähem. Muid talitusi oli
tavapärasel arvul.

4. Muusikatöö

4.1. Muusikakollektiivid

4.1.1. Muusikatöös osalenud inimeste arv *: 19
4.1.2. Muusikakollektiivide arv *: 2
4.1.3. Muusikakollektiivid liikide kaupa:

Segakoor/-ansambel

Muusikakollektiivi nimi*: EELK Nõo koguduse segakoor
Juhi nimi*: Ragne Meier
Liikmete arv*: 14
Proovide tundide arv (1 tund = 45 min)*: 50
Märkused*: Märkusi pole

Meeskoor/-ansambel

Muusikakollektiivi nimi*: Nõo kiriku meesansambel
Juhi nimi*: Margus Liiv
Liikmete arv*: 7
Proovide tundide arv (1 tund = 45 min)*: 30
Märkused*: Märkusi pole



4.1.4. Muusikakollektiivide tegevus: Segakoori esinemised: 31.05.20 I nelipüha jumalateenistusel Nõo
kirikus 04.06.20 Eesti lipu 136. sünnipäeva tähistamisel Nõo kiriku esisel platsil 22.07.20 EELK Rapla
kogudus nimepäeva jumalateenistusel Rapla kirikus 27.06.20 kooriliikme Leida Sepa matusel Nõo kirikus
14.08.20 Kirikuööl Nõo kirikus 11.10.20 Lõikustänupüha jumalateenistusel Nõo kirikus 22.11.20
Surnutepüha jumalateenistusel Nõo kirikus 24.12.20 Jõululaupäeva jumalateenistusel Nõo kirikus
Meesansambli esinemised: 05.04.20 palmipuudepüha jumalateenistusel Nõo kirikus 04.06.20 Eesti lipu
136. sünnipäeva tähistamisel Nõo kiriku esisel platsil 12.08.20 kuulutusnädala jumalateenistusel Nõo
kirikus 16.08.20 Hans Wühneri Päeval Keeri külas ja Nõo surnuaial 09.09.20 Tõravere observatooriumis
Laurits Leedjärve raamatu esitlusel 03.10.20 kontserdil Vormsi kirikus 04.10.20 jumalateenistusel Vormsi
kirikus 31.10.20 Usupuhastuspüha jumalateenistusel Nõo kirikus 28.11.20 kontserdil „Maapäev 103“ Nõo
kirikus 12.12.20 Valga praostkonna advendikontserdil Nõo kirikus 25.12.20 I jõulupüha jumalateenistusel
Nõo kirikus 31.12.20 Vana-aastaõhtu jumalateenistusel Nõo kirikus Valik segakoori repertuaarist: Laulud
2020. aasta EELK vaimuliku laulupäeva kogumikust „Rõõm üle maa“ Laulud Pekka Simojoki kogumikust
„Ülistus“ Laulud EELK KML-i koorikogumikest „Üks roosike on tõusnud“ ja „Nüüd rõõmsasti kõik laulgem“
Samuel Jacobi „Juubelda rahvas“ Konstantin Türnpu „Saaks koju hing“ Mart Jaanson „Tuul“ Endel Kink
„Lõikuspühaks“ Katrin Aller „Elu usalduses“ Valik meesansambli repertuaarist: Ülo Topman/Anna Haava
„Mu südames on pühapäev“ Luterlik koraal, sdn Friedrich Brenner „Meil tuleb abi Jumalast“ Aleksander
Läte/Martin Lipp „Kui puuduks kannel“ Johannes Dürrner/Johannes Daniel Falk „Sturmbeschwörung“
Margus Liiv/Andrus Rehemaa „Ülemsalm“ Madis Kanarbik „Sädelev maailm“ Madis Kanarbik „Oma
silmaga sind saates“ Mihkel Lüdig/Anna Haava „Laevnik“ Lowell Mason/Sarah Flower Adams, tlk Karl
Eduard Sööt ja Karl Lampson, sdn Pärt Uusberg „Jumal, Sul ligemal“ Rootsi koraaliviis/F. M. Franzén
„Bereden väg för Herran“ Pekka Juhani Hannikainen „Jõulu ootel“ Alo Ritsing „Öö on nii vaikne ja püha“
Sergei Rahmaninov „Bogoroditse Devo“ Antonio Lotti „Regina caeli“ Mainz 1712/B. Setterlind „Var
hälsad, Herrens moder, o Maria!“ Rahvakoraal, sdn Pärt Uusberg „Ma laulan suust ja südamest“ Pärt
Uusberg/Doris Kareva „Mis on inimene“ Roman Toi/Paul Härm „Hällilaul“

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 *: 30
4.2.3.1. sh kirikus toimunud kontsertide arv *: 26
4.2.4. Koguduse poolt korraldatud kontserdid jm muusikasündmused: 05.04.20 palmipuudepüha
jumalateenistus Nõo kirikus, esines koguduse segakoor 31.05.20 I nelipüha jumalateenistus Nõo kirikus,
esines koguduse segakoor 04.06.20 Eesti lipu 136. sünnipäeva tähistamine Nõo kiriku esisel platsil,
esinesid koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel 07.06.20 kolmainupüha jumalateenistus Nõo
kirikus, esinesid Rebekka Tutskanjuk (viiul) ja Teele-Liis Tiidor (vioola) 14.06.20 Leinapäeva
jumalateenistus Nõo kirikus, esinesid Kirke Aer ja Karl Jõgi (viiul) 21.06.20 Jumalateenistus Nõo kirikus,
esines Karoliina Lorenz (klassikaline kitarr) 10.08.20 Koguduse nimepäeva jumalateenistus Nõo kirikus,
esines EELK Rapla koguduse segakoor 11.08.20 kuulutusnädala jumalateenistus Nõo kirikus, esines
Marek Kiik (kitarr ja laul) 12.08.20 kuulutusnädala jumalateenistus Nõo kirikus, esines Nõo kiriku
meesansambel 14.08.20 Marju Riisikampi orelikontsert Nõo kirikus Valga praostkonna Kirikuöö raames
14.08.20 Kirikuöö Nõo kirikus, esines koguduse segakoor 15.08.20 Tartu Pühade Aleksandrite kiriku
koori ja sõprade kontsert Nõo kirikus 16.08.20 Hans Wühneri Päev Keeri külas ja Nõo surnuaial, esinesid
Nõo kiriku meesansambel ja Tartu puhkpilliansambel (Keeril) 26.09.20 Edoardo Narbona (orel) ja Annikki
Aruväli (tšello) konsert Maal elamise päeval Nõo kirikus 10.10.20 Valguse festival Nõo kirikus, esinesid
Nõo koguduse organistid 11.10.20 Lõikustänupüha jumalateenistus Nõo kirikus, esines koguduse
segakoor 31.10.20 Usupuhastuspüha jumalateenistus Nõo kirikus, esines Nõo kiriku meesansambel



22.11.20 Surnutepüha jumalateenistus Nõo kirikus, esines koguduse segakoor 28.11.20 Nõo kiriku
meesansambli kontsert „Maapäev 103“ Nõo kirikus 29.11.20 I advendi jumalateenistus Nõo kirikus,
esinesid Nõo muusikakooli flöödilapsed (õp Lande Lampe-Kits) 24.12.20 Jõululaupäeva jumalateenistus
Nõo kirikus, esines koguduse segakoor 25.12.20 I jõulupüha jumalateenistus Nõo kirikus, esines Nõo
kiriku meesansambel 31.12.20 Vana-aastaõhtu jumalateenistus Nõo kirikus, esines Nõo kiriku
meesansambel
4.2.5. Ülevaade kirikus toimunud kontsertidest, kontserdisarjadest, festivalidest, konkurssidest:
Aruandeaasta kontserdid võib jagada kaheks: a) Nõo kirikus jumalateenistustel toimunud musitseerimine
(kas siis koguduse enda muusikute või külalisesinejate poolt); b) Nõo kirikus väljaspool jumalateenistusi
toimunud kontserdid (seda nii oma muusikute kui ka külaliste sisustamisel); b) koguduse kollektiivide
esinemised väljaspool kirikuhoonet (kas siis koguduse enda või vastuvõtjate korraldusel). Kõige enam oli
punktis a) nimetatud sündmusi, vähem punktides b) nimetatud sündmusi. Lisaks punktides 4.1.4. ja 4.2.4.
loetletud sündmustele-esinejaile olgu siin nimetatud veel järgmised üksikesinemised: 1. sopranisolist
Katre Hödemanni ülesastumised 13.04.20 II ülestõusmispüha jumalateenistusel, 11.08.20
kuulutusnädala jumalateenistusel, 20.12.20 IV advendi jumalateenistusel (kõik Nõo kirikus); 2. noore
viiuldaja Mia-Maria Lorenzi ülesastumine 21.05.21 jumalateenistusel Nõo kirikus; 3. Tartu
puhkpilliansambli osalemine 28.06.20 surnuaiapühal Nõo kalmistul; 4. koguduse projekt-naiskoori
Tasakaal üllatusesinemine Nõo kiriku meesansambli kontserdil 28.11.20 Nõo kirikus; 5. Nõo koolide
advendikontserdi salvestus 08.12.20 Nõo kirikus.
4.2.6. Hinnang koguduse muusikatööle: Koguduse muusikatöö oli aruandeaastal hoogne, seda ka
viirusepandeemia kiuste.

4.3. Muusikainstrumendid

4.3.1. Vileorelite arv *: 2
4.3.2. Vileorelite andmed:

Vileorel 1

Orelimeistri nimi*: Friedrich Wilhelm Müllverstedt
Valmimise aasta*: 1903
Traktuur*: Mehaaniline
Manuaalide / registrite arv*: 1 manuaal, 2 registrit
Klahvide ulatus manuaalis ja pedaalis*: C–f3, pedaal puudub
Dispositsioon (registrid, koplid, tremolo), paisukapp*: Principal 4', Gedackt 8'
Kombinatsioonid, mänguhõlbustid jm lisad*: Puuduvad
Asukoht (hoone ja asukoht hoones)*: Nõo Püha Laurentsiuse kiriku kooriruum
Lisainfo*: Positiivorel on pärit arvatavasti Krüüdneri vennastekoguduse palvemajast, restaureeritud Olev
Kentsi orelitöökojas 2005. Pärast restaureerimist töötab mootoriga, kuid algselt pumbatakse lõõtsadesse
õhku pedaali abil.

Vileorel 2

Orelimeistri nimi*: E. F. Walcker&Cie
Valmimise aasta*: 1890
Traktuur*: Mehaaniline
Manuaalide / registrite arv*: 2 manuaali, pedaal, 17 helisevat registrit
Klahvide ulatus manuaalis ja pedaalis*: Manuaal C–f3, pedaal C–d1
Dispositsioon (registrid, koplid, tremolo), paisukapp*: 1. manuaal: Bourdon 16', Principal 8', Viola di
Gamba 8', Floete 8', Bourdon 8', Octave 4', Octave 2', Mixtur IV 2 2/3 4 fach; 2. manuaal: Geigen-
Principal 8', Liebl. Gedeckt 8', Salicional 8', Aeoline 8', Flauto dolce 4'; pedaal: Subbass 16', Octavbass
8', Violoncello 8', Posaune 8'; koplid: II-I, I-P, II-P; paisuklapp puudub
Kombinatsioonid, mänguhõlbustid jm lisad*: Kombinatsioonid: T, F; lisad: Calcant



Asukoht (hoone ja asukoht hoones)*: Nõo Püha Laurentsiuse kiriku kooripealne
Lisainfo*: Prospekt hilisbarokne, vilestik koosneb Steini, Kessleri ja Walckeri viledest

4.3.3. Kas vileorelile teostati hooldus- või remonttöid?: JAH
4.3.4. Vileoreli(te)le tehtud hooldus- ja remonttööd:

Hooldustööd

Millisele vileorelile töid teostati?*: Walckerile (vileorel 2)
Milliseid töid teostati?*: Kerge hooldus ja häälestamine
Tööde teostaja*: OÜ Olev Kentsi orelitöökoda
Märkused*: Märkusi pole

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

4.4. Märkused

4.4. Muud tähelepanekud: Muusika mängib Nõo koguduses 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 *: 6
5.1.2. Lastetöö tundide arv *: 12
5.1.3. Lastetöötundide sagedus õppeaastas *: Kord kuus
5.1.4. Lastelaagris osalenud laste arv *: 9
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 viirusepandeemia tõttu häiritud.
5.1.6. Suuremad lasteüritused: Aruandeaastal suuremaid lasteüritusi ei toimunud.

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 *: 2
5.2.5. Koguduse valitud juhtorganite töösse kaasatud noorte arv *: 0
5.2.6. Noorsootöö korraldamine koguduses: Noorsootöö toimub peamiselt leeritöö raames. Siiski osaleb
igal aastal vähemalt üks noor ka üle-eestilisel kristlikul noortefestivalil JäPe ja/või Põltsamaa
noortepäevadel.
5.2.7. Suuremad noorteüritused: Nõo koolide kontserdi salvestus kirikus 08.12.20.

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 kaks reaalgümnaasiumi noort, kuid varasemail aastail on see arv olnud suuremgi.
Nõo Põhikooli noored aruandeaastal viirusepandeemia tõttu kirikusse ei pääsenud, kuid varasemail
aastail on sealsed noored osalenud pühapäevakoolitöös. Samuti õpivad Nõo Põhikoolis paljude
koguduseliikmete lapsed. Aruandeaastal ristiti koguduses üks Nõo Põhikooli õpilane. Suhted Nõo
kihelkonna nelja lasteaiaga (Nõo, Luke, Nõgiaru ja Tõravere) olid aruandeaastal väikesed, piirdudes
ainult sellega, et neis töötavad mõned koguduse liikmed.

5.5. Märkused

5.5. Muud tähelepanekud: Aruandeaastal käisid kahel korral kirikus õpilastööks valmistuvad õpilased
Tartu koolidest (Miina Härma Gümnaasium ja Ilmatsalu Põhikool). Märkimisväärne on ka ühe Nõo
Reaalgümnaasiumi õpilase huvi Nõo kiriku oreli vastu, ta käis seda aruandeaastal regulaarselt
harjutamas.

6. Diakooniatöö

6.1. Kodukülastused

6.1.1. Kodukülastuste arv *: 19
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 on keskmiselt kord-paar kuus (kuu keskmine on 1,6). Peamiselt on
kodukülastused seotud vestlusega pereliikmetega enne lähedase matust ja sünnipäevadega. Vahel on
koguduseliikmed õpetajat ka kutsunud.

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 *: 3
6.2.2.2. Hingehoidlike vestluste arv hoolekandeasutustes *: 3
6.2.2.3. Hoolekandeasutuste külastamise regulaarsus *: Ebaregulaarne

6.2.3. Kinnipidamisasutuste külastused

6.2.3.1. Jumalateenistuste ja palvuste arv kinnipidamisasutustes *: 1
6.2.3.2. Hingehoidlike vestluste arv kinnipidamisasutustes *: 1
6.2.3.3. Kinnipidamisasutuste külastamise regulaarsus *: Ebaregulaarne

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.
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. Koguduse õpetaja suhtles aruandeaastal paaril
korral kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö juhiga seoses paari koguduseliikme toimetulekuga.
6.3.3. Materiaalne toetamine: Humanitaarabi aruandeaastal ei jagatud, kui mitte arvestada punktis 6.3.1.
mainitud abipakke koguduse eakaile.
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. Kuid ka aruandeaastal sai koguduse õpetaja mõnel
määral hooldekodu külastada. Vajadusel jagatakse koguduse eakate vajadusi puudutavat infot ka Nõo
valla sotsiaalosakonnaga, kuid seda mitte regulaarselt.

7. Vaimulikud ja teised töötegijad

7.1. Koguduse töötegijate arv

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 *: 40

7.2. Koguduse vaimulikud

7.2.1. Koguduse vaimulik(ud) *:

Koguduseõpetaja

Nimi*: Mart Jaanson
Sünniaasta*: 1966
Kogudust teeninud alates*: Praktikandina alates 2002. aastast, koguduse õpetajana alates 2003. aastast
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:

Kirikumuusik

Eesnimi*: Margit



Perenimi*: Keeman
Ametinimetus*: organist
Telefon*: 5615 3207
E-post*: keemanmargit@gmail.com

Kirikumuusik

Eesnimi*: Agnes
Perenimi*: Laasimer
Ametinimetus*: organist
Telefon*: 745 5281, 528 4166
E-post*: agneslaasimer@gmail.com

Kirikumuusik

Eesnimi*: Katre
Perenimi*: Hödemann
Ametinimetus*: organist
Telefon*: 5560 6678
E-post*: katrele@gmail.com

Kirikumuusik

Eesnimi*: Ragne
Perenimi*: Meier
Ametinimetus*: organist-koorijuht
Telefon*: 526 5569
E-post*: ragne.meier@gmail.com

7.3.2. Laste- ja noorsootöötegijad:

Laste- ja noorsootöötegija

Eesnimi*: Imbi
Perenimi*: Tanilsoo
Ametinimetus*: lastetöötegija
Telefon*: 525 6607
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 neljandat 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 töötab valimisperioodil 2017–2020 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 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. 8. Koguduse nõukogu liige Heli Kruuse on koguduse segakoori laulja,



töötas aruandeaasta juunini koguduse segakoori direktorina. 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 päevakeskuses läbi koguduse
pühapäevakoolitunde. Ta aitas aruandeaastal korraldada EELK Valga praostkonna suvist noortelaagrit ja
osales koos koguduse noortega nii talvisel kui suvisel kristlikul noortefestivalil, vastavalt Põltsamaal ja
Pilistveres. 13. Koguduse nõukogu liige Jaan Aruväli aitab kaasa kõigil talgutöödel. 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 ja laulab nii koguduse segakooris kui ka Nõo
kiriku meesansamblis. 17. Koguduseliige ja Nõgiaru raamatukogu juhataja Sigrid Piiri viib Nõgiaru
raamatukogus koguduse õpetaja osavõtul läbi piiblitunde. 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. 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. 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). 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. 30. Koguduseliige ja Nõo hooldekodu elanik Aita Rossi
korraldab koos koguduse õpetajaga hooldekodus piiblitunde. 31. Koguduseliige Helen Luigla on abiks
koguduse kohvilaudade ettevalmistamisel ja kõigil talgutöödel. 32. Koguduseliige Maire Jakobson aitab
kaasa talgutöödel. 33. Koguduseliige Kai Toom küljendab ja toimetab koguduse sõnumilehte Rahutegija.

7.4. Töötegijate täiendkoolitus

7.4.1. Täiendkoolitus 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
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. Heli Kruuse 5. Ingmar
Laasimer 6. Laurits Leedjärv 7. Marju Liblik 8. Taime Põld 9. Rein Soidla 10. Raili Värno



8.1.12. Nõukogu asendusliikmed: Malle Roomet, Silvia Veidenbaum, Maire Jakobson, Kärri Toomeos-
Orglaan
8.1.13. Revisjonikomisjoni liikmete arv *: 1
8.1.14. Revisjonikomisjoni liikmed või revident *: Rein Soidla
8.1.15. Sinodisaadikud (ilmikud) *: Jaan Aruväli, Laurits Leedjärv
8.1.16. Sinodisaadikute asendajad (ilmikud): Madis Kanarbik, Ingmar Laasimer
8.1.17. Kirikukogu liikmed: Mart Jaanson, Ingmar Laasimer

8.2. Juhtorganite koosolekud

8.2.1. Juhatuse koosolekute arv *: 0
8.2.2. Nõukogu koosolekute arv *: 5
8.2.3. Täiskogu koosolekute arv *: 0

8.3. Visitatsioonid ja revideerimised

8.3.1. Peapiiskopi, piiskopi, praosti külastused ja visitatsioonid: Koguduse õpetaja Mart Jaanson on ise
Valga praostkonna praost. Peapiiskop aruandeaastal kogudust ei külastanud. Siiski osalesid EELK lõuna
piirkonna piiskop Joel Luhamets ja Tartu praostkonna praost Ants Tooming 21.02.20 Nõo kirikus
toimunud Valga praostkonna vaimulike konverentsil.
8.3.2. Koguduse raamatupidamise revideerimine või auditeerimine: Aruandeaastal koguduse
raamatupidamist ei revideeritud, sest koguduse revident vaatab üle eelmise aasta (antud juhul siis 2019.
aasta) raamatupidamise.
8.3.3. Riigiametite teostatud järelevalve: Aruandeaastal tundis koguduse raamatupidamise vastu huvi
Maksu- ja Tolliamet, kes palus selgitusi koguduse 2019. ja 2020. aastal tehtud kinnisvaramüükide kohta.
Oli võimalus, et kogudus peab nende müügitehingute pealt tagantjärele käibemaksu tasuma. Siiski
selgus asja lähemal selgitamisel, et käibemaksustamine pole vajalik.

8.4. Koguduse varad

8.4.1. Kirikuhoone seisukord: 13. sajandil ehitatud Nõo Püha Laurentsiuse kiriku seisukord on üldiselt
hea. Aruandeaastal teostati kiriku pikihoones interjööriremont: krohviti ja värviti rõdualused seinapinnad
ja rõdualune pind. Töid teostas OÜ Vennad Ehitus. Remont läks maksma 13 873,20 eurot, millest 5 000
eurot saadi Muinsuskaitse kaudu ja 8 873,20 eurot tasus kogudus omavahendeist. Aruandeaastal ehitas
kogudus ümber ka 1914. aastast pärineva kiriku kõrvalhoone (puukuuri): kuurile valati vundament ning
selle sisse ehitati soojustatud WC-d ja panipaik, juurde ehitati varjualune ja kuur. Ehitus läks maksma 66
862 eurot, millest 44 352 eurot tuli PRIA Leader programmist. Omaosalust aitas 10 000 euroga katta Nõo
vallavalitsus ja kogudus panustas 6 260 euroga.
8.4.4. Põllumaad:

Põllumaa

Kinnistu nimi*: Koguduse
Põllumaa suurus (hektarites)*: 3.6
Kasutus (kasutuses, välja renditud)*: Välja renditud
Tulu hektari kohta (kui on välja renditud)*: 100 eurot
Katastritunnus*: 52801:001:0026
Rendilepingu lõppemise aeg*: 02.06.2020

Põllumaa



Kinnistu nimi*: Raudtee tn 2a
Põllumaa suurus (hektarites)*: 5.2
Kasutus (kasutuses, välja renditud)*: Välja renditud
Tulu hektari kohta (kui on välja renditud)*: 100 eurot
Katastritunnus*: 52801:010:0018
Rendilepingu lõppemise aeg*: 02.06.2020

8.4.5. Muud maad:

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0106
Kinnistu nimi*: Martin Lipu tänav, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2004
Kasutusotstarve*: Transpordimaa
Tulevikuplaan*: Üle anda Nõo vallale
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0108
Kinnistu nimi*: Tartu tn 7a, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 4067
Kasutusotstarve*: Ärimaa
Tulevikuplaan*: Rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0023
Kinnistu nimi*: Meeri tn 11a, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 666
Kasutusotstarve*: Üldkasutatav maa
Tulevikuplaan*: Müüa, rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0022
Kinnistu nimi*: Meeri tn 18b, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 1478
Kasutusotstarve*: Üldkasutatav maa
Tulevikuplaan*: Rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0444
Kinnistu nimi*: Vana-Nõo tn 1b/ Voika tn 2a, Nõo alevik



Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 3269
Kasutusotstarve*: Üldkasutatav maa
Tulevikuplaan*: Rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0397
Kinnistu nimi*: Voika tn 1a, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 14177
Kasutusotstarve*: Üldkasutatav maa
Tulevikuplaan*: Rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0024
Kinnistu nimi*: Tartu tn 2, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 6666
Kasutusotstarve*: Ühiskondlike ehitiste maa
Tulevikuplaan*: Hoida koguduse käes (kirikuhoone kinnistu)
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0441
Kinnistu nimi*: Oja tn 1a, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 11983
Kasutusotstarve*: Üldkasutatav maa
Tulevikuplaan*: Rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0255
Kinnistu nimi*: Tuule tn 22a, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 22363
Kasutusotstarve*: Üldkasutatav maa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0282
Kinnistu nimi*: Tuule tn 23, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2418
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa



Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0283
Kinnistu nimi*: Tuule tn 24, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2143
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0284
Kinnistu nimi*: Tuule tn 25, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2054
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0285
Kinnistu nimi*: Tuule tn 26, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2105
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0286
Kinnistu nimi*: Tuule tn 27, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 1841
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0287
Kinnistu nimi*: Tuule tn 28, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 1793
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub



Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0288
Kinnistu nimi*: Tuule tn 29, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 1802
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0289
Kinnistu nimi*: Tuule tn 30, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2034
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0291
Kinnistu nimi*: Tuule tn 31, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 1798
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0292
Kinnistu nimi*: Tuule tn 32, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2189,0
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:009:0293
Kinnistu nimi*: Tuule tn 34, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2181
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Müüa
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa



Katastritunnus*: 52801:009:0274
Kinnistu nimi*: Veski tn 25, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 7035
Kasutusotstarve*: Ärimaa
Tulevikuplaan*: Rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0018
Kinnistu nimi*: Raudtee tn 2a, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 70491
Kasutusotstarve*: Maatulundusmaa
Tulevikuplaan*: Osaliselt juba välja renditud, vaba osa välja rentida või müüa hoonestusõigus
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: 881.06 eurot aastas
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Väljarenditud osa leping lõppes 02.06.2020, kuid
sama osa kohta on sõlmitud kaks uut rendilepingut

Muu maa

Katastritunnus*: 52801:010:0119
Kinnistu nimi*: Kiriku tn 2, Nõo alevik
Kinnistu suurus (ruutmeetrites)*: 2732
Kasutusotstarve*: Elamumaa
Tulevikuplaan*: Kogudusemaja ehitamine
Rendist või hoonestusõigusest saadav tulu*: Puudub
Rendi- või hoonestusõiguse lepingu lõppemise aeg*: Puudub

8.4.6. Hooned:

Hoone

Registrinumber*: 120651844
Pindala (ruutmeetrites)*: 526
Seisukord*: Rahuldav
Kasutus (kasutusluba, koguduses kasutuses, renditud, kasutuseta)*: Koguduses kasutuses (kirikuhoone)
Tulevikuplaan*: Hoida koguduse käes ja parendada
Hoonelt saadav tulu (rent, üür jmt)*: Puudub
Katastritunnus*: 52801:010:0024
Rendi-, üüri- vmt lepingu lõppemise aeg*: Puudub

Hoone

Registrinumber*: 120651845
Pindala (ruutmeetrites)*: 56
Seisukord*: Väga hea
Kasutus (kasutusluba, koguduses kasutuses, renditud, kasutuseta)*: Koguduses kasutuses (kiriku
abihoone)
Tulevikuplaan*: Kasutada WC-de, panipaiga ja kuurina
Hoonelt saadav tulu (rent, üür jmt)*: Puudub
Katastritunnus*: 52801:010:0024



Rendi-, üüri- vmt lepingu lõppemise aeg*: Puudub

8.4.7. Lisainfo kinnisvara kohta: Koguduse maadele on seatud hulgaliselt servituute Eesti Energia, Elioni,
Emajõe Veevärgi ning teiste side- ja kommunikatsiooniettevõtete kasuks.

8.6. Hinnang majanduslikule olukorrale

8.6.1. Hinnang majanduslikule olukorrale ja tulevikuväljavaated: 2005. aastal koostöös OÜ Kiriku
Varahaldusega alanud koguduse kinnisvara planeerimine on 15 aastaga kandnud head vilja. Kogudusele
kuuluvad maad on planeeritud (osaliselt detailplaneeritud) ning järk-järgult 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 rajati kirikuaeda kogudusele väga vajalik abihoone (WC-d, panipaik ja kuur) ja lähema
aasta-paari 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

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.
9.2.2. Koguduse väljaanded:

Muu

Nimi: Rahutegija
Tiraaž: 150 eksemplari
Märkused: Tegemist on enamasti 8-leheküljelise A3 brošüüri formaadis kvartalilehega, mida levitatakse
a) kirikus, b) lihtpostiga ja c) koguduse kodulehe kaudu.

9.3. Koguduse suhted ja koostöö

9.3.1. Sõpruskogudused:

Sõpruskogudus

Koguduse nimi*: Helsingi Lauttasaari kogudus



Riigi nimi*: Soome

9.3.2. Koostöö sõpruskogudustega: Koostöö Helsingi Lauttasaari kogudusega pole kahjuks vedu võtnud:
Lauttasaari kogudus on üks suuremaid Helsingi linnakogudusi ja Nõo maakogudus on nende jaoks liiga
väike. Siiski on nad Nõo kogudust viimastel aastatel väikese korjandussummaga meeles pidanud (tõsi,
mitte küll aruandeaastal). Koguduse esindused on varasemalt mõned korrad ka üksteist külastanud, kuid
neist külaskäikudest pole kasvanud tõsisemat koostööd. 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 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 kirikuhoone
kordategemiseks palju 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. 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 ja aruandeaastal osales nimetatud EAÕK koguduse
preester lauluansambli koosseisus ka EELK Nõo koguduse kuulutusnädalal.
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 nagu Kambja, Tartu Pauluse, Tartu Peetri, Tartu Maarja ja Tartu Ülikooli-Jaani.
Alates 2018. aastast osaleb Nõo kogudus EELK Misjonikeskuse veetavas tänuväärses
eestpalvekoguduste projektis ja selle kaudu on lähemalt tuttavaks saadud Maarja-Magdaleena, Halliste,
Rapla ja Paistu kogudustega. Nõo kiriku meesansambel on korduvalt käinud kontsertreisil ja laululaagris
Vormsi saarel ja sealse kogudusega on tekkinud väga head suhted. Asjaolu, et Nõo kiriku
meesansambel esineb üsna tihti erinevates Eesti kogudustes, on Nõo kogudust lähendanud ka paljude
teiste kogudustega, keda siin ei jõuagi nimetada.
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 ning Maksu- ja
Tolliametiga ja kõigis küsimustes saadi kokkuleppele.
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 ja ajalehte Postimees, kelle kaudu
aruandeaastal edastati koguduse teateid, Nõo Valla Lehes ka koguduse õpetaja artikleid suurematel
kirikupühadel.

10. Hinnang aasta tegevusele



10.1. Suuremad tööd, tähtpäevad, sündmused, külalised: Vaatleme, millised üritused jaanuaris 2020
toimunud nõukogu koosolekul arutatud tegevukavast reaalselt toimusid. 1. Kirikunoorte talvepäevad
Põltsamaal 31.01.–02.02.20: osalesid Imbi Tanilsoo ja Elina Liblik. 2. Iseseisvuspäeva jumalateenistus
24.02.20 kirikus: osalesid EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse preester Timoteos Vassel; koguduse
segakoor, Nõo kiriku meesansambel; aastapäevakõne pidas arheoloog Martin Malve. 3. Nõo kiriku
meesansambli 30. aastapäeva kontsert 04.04.20 kirikus jäi pandeemia tõttu ära, kuid ansambel tegi
väiksema kontserdi kirikus 28.11.20. 4. Martin Lipu päev palmipuudepühal 05.04.20 kirikus: koguduse
segakoor ei osalenud, kuid Nõo kiriku meesansambli 30. sünnipäeva puhul laulsid Ingmar Laasimer ja
kõp Mart Jaanson Jaan Jungi laulu “Jehoova päev”. Ühiselt lauldi ka KLPR 343 1. ja 7. salm (Martin Lipu
sõnad). 5. Valga praostkonna sinod, mis pidi toimuma 08.05.20 Puhjas, lükkus 12. juunile 2020. 6. Riia
toomkiriku segakoori plaanitud külaskäik meie kirikusse mais 2020 jäi pandeemia tõttu ära. 7. Eesti lipu
päeva tähistamine kirikuaias ja kirikus 04.06.20 toimus vähendatud koosseisus: osales vallavalitsuse
esindus ning koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel, õnnistati uued kiriku juurdepääsuteed ja
parkla. 8. Kirikute Öö 05.06.20 lükkus 14. augustile ja toimus praostkondliku Kirikuööna. 9. Valga
praostkonna laulupäev Rannus 30.05.20 jäi pandeemia tõttu ära. 10 Kogudus osales projektis “Teeliste
kirikud” 16.06.–15.08.20. 11. EELK laulupidu Viljandis 03.–05.07.20 ja sellega seotud saksa külaliste
vastuvõtmine jäi pandeemia tõttu ära. 12. Noortefestival Jäpe juulis 2020 lükkus augustisse: Nõo
kogudusest osalesid Elina Liblik, Imbi Tanilsoo ja Katre Hödemann. 13. Praostkonna noortelaager
14.–16.07.20 toimus planeeritud mahus, Nõo koguduse kaudu osales 9 last. 14. Leeri mälestuspäev
19.07.20 lükkus kiriku interjööri remondi tõttu 9. augustile, kuid läks hästi korda. 15. Külaskäik
eestpalvekoguduse EELK Rapla koguduse juurde 22.07.20 ühendati kahepäevase koguduse
ekskursiooniga ja läks hästi korda. 16. Koguduse kuulutusnädal 10.–15.08.20 toimus. Selle raames viidi
läbi 10.08.20 Rapla eestpalvekoguduse vastuvõtmine, kuid 11.08.20 plaanitud kell 18.00 Budapesti
protestantliku kantoraadi kontsert jäi pandeemia tõttu ära. 17. X Hans Wühneri päev 16.08.20 toimus
nagu plaanitud. 18. Maal elamise päev 26.09.20 toimus nagu plaanitud. 19. Valguse festival 10.10.20
toimus nagu plaanitud. Lisaks 1. õnnistati 01.06.20 Nõo ristis koguduse maal Kellamehe park; 2. osaleti
03.09.20 Nõo muusikakooli pargis Nõo valla Huvitegevuse laadal; 3. osaleti 22. 08.20 Elva
Elamusfestivalil; 3. õnnistati 31.08.20 koguduse maal asuv AS Nõo Lihatööstuse esinduspood; 4.
võõrustati kirikus 12.12.20 EELK Valga praostkonna advendikontserti. Majanduselus andsid tooni kaks
ehitusprojekti ja üks remondiprojekt (Nõo aleviku Martin Lipu tänava väljaehitamine, kiriku abihoone
ümberehitus ja kiriku interjööriremont) ning Maksu- ja Tolliameti ettekirjutus (õnneks pääses kogudus
käibemaksustamisest).
10.2. Tähelepanekud, probleemid ja ettepanekud koguduse, praostkonna, kiriku ja kogu ühiskonna
kohta: Koguduse majanduslik võimekus on paranenud, kuid liikmeannetajate arv on veidi langenud. Nõo
kogudusel on võimalik veel midagi suurt ette võtta, kuid tuleb otsustada, mis see on. Kui õnnestuks
koroonakriisi taandudes leida noortejuht, renoveerida lõpuni kiriku interjöör, ehitada kogudusemaja ja
laiendada oma tegevust veel teistesse kihelkonna küladesse, siis võiks öelda, et kogudus on oma
praeguse potentsiaali suures osas realiseerinud. Nõo kogudus kuulub meelsasti Valga praostkonda, kuid
et koguduse õpetaja on ise praost, siis tajub viimane teatavat ebaselgust tuleviku osas. Kirik liigub
peapiiskopi ja kirikuvalitsuse eestvedamisel kiriku juhtimisstruktuuri olulise muutuse poole
(piiskopkonnad) ja võib arvata, et traditsiooniline praostkondlik struktuur, mille aluseks on suhteliselt
iseseisvad kogudused, ei püsi enam samasugusena. Ühiskonda on raputanud koroonakriis, kuid seda,
millise rolli omandab kirik kriisi vaibudes, ei oska praegu veel ennustada. Võib-olla saab see kirikule
hoopis tõusuajaks. Poliitiline vastasseis suhteliselt konservatiivseid väärtusi hindava EELK ning
liberaalset poliitikat eelistava Eesti haritlaskonna ja poliitilise eliidi vahel võib veelgi kasvada. Kuid kirik on
püsinud raskemaiski vastasseisudes ning kui säilib võimalus sõna kuulutada ja sakramente jagada, siis
pole midagi katki.
10.3. Hinnang aruandeaastale *: Aruandeaasta oli ühiskondliku kriisi tõttu eriline, kuid ühele Nõo
koguduse sarnasele maakogudusele siiski mitte väga. Kogudus suutis 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. Koguduse
nõukogu ja juhatus on oma vabatahtlikku tööd teinud suure pühendumusega ja eeltoodud õnnestumised



võibki lugeda selle ning viimselt muidugi Jumala õnnistuse tulemuseks.



NÕO Püha Laurentsiuse Kogudus

Koguduse 2020. aasta tulude-kulude aruanne

1. Rahaline saldo perioodi alguses

1. Rahaline saldo perioodi alguses 131641

2. Tulud

2.1. Annetused ja korjandused

2.1. Annetused ja korjandused kokku 19102

2.1.1 Liikmeannetused 12997

2.1.2. Korjandused 4834

2.1.3. Kiriklikud talitused 0

2.1.4. Sihtotstarbelised annetused 1271

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 37407

2.3.1. sh tegevustoetus 1500

2.3.2. sh kirikuhoone ja ajaloolise väärtusega vara renoveerimiseks 10350

2.3.4. sh muud toetused 25557

2.4. Kinnisvara

2.4. Laekumised kinnisvarast kokku 92300

2.4.1. Kinnisvara rent 2300

2.4.2. Metsa majandamine 0

2.4.3. Kalmistu teenused 0



2.4.4. Kinnisvara müük 90000

2.5. Muud tulud

2.5. Muud tulud kokku 1050

2. Tulud kokku

2. Tulud kokku 149859

3. Kulud

3.1. Töö- ja teenistustasud

3.1. Töö- ja teenistustasud kokku 17679

3.1.1. Töö- ja teenistustasud (bruto) 2100

3.1.1.1. sh vaimulike teenistustasu (bruto) 0

3.1.2. Riiklikud tööjõumaksud 710

3.1.3. Konsistooriumile kantud vaimuliku teenistustasu (koos maksudega) 14869

3.2. Kinnisvara ja muu vara kulud

3.2. Kinnisvara ja muu vara kulud kokku 107912

3.2.1. Maamaks 1287

3.2.2. Kinnisvara parendamine 106275

3.2.2.1. sh kulutused kirikuhoonele ja riikliku kaitse all olevatele mälestistele 90626

3.2.2.2. sh kulutused muule kinnisvarale 15649

3.2.3. Kulutused ajaloolise väärtusega muule varale 350

3.2.4. Kinnisvara soetamine 0

3.2.5. Kulutused kalmistule 0

3.3. Majandus- ja tegevuskulud

3.3. Majandus- ja tegevuskulud kokku 15247

3.4. Kirikumaksud

3.4. Kirikumaksud kokku 2071



3.4.1. Kirikukassamaks 1081

3.4.2. Solidaarsusmaks 540

3.4.3. Praostkonnakassamaks 450

3.5. Muud kulud

3.5. Muud kulud kokku 150

3.5.1. sh annetused 150

3.5.2. sh Konsistooriumile tasutud 10% kinnisvara müügist 0

3. Kulud kokku

3. Kulud kokku 143059

4. Rahaline saldo perioodi lõpus

4. Rahaline saldo perioodi lõpus 138442

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


