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Head 2016. aastat!
Aastavahetusmelu on
möödas ja igapäevane rutiin taastunud. Aga eks
Jaanus Järveoja
mõnda aega ikka veel anaNõo Vallavolikogu
lüüsime eelmist aastat.
esimees
Ja mida aeg edasi, seda
vähem meenutame aastat 2015, kuid ettepoole vaatame
ju pidevalt. Mida toob meile aasta 2016? Ma ei pea silmas
ennustamist, mis on üks tänamatu ja vahel isegi küsitava
väärtusega tegevus. Mõtlen teada fakte äsja alanud aasta
kohta.
2016. aasta on olümpiaaasta. Kaheksa aastat tagasi avaldasin uue aasta tervituses lootust, et uhiuus spordihoone
innustab meie noori nii sihikindlalt harjutama, et keegi
jõuaks ka kunagi olümpiale. Kristin Kuuba ja Helina Rüütel
tegid siis esimesed sammud oma sportlasteel ja saavutasid
2015. aastal Euroopa juunioride seas kolmanda koha! Rio
de Janeiro olümpiale nad veel ei pääse, kuid sama innukalt
jätkates peaks 2020. aasta olümpiale jõudmine neile igati
jõukohane olema. Muusikakooli uue hoone äsjast valmimist arvestades ja paralleeli luues loodame lähiaastatel
rõõmustada ka meie muusikute suurepäraste saavutuste
üle. Mitte et nad siiani halvasti oleksid tegutsenud, aga eks
iga tort vajab kirsse kõige peale.
Eesti kontekstis tuleb alanud aasta murdeline haldusreformi protsessis. Ka meie vald peab ühinema mõne või
ka mõnede naaberomavalitsustega. Praegu on vara öelda,
millistega ja millistel tingimustel. Rääkimata sellest, et
oleks selge moodustuva omavalitsuse nimi. See võib olla
meile harjumuspärane, aga võib ka mitte olla. Aga olulisem kui omavalitsuse nimi on kogukonna traditsioonid,
inimeste koostegemine ja üksteise toetamine. Tuleb loota
ja teha kõik selleks, et Nõo kui kogukond oleks ka uues
olukorras teada-tuntud piirkond oma eripära ja jätkuvalt
hea mainega, nii Tartumaal kui ka Eestis.
2016. aasta on liigaasta. Üks päev ehk tervelt 24 tundi
rohkem aega! Millele seda preemiat siis kasutada? Tööandjana võiksin ma loota, et tööle, volikogu esimehena, et kõik
panustavad rohkem valla arengusse. Aga pereinimesena soovin, et kõik see lisaaeg liitub sellele, mida oleme
planeerinud oma lähedaste heaks. Sest siis on ka tööviljakus kõrgem ja valla areng kiirem.
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Hõbelusikapäev: Pidulik vastuvõtt muusikakoolis lk 4
Heino Prosti põllutöömasinate muuseum uuenes jõuluks lk 4
Spordiveerg: Elvas ja Nõos on jalgpall pop! lk 5
2015 — kas Nõo Sulgpalliklubi tippaasta...? lk 5

Tartumaa Spordiliit tunnustas
2015. aasta paremaid sportlasi
Spordiaasta pidulik lõpetamine koos Tartumaa Spordiliidu 25. tegevusaasta tähistamisega toimus 18. detsembril
2015 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Väga paljude tublide sportlaste ja nende treenerite hulgas pälvisid tunnustuse ka meie valla tublid sportlased koos treeneritega:
SULGPALL — Kristin Kuuba (Ülenurme vald)
Helina Rüütel (Nõo vald)
Nõo Sulgpalliklubi, treener Mart Mäerand
I Euroopa mängude naispaarismängus 9. koht
Euroopa juunioride KV pronks naispaarismängus
Juunioride MM 9. koht

KARATE noor — Taner Salmann
Karateklubi Falco, treener Karl Viiol
U16 Maailma MV 20. koht
U14 Eesti MV pronks
Baltimaade MV pronks
WKF pronks
Finish Open pronks
EKL etapp — II
KLASSIKALINE KULTURISM — Taavi Merisalu
TÜ ASK, treener Silvar Rückenberg
Klassikalise kulturismi Eesti meister

SULGPALL noor — Kati-Kreet Marran
Nõo Sulgpalliklubi, treener Mart Mäerand
Eesti juunioride meister naispaarismängus,
hõbe üksikmängus
3-kordne Eesti noortemeister U17

Õnnitleme meie sportlasi tunnustamise puhul! Jõudu ja uute võitudeni 2016. aastal!

Head Nõo vallalehe lugejad!
Soovin teile vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt edukat ja õnnelikku 2016. aastat!

Head
merekultuuriaastat 2016!
2016. aasta on kõikide meresõprade rõõmuks kuulutatud
Eestis merekultuuriaastaks. Kultuuriministeeriumi algatatud
teema-aastana on see pühendatud merega koos elamise tavadele ja traditsioonidele ning arutlustele mere tähendusest ja
väärtusest kaasaegses Eestis.

Karateka
Taner Salmann

Rüütel,
ukud Helina
Sulgpallitüdr
ba
stin Kuu
Marran ja Kri

Kati-Kreet

Eesti meister klassikalises kulturismis Taavi Merisalu
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kultuurisündmus

Tartumaa kultuuritöötajate tänuüritusel Nõo Muusikakoolis sättisid
end koos maavanem Reno Laidrega pildile maakonna tublimad raamatukogutöötajad. Paremalt teine Nõo raamatukogu juhataja Helle
Voore. Foto: Hele Ellermaa

Tartumaa kultuuritöötajate
tänuüritus Kultuuripärl 2015
2015. aasta Tartumaa kultuuritöötajate tänuüritus toimus 10. detsembril
äsjavalminud Nõo Muusikakooli uues hoones. Tähtsa sündmuse puhul oli
kohal ka president Toomas Hendrik Ilves ning isegi presidendile üllatusena
pakkus käsitööna valminud leiba tema ekskaasa Evelin, kelle leibadeta ei
möödu Eestis ükski tähtsündmus.
President keskendus oma kõnes kultuuritöötajatele kui riigi põhilisele
alustalale, ehkki tema mõtted suundusid üllatavalt tihti Lätile ja lätlastele,
mis toonaste uudiste valguses (presidendi kihlumine lätlanna Ieva Kupcega)
polnud ka imekspandav.
Lisaks presidendi ekspaarile võtsid sõna Tartu maavanem Reno Laidre,
Rahvakultuuri Keskuse silmapaistev spetsialist Astrid Hallik ning Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupi esinaine Kadri Leivategija, esinesid Nõo
Muusikakooli noored solistid ja Vanemuise muusikud.
Tartu maavanema tänukirjad pälvisid võimlemisklubi TRIINIKS (tegutsenud 20 aastat), Puhja segarahvatantsurühm OPSAL (tegutsenud 30
aastat), Vanemuise Selts (150. juubel, eesti vanim selts), tekstiilikunstnik Hilja
Sepp, kultuurikorraldajad Meelis Külaots ja Anti Mehine; raamatukogutöötajad Viive Vink, Anne Toome, Helle Voore, Pille Kukk, Teele Tamm ja Ulvi Paap.
Aasta kultuurisõbralikuma omavalitsusena sai tänukirja NÕO vald,
Tartumaa aasta sündmuseks 2015 tunnistati Luunja laste ja noorte laulupidu (kunstiline juht Eve Paap, projektijuht Iiri Saar).
Rahvakultuuri Keskuse tänukirjad pälvisid Elva Mitteteatrite festivali
korraldajad ning Kaidi Randpõld, Reet Kruup, Tartumaa Rahvatantsujuhtide
Liit.
Kultuurkapitali tänupreemiad
Aastapreemiad: Liidia Konsa, Mari Niitra, Leelo Suidt, Tiia Puhvel
Tunnustuspreemiad: Aire Pajur, Piret Terve, Sirje Joala, Marika Varres, Tiiu
Mee-rits, Karin Küttis, Tiit Veigel, Uve Saar, Tarmo Lillo, Kadri Leppoja, Külli
Lokko
Juubelipreemiad: Tartu Käsitööklubi ja Tuleloo MTÜ
Kultuuripärl 2015: klaverikunstnik Tanel Joamets — rahvusvahelise
haardega kontsertpianist ning klaveripedagoog Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Tartus Heino Elleri nimelises muusikakoolis.
Tartumaa kultuuripärl on preemia, millega kultuurkapital tunnustab ja
innustab kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas
tegutsevate inimeste erialast pühendumist.
Kultuuripärl rõõmustas kõiki oma virtuoosse klaverimänguga ning
kauni sündmuse lõpetuseks said kõik süüa torti.
Evelini pakutavad leivad küpsetas Eve-Kati Mägi — aitäh talle!
AIRE PAJUR

Vallavalitsuse teated
Nõo Vallavalitsus teatab, et Nõo Vallavolikogu 26. novembri 2015 otsusega nr 75 on algatatud Nõo vallas Nõo alevikus Tartu tn 3 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ning kinnitatud detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 0,37 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus olemasoleva
hoone asemele uue kauplusehoone püstitamiseks. Detailplaneering on
kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Uuringute vajadus puudub.
Nõo Vallavalitsus teatab, et Nõo Vallavolikogu 17. detsembri 2015
otsusega nr 76 on algatatud Nõo vallas Vissi külas asuva Variku kinnistu
detailplaneeringu koostamine ja kinnitatud detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 8,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused
jagada maaüksus kaheksaks krundiks ja määrata ehitusõigused üksikelamute ja nelja korteriga elamute rajamiseks. Detailplaneering on kooskõlas
Nõo valla üldplaneeringuga.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha.

Nõo Vallavalitsuse telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond

513 9123
745 5108
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004

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

Vastuvõtuajad: T kl 9–12 ja 13–16; R kl 9–12
Vallavolikogu esimehe vastuvõtuaeg
teisipäeval kl 15.15–16.00 vallamajas.

Nõo Vallavolikogu 2015. aasta
viimane istung toimus 17. detsembril ja nii nagu traditsiooniks saanud,
toimus pärast istungit (seekord Viinamärdi Puhkekeskuses) volikogu, vallavalitsuse ja allasutuste juhtide aastalõpu koosviibimine. Päevakorras
olid järgmised teemad:
1. Nõo valla 2015. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine.
Tegemist oli 2015. aasta V lisaeelarvega, millega lisati eelarvesse
täiendavalt laekunud sihtotstarbelised rahad ning toimusid mõned ümbertõstmised eelarvesiseselt.
Nii kujunes Nõo valla 2015. aasta eelarve kogumahuks koos lisaeelarvetega 4,8 miljonit eurot.
2. Nõo valla 2016. aasta eelarve I lugemine.
1. detsembril oli vallavalitsus
volikogule edastanud 2016. aasta
tasakaalus oleva eelarve eelnõu. Eelarve eelnõu oli läbinud arutelud vallavalitsuses, asutuste juhtidega ja
eelarvekomisjonis. Eelmisel istungil
toimus eelarve üldine tutvustamine ja võeti vastu uued maamaksumäärad. Tulumaksu laekumine oli
terve aasta kokkuvõttes olnud positiivne. 2016. aasta tulumaksu arvestuse aluseks võeti 2015. aasta tegelik
laekumine, millele planeeritakse lisaks veel 5%-line tõus. On üsna tavapärane ja ka loomulk, et eelarve eelnõu jäi kaugele sellest, et seal oleksid
rahuldatud kõik taotlused ja soovid.
Eelarve üheks märksõnaks on
personalikulu. Nimelt oli eelarveprojekti planeeritud vallaasutuste töötasufondi 9%-line tõus vaatamata
sellele, et eelarvestrateegias oli selleks 5%. Volikogule esitasid vastava
pöördumise allasutuste juhid ning
üheskoos olid nad suurema palgatõusu nimel valmis üle vaatama asutuste majanduskulud. Istungil võtsid
sõna Nõo PK direktor, Nõo lasteaia
direktor ning spordihoone juhataja.
Kuna vallatöötajate palgad on maakonna võrdluses pigem allpool keskmist, siis leiti võimalus selles osas
asutuste soovile vastu tulla. Samas ei
oldud üksmeelel selles osas, kuidas
palgafondi suurenemine töötajateni
jõuab, kas kõigil ühtlaselt palka tõs-

tes või teatud töötajaid eelistades.
Kuigi see ei ole otseselt volikogu
pädevuses, toimus selles pikem
mõttevahetus.
Investeeringute osa on otseselt
seotud eraldistega eelarvest ja võimalike eraldistega varade müügi
arvelt. Lähtutakse seisukohast, et
vallavara realiseerimisest saadav
tulu läheb vallavara parendamisse.
Järgmise aasta eelarvesse on sellele reale esialgu planeerinud 20 000
eurot. Valla objektidest on 2016.
aastal prioriteediks Nõo lasteaed, mis
vajab renoveerimist nii seest kui ka
väljastpoolt. Volikogu varasematel
istungitel oli jutuks, et kui õnnestub
vallavarast midagi rohkem müüa,
suunatakse see raha põhiliselt lasteaiale, ja sellele seisukohale vastuväiteid ei esitatud.
Esialgu 2016. aastaks väga suuri
investeeringuprojekte ei ole planeeritud ja eks seegi ole loomulik, et kolmel järjestikulisel aastal oleks seda
keeruline teha (2014 — põhikool,
2015 — muusikakool). Küll aga on
2017. aastal plaanis suuremahuline
kergliiklustee projekti realiseerimine
(kalmistult vallamaja poole).
Sellega oli eelarve I lugemine
lõppenud. Volikogu planeerib eelarve vastuvõtmist järgmisel istungil
ning vahepealsel ajal saavad ettepanekuid teha volikoguliikmed, komisjonid, aga ka kindlasti on ka vallakodanike mõtted selles osas oodatud.
3. Nõo valla terviseprofiili
2015–2020 kinnitamine.
Aprillis sotsiaalosakonnajuhataja
Ene Mölteri juhtimisel alustatud töö
tervisprofiili koostamiseks oli lõpule
jõudnud ja see dokument oli avalikul väljapanekul 23. novembrist
kuni 7. detsembrini ning laekus ka
üks ettepanek, mida ka arvestati.
Volikogu kinnitas tervisprofiili pärast
ettekande ärakuulamist.
4. Detailplaneeringu algatamine.
MTÜ H. Prosti Põllutöömasinate
Muuseum oli esitanud taotluse algatada Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneering. Kuna avalik
huvi selle piirkonna osas puudub,
siis nõudis vallavalitsus avalikuks ka-

Vallavalitsuse tegevusest detsembrikuus
Kokkuvõtlik ülevaade 2015. aasta viimasel kuul toimunud vallavalitsuse
istungitel otsustatust. Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Ehitusvaldkonnas otsustati
— väljastada ehitusload:
* Luke külas asuvale Oja kinnistule talu abihoone püstitamiseks,
* Nõgiaru külas Anu kinnistul
asuva elumaja laiendamiseks;
— väljastada projekteerimistingimused:
* Voika külas Voika vesiveski
katastriüksusel asuva pais-regulaatori ümberehitamise ja laiendamise
projekteerimiseks;
— väljastada kasutusload:
* Nõo alevikus Tuule tn 5 asuvale
kinnistule püstitatud elamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Tamsa külas püstitatud kanalisatsioonirajatisele kasutamise otstarbega kanalisatsioonitorustik ja
reoveepuhasti,
* Tõravere alevikus asuvale Ankru kinnistule püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna ja
laiendatud saunamajale kasutamiseks abihoonena,
* Vissi külas asuvale Tiigi katastriüksusele püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna.
Maaküsimustes otsustati
— määrata:
* Luke külas asuva Töökoja ka-

tastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed,
* Voika külas asuvate ehitiste
aluse maa ja nende teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks ca 0,33 ha,
lähiaadressiks Vanatee ja sihtotstarbeks elamumaa,
* Nõo vallas asuvate, munitsipaalomandis olevate teede teenindamiseks vajalike maaüksuste lähiaadressid/nimed ja suurused;
— sõlmida haldusleping:
* Elva Tarbijate Ühistuga Nõo
alevikus, Tartu tn 3 asuva kinnistu ja
selle lähiala detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks,
* MTÜ-ga H. Prosti Põllutöömasinate muuseum Vissi külas asuva
Variku kinnistu detailplaneeringu
koostamise tellimise üleandmiseks.
Keskkonnalastes küsimustes
otsustati
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdajad aadressidelt: Enno küla
Pööri; Vissi küla Sauna; Unipiha küla,
Metsalõuka; Tõru vkt 26; Illi küla,
Maie vkt 4; Meeri küla, Lombi; Illi
küla, Kellu vkt 9;
— nõustuda AS Nõo Lihatööstus

2

vallavolikogus
sutamiseks ettenähtud tee ning tehnovõrkude ja rajatiste kavandamise
korral kinnitust, et planeeringu algatamisest huvitatud isik on valmis
sõlmima lepingu, millega ta võtab
kohustuse nimetatud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega
seotud kulude täielikuks kandmiseks. Planeeritava ala pindala on 8,5
ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on selgitada välja võimalused jagada maaüksus kaheksaks
krundiks ja määrata ehitusõigused
üksikelamute ja 4-korteriga elamute
rajamiseks.
Pärast lühikest arutelu otsustas
volikogu nimetatud detailplaneeringu algatada.
5. Ülevaade vallaelukomisjoni
ja eelarvekomisjoni tegevusest.
Ülevaate vallaelukomisjoni tegevusest andis Marika Saar.
Vallaelukomisjon kogunes sellel aastal 7 korda. Komisjoni koosolekutel on algatatud ja arutatud
mitmeid eelnõusid ja kordasid. Põhjalikumalt on arutatud noortespordi
rahastamist ja lasteaedade juhtimissüsteemi. Komisjon on tutvunud
sotsiaalvaldkonna tegemistega ning
külastanud valla asutusi, teinud
ettepanekuid eelarvestrateegiasse,
eelarvesse. Aasta algul tegeles komisjon konkursside Aasta Tegu ja Aasta
Tegija laureaatide valimisega. Korduvalt on koosolekutel antud ülevaade
Nõo PK hoolekogu tööst. Läbivateks
märksõnadeks komisjoni koosolekutel olid veel ülevaated muusikakooli
ehitusest ja toolikampaaniast.
Ülevaate eelarvekomisjoni tegevusest andis Jaanus Järveoja.
2015. aastal toimus 9 eelarvekomisjoni koosolekut ning tegeleti
valdavalt eelarveküsimustega, aasta
algul 2015., viimase kuu jooksul 2016.
aasta eelarvega, sealhulgas suve lõpus ka maamaksu teemaga. Kõik lisaeelarved on eelarvekomisjonis läbi
arutatud. Suuremad investeeringud,
mis lisaeelarvetega paika pandi, olid
seotud muusikakooli ehitamisega,

Vissi tunneli rajamisega, Nõo lasteaia
remondi ja muusikakooli parki tee
rajamisega. Korduvalt arutati valla
varadega seonduvat ja kolm korda
valla eelarvestrateegiat. Samuti oli jutuks huvihariduse temaatika eelarve
kontekstist lähtuvalt ja erakoolide rahastamise küsimus. Neli koosolekut
üheksast toimusid elektrooniliselt.
6. Vallavalitsuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo
andis ülevaate kahe istungi vahel
toimunud olulisematest sündmustest, vallavalitsuse tegevusest, maksude laekumisest ning tänas volikoguliikmeid aasta jooksul tehtud
koostöö eest.
Pisut pikem arutelu toimus haldusreformi teemal, kuna Elva linna
volikogu oli esitanud teiste seas ka
Nõo vallale ettepaneku alustada
ühinemisläbirääkimisi. Samal ajal
olid vallavanem ja volikogu esimees
kohtunud selles küsimuses Tähtvere
valla esindajatega ning järgmiseks
nädalaks oli kokku lepitud kohtumine Ülenurme valla juhtidega. Volikogu otsustas korraldada 7. jaanuaril haldusreformi teemalise arutelu
volikogu ja selle kõigi komisjonide
osalusel ning langetada otsuse läbirääkimiste kutsele vastamise osas
järgmisel istungil.
Lõpetuseks tuletas istungi juhataja meelde, et järgmine istung
toimub 28. jaanuaril, ja kutsus kõiki
üles tegema ettepanekuid Nõo valla
Aasta teo ja Aasta tegija konkursi
kandidaatide osas.
Soovi korral saava kõik huvilised
istungi materjalidega tutvuda valla
kodulehe vahendusel.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

vallavalitsuses
välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud
heitkoguste projektiga.

uusi teenuseid. Varasem määrus tunnistati alates 01.01.2016 kehtetuks.

Üldküsimustes otsustati
— kuulutada välja konkurss Aasta Tegija/Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide leidmiseks. Ettepanekute
tegemine kuni 15.01.2016, saates
põhjendustega ettepanekud aadressil vald@nvv.ee või tuues need vallakantseleisse;
— kehtestada Nõo vallale kuuluvas, Tamsa külas Tamsa tn 2 asuvas
kortermajas üürihinnaks 1,28 €/m²;
— sõlmida lepingu „Nõo Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi toitlustamine“ juurde täiendav kokkulepe OÜ-ga Sildo Luke — lisa nr 5
„Hinnakalkulatsioon“;
— sõlmida leping OÜ-ga Sildo
Luke Tõravere lasteaed Tõruke toitlustamiseks. Leping kehtib alates
04. detsembrist 2015 ja sõlmitakse
tähtajaga kuni 29. jaanuar 2016;
— avada alates 04. jaanuarist
2016 Nõo lasteaias Krõll valverühm,
mis töötab tööpäeviti 18.00 kuni
18.30;
— kinnitada Nõo Spordihoone
hinnakiri (avaldatud Riigi Teatajas).
Uus hinnakiri varemkehtestatud hindu ei muuda, küll aga on lisandunud

Finantsküsimustes otsustati
— teha alaeelarvetesisesed
muudatused Nõo valla 2015. aasta
eelarves. Korraldusega suurendati ja
vähendati alaeelarvetes summasid
vastavalt tegelikele kuludele;
— teha eraldisi Nõo valla 2015.
aasta eelarve reservfondist. Reservfondi kasutamine toimus alaeelarvete haldajate põhjendatud taotluste
alusel;
— tunnistada lootusetuks ja
kanda 2015. aasta bilansist maha
nõuded summas 3118,90 eurot.
Lisaks tegeldi kodanike avalduste ja küsimuste lahendamisega
erinevates valdkondades, valmistati
I lugemiseks ette valla 2016. aasta
eelarve projekt ning lahendati muid
kohaliku omavalitsuse asutuse ülesandeid.

AIRA LAUL
vallasekretär

Talihooldetööde tegijad Nõo valla teedel 2015–2016
Nõo Vallavalitsuse korraldusega
29. oktoober 2015 nr 454 on otsustatud 2015–2016 talihooajaks sõlmida
lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja
tänavatel ning avalikuks kasutuseks
määratud erateedel piirkondade
kaupa järgmiste ettevõtetega:
q 1. piirkond — Karni OÜ,
hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi
kanti; tel 503 0669, e-post margus@
lihakarn.ee (Margus Mõtus);
q
2. piirkond — Karni OÜ,
hooldab valla põhjaosa alates TartuValga raudteest (välja arvatud Nõo
alevik ja 3. piirkond); tel 503 0669,

e-post margus@lihakarn.ee (Margus
Mõtus);
q 3. piirkond — FIE Silver Lehesaar, hooldab nn Vissi-Tõravere
piirkonda, mis hõlmab Vissi küla ja
osaliselt Voika küla ning Tõravere
alevikku; tel 514 2600, e-post silver.
lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar);
q 4. piirkond — OÜ TamsaAgro, hooldab valla lõunapoolsemas
osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid,
osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid;
tel 505 5564, e-post tamsaagro@hot.
ee (Mart Kreevald);
q
5. piirkond — Eesti Teed
AS, hooldab valla lõuna- ja edelaosa
(Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad,

osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja
Laguja külad); tel 505 5712, e-post
jaan-heldur.laks@eestiteed.eu (JaanHeldur Laks);
q
6. piirkond — FIE Silver
Lehesaar, hooldab Kolga, Aiamaaa
ja Unipiha külasid, osaliselt Luke küla
(Luke mõisa piirkond); tel 514 2600,
e-post
silver.lehesaar@gmail.com
(Silver Lehesaar).
Talihooldepiirkonnad on samad
eelmiste aastatega ja nendega saab
tutvuda Nõo valla veebilehel.
Informatsiooni talihooldustööde
teostamise vajaduse kohta Nõo Vallavalitsuse poolt hooldatavatel tee-

del palume esitada Nõo Vallavalitsuse maaosakonda (tel 745 5504 või
745 5434, aarne@nvv.ee või piia@
nvv.ee) või kantseleisse (tel 745 5108,
vald@nvv.ee).
Vallaelanikel, kel endil puuduvad
võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid
talvise teehoolduse korraldamist
Nõo valla poolt, palub Nõo Vallavalitsus esitada kirjalikud taotlused
kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.
ee) teel. Möödunud aastatel taotluse
esitanutel ei ole tarvis uut taotlust
esitada.
Nõo Vallavalitsus
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persoon
nas lindistamas ja mida vahel tänapäevalgi raadiost või telest kuulda
võib. Samuti said nii mõnedki laulusõnad kokku luuletatud, märgib asjaosaline.
Küllap sellest isiklikust pagasist
tulenevalt näeb isa ka oma tütreid
aktiivselt nii kooli- kui huvialategevuses kaasa löömas.

Töö hoolekogude esimehena

Koguduse õpetaja Mart Jaanson tutvustab meesansambli uut CD-d
„Kiida nüüd Issandat, minu süda!“. Foto: KAI TOOM

Valgus Nõo kirikus
1937. aasta 21. jaanuari ajalehes
Eesti Kirik on kirjas, et 1936. aasta
sügiseks jõudis Ulila elektrivabrikust
Madis kanarbik
Nõkku elektrivool. Kohe võeti üles
mõte, et võiks kirikusse elektrivalEELK Nõo koguduse
guse sisse seada. Asuti koguma anjuhatuse esimees
netusi ja abi tuli sealt, kust seda kõige
vähem osati oodata. Nimelt tulnud ühel pühapäeval koguduse kantseleisse
keegi koguduse liige, lesknaine, kes öelnud õpetajale järgmist: „Minu mehe
surmast möödub tänawu sügisel 10 aastat… Nüüd, juba kümme aastat üksi
lesena kokkuhoidlikult elades, on kogunenud raha. Olen juba vana, kes teab,
mis sellest rahast tulevikus saab, võib-olla on ta koguni pahanduseks pärijaile. Kuulsin teie palvet kogudusele annetada elektrivalgustuse heaks, otsustasin seda toetada ja siin on 35.000 senti — nii vähemalt läheb see raha
hea ettevõtte toetuseks minu mehe 10-da surma-aastapäeva mälestuseks.“
See lesknaise ühekordne toetus sai tõukeks elektrisüsteemi paigaldamisel kirikusse. Jätkati annetuste kogumist ja saadigi sobiv summa kokku.
Elektri sisseseadmine läks maksma 573 krooni. Esimene jumalateenistus
äsja paigaldatud elektrivalgusel toimus luutsinapäeval, 13. detsembril l936.
Ajaleht märgib, et koguduse osavõtt oli haruldaselt elav ja soe ning et ülev
ja võimas mulje jäi sellest jumalateenistusest järele!

Uuenenud on elektrisüsteem ja valgustus
Tänavu, 79 aastat hiljem, võime taas rõõmustada uuenenud elektrisüsteemi ja valgustuse üle Nõo kirikus. Suvel ja sügisel nägid kirikus elektrisüsteemi renoveerimise ja moodsa valgustuse paigaldamisega vaeva neli
tublit elektrikut Kalle Poola, Urmas Lüpsik, Johannes Siivask ja Tanel Simson,
kes heast tahtest töötades renoveerisid kiriku elektrikilbi, vahetasid vanad
juhtmed kirikusaalis, paigaldasid rõdude alla uued valgustid, renoveerisid
torni valgustussüsteemi ja paigaldasid ka sinna kaasaegsed valgustid.
Kooriruumi paigaldati kaasaegsed suundvalgustid, mis on suunatud Tõnis
Grenzsteini 1895. aastal valmistatud altarimaalile ja Jaan Koorti tehtud
neljale apostlikujule altaril. Ka kiriku välisuste kohale seati üles uued valgustid. Viimase tööna võeti Kalle Poola eestvõttel ette altari elektri- ja valgustussüsteemi renoveerimine. Parandati altari külgedel olevad kaks seitsmeharulist elektrivalgusega lühtrit ning renoveeriti altari tipus olev suur 64
elektripirniga valgustatud puurist.
Koguduse vanemad liikmed olid varem rääkinud, et altari tipus olev rist
on pühendatud Vabadussõja kindralile Põdderile. Vanu Postimehi uurides
ilmneski, et tegu on kindral Ernst Põdderi (1879–1932) mälestusele pühendatud ristiga. 1938. aasta 27. märtsi Postimehes on lühike artikkel pealkirjaga „Kindral E. Põdder’i mälestuse jäädwustamine kirikus“ ning sellele
järgneb 1938. aasta 1. aprilli numbris veel üks lühisõnum pealkirjaga „Kindral
E. Põdderi mälestusjumalateenistus Nõos“. Neist kahest artiklist selgub, et
kindral Ernst Põdderi ema oli pärit Nõo kihelkonnast Aru vallast Jõnni talust.
Siin abiellus ta Jakob Põdderiga Alatskivilt ning nende abielust sündis poeg
Ernst, pärastine kindral ja Landeswehri purustaja Vabadussõjas.
Postimehes kirjutatakse: „Nõo kogudus on uhke, et tema keskelt on wõrsunud kindral-sangari ema ja tahab seda eriliselt esile tõsta. Nimelt on leitud
seda kõige kohasemalt teha Nõo kirikus kui tema kodukirikus. Nõo kiriku
altari pahempoolse raamistiku külge on üles seatud seitsmeharuline lühter
tema abikaasa Jakob Põdderi mälestuseks. Samalaadiline lühter wastawate
pealkirjadega paremale. Altari tippu, kiriku suure kaare alla, isa ja ema vahel, nende juba elustlahkunud poja kindral Ernst Põdderi mälestuseks suur,
üle meetri pikkune elektripirnidega valgustatud rist. Nende kolme esemega
on tahetud jäädwustada Nõo kirikus kindral E. Põdderi mälestust. Sel puhul
on Nõo kirikus neljapäeval, 31. märtsil [1938. a.], kell 6 õhtul wastaw mälestusjumalateenistus ühes uute esemete õnnistamisega. Igale Nõo kirikusse
sisseastujale meenutagu nende kolme ülalkirjeldatud eseme elektrivalgus
ühe samast kihelkonnast võrsunud ema tungi valguse poole ja tema poja
eneseohverdavat võitlust Eesti iseseisvuse eest.“ Artiklitest selgub veel, et
altari küljes olevad lühtrid ja puuristi kinkis kirikule kindral Ernst Põdderi
Berliinis elav vend — arvatavasti Erich Põdder — ning et nende mälestusesemete väärtus olnud kokku umbes 300 krooni.

Kogudus tänas koostööpartnereid ja sõpru meesansambli
uue CD esitluskontserdil
Tänu tublide elektrike tööle on need kolm mälestuseset nüüd restaureeritud ja säravad endises tulede hiilguses Nõo kiriku altaril. Nõo kogudus
avaldas oma tänu tublidele elektrikutele kontserdil Nõo kirikus luutsinapäeva eel 11. detsembril. Kontserdil tutvustati ka Nõo kiriku meesansambli uut
CD-d „Kiida nüüd Issandat, minu süda!“.
Kontserdil tänati kõiki koguduse häid koostööpartnereid. Kogudusel on,
mille eest tänulik olla: tänavu suvel ja sügisel on paigaldatud kiriku vee- ja
kanalisatsioonitorustik, renoveeritud on elektri- ja valgustussüsteem ning
Markus Kasemaa eestvõttel on valminud koguduse uus koduleht.
11. detsembri tänuteenistuse ja kontserdi korjanduse tulud lähevad Nõo
kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise fondi. Nõo kogudus on iseäranis tänulik Pühakodade programmile ja kõigile eraannetajatele, kelle toetusega said
sel suvel ja sügisel kirikus elektritööd tehtud. Annetajate hulgas on mitmeid
Nõo koguduse liikmeid ja koguduse sõpru. Teiste hulgas on oma annetused
kiriku restaureerimistööde heaks teinud mitmed Nõo kooli vilistlased.
Nõo kogudus jätkab annetuste kogumise kampaaniat, et järgmisena remontida kiriku kõrvalhoone, kiriku käärkamber ja loomulikult ka kirikuhoone ise, mis juba aastaid seda ootab. Lähemat teavet restaureerimistööde ja
koguduse muude ettevõtmiste kohta leiab soovija Nõo koguduse vastvalminud kodulehelt www.nookirik.ee.

Tõnis ja Kaire Kask tütarde Karmeni, Kirke (keskel) ja Gretega.

Tõnis Kask: „Et minu lastel läheks hästi“
Uue aasta algul on väga südantsoojendav ja optimistlik alustada
juttu inimestega, kes täpselt teavad,
mida nad elult tahavad ja kui palju
nad ise elu edenemisse panustavad.
Igaüks on oma õnne sepp. Ammukuuldud ja tõdetud rahvatarkus.
Meie tänase persooniloo taga seisab
küll vaieldamatult selline inimene,
kes seisab tugevalt kahe jalaga maa
peal, kes on sihikindlalt liikunud oma
eesmärgi poole ja kes nüüd koos
paljude sarnaste mõttekaaslastega
soovib ka oma järeltulijatele kindlustada mitmekülgset ja arengut soosivat keskkonda.
Tõnis Kask (36) on nõokas juba
kaheksandat aastat. Ta on aktiivselt
lülitunud ka kohaliku kogukonna
tegemistesse: ta on Nõo põhikooli
ja Nõo lasteaia hoolekogu liige, olles
mõlemas lausa esimehe rollis.
Tõnisele läheb väga korda tema
laste tulevik.
„Hoolekogudes lahkame erinevaid küsimusi ja anname juhtkondadele nõu. Muidugi olen ma omakasupüüdlik (naerab), sest soovin ju,
et minu lastel oleksid parimad tingimused.“

Pühendunud
arvutimaailmale
Tõnis Kask peab oma aega väga
kalliks, sest tegemist on palju ja vastutus suur. Tänasel päeval on ta tegev
kahes firmas. Juba 2000. aastal lõi ta
tarkvarafirma „TK8 Software“, millel
on muljetavaldav arv kliente — pool
miljonit, 71 riigis. Selles firmas täidab
Tõnis tegevjuhi rolli.
Ja et seos Eestiga püsiks — nagu
mees ise ütles —, liitus ta enam kui
kümmekond aastat tagasi partnerina firmaga, mis teeb raamatupidamistarkvara Merit Aktiva. Täna kasutab selle 30 töötajaga ettevõtte
programme 38 tuhat Eesti ettevõtet.
Tõnise ülesanne on kindlustada firma
tehnoloogiline areng ja laienemine
välisriikidesse. Viimastel aastatel ongi
saadud tuhatkond klienti Soomest ja
Poolast.
„Ma ei ole klassikaline töönarko-

maan!“ naerab Tõnis oma suurte
koormuste peale. „Töönädalad on
olnud küll 60-tunnilised, aga seda
rohkem olen hinnanud perega koos
oldud aega.“
„Igas töös ja elus tulevad ette
murdepunktid. Tuleb uskuda endasse ja mitte käega lüüa, siis tuleb ka
võit!“ on olnud selle noore mehe
elukreedo.
Pärit on Tõnis Valgamaalt Läti
piiri äärest Harglast.
„Läksin „oma ellu“ juba 15-aastaselt, kui vanemad saatsid mind Võrru
gümnaasiumisse õppima.“ Tõnis on
lõpetanud Võru Kreutzwaldi-nimelise Gümnaasiumi matemaatikafüüsika eriklassi.
Arvutiga on Tõnis juba ammu
tutvust teinud. Nende perre tõi isa
esimese arvuti 1992. aastal Taanist,
kus ta täiendas end ärikolledžis.
Programmeerimine oli Tõnisel
selge juba enne ülikooli astumist.
Ülikooli majandusteaduskonnas
õppis ta juhtimist ja finantsarvestust.
„Õppimine majandusteaduskonnas andis ka maailmavaate. Tänu sellele oskan nüüd paljusid asju laiemas
plaanis näha ja analüüsida.“
Veel jagab ta tähelepanekuid
õigetest valikutest.
„Sinu töö peab olema põnev!
See, mida sa teed, peab meeldima
ja huvi pakkuma. Ja sinu töö peab ka
raha sisse tooma.“
Tõnis läheb väga elevile, kui räägime arvutimaailma võimalustest.
„Arvutitarkvara loomine on tõeline kunst ja looming! See peab vaatajale hea välja nägema, ta peab olema ilus, lihtne ja arusaadav.“
Arvuti-inimesi peab ta väga pühendunuteks suure sisemise põlemisega inimesteks, kes suure energiaga lähevad uute probleemide kallale. „Töö IT-valdkonnas on tulevikku
suunatud ja siin peab ette mõtlema.“
Tõnis jagab põhimõtet — kes
palju teeb, see palju jõuab.
„Ma ei oska olla lihtsalt niisama.
Ikka peab midagi teoksil olema. Ma
ei lähe puhkusele ilma arvutita. Pean
olema kättesaadav. Selline on minu
elustiil.“

Meeri seltsimajas

Nõo on kodu jaoks
ideaalne paik
Tõnise energia allikaks on kahtlemata tema pere.
Abikaasa Kairega kohtusid nad
juba ülikoolipäevil. Ka Kairel on
majanduskõrgharidus ja ta töötas
Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ingliskeelse bakalaureuseõppe
koordinaatorina. Praegu on abikaasa
pisitütrega kodus.
Tõnisel ja Kairel on kolm tütart:
Kirke (10), kes õpib Nõo Põhikooli
3. klassis, Grete (7) on samas 1. klassi
õpilane ja pesamuna Karmen (2,5).
Vanemad tütred õpivad mõlemad
ka Nõo muusikakoolis ja käivad trennis — vanem Triiniksis ja keskmine
jalgpallis.
Tõnis on alati soovinud elus midagi panustada, saavutada.
„Kui minu lähedastel on minuga
hea — see on oluline,“ heldib mees
oma perest rääkides.
Oma isikliku kodu rajamist Nõkku alustasid noored 2007. aastal.
„Soovisime oma kodu näha looduskaunis kohas. Nõo oma täiuslike
võimalustega on ideaalne koht elamiseks,“ on Tõnis elupaigaga väga
rahul.
Pereisa pole oma maja ehitusel
käed puusas kõrval seisnud.
„Maja juures on alati midagi
nokitseda. See on ka tänuväärt võimalus lõõgastuda ja oma töömõtteid
kõrvale juhtida.“
Oma laste tegemistest, nende
ürituste ja kontsertite külastamistest
soovib ta alati võimalusel osa saada.
Päris oma aega saab Tõnis nautida vähe. Siis võib teda kohata, fotoaparaat käes, loodust pildistamas
vms. Ja et ta ise selleks sageli aega
võtta ei raatsi, on kaasa Kaire talle nii
mõnegi fotoreisi kinkinud.
Kuigi liikumist on mehel palju,
püüab ta siiski regulaarselt ka trenni
teha. Nüüd enam jõusaali ei jõua, aga
kodus videotreeningu raames saab
oma koormuse kätte küll.
Tegelikult on Tõnises peidus ka
muusikainimene. Kooliajal kirjutas
ta tantsumuusikat, mida käis Tallin-

Aktiivse ja vastutustundliku inimesena on Tõnis Kask juba mitmeid
aastaid kaasatud kohaliku kogukonna tegemistesse.
Ta on väga huvitatud kohaliku
hariduselu heast käekäigust. Ta juhib
Nõo Põhikooli hoolekogu ja juba teist
aastat ka Nõo lasteaia hoolekogu,
olles seal liige juba 5 aastat.
„Iga omavalitsuse tänane tähtsaim ülesanne on kindlustada meie
lastele hea haridus kõige selle juurde
kuuluvaga.
Hoolekogud on tegelikult nõuandev organ. Me oleme n.ö vaatlejad, järelevalveorgan. Me toome
välja ja esitame neid tähelepanekuid,
mida asutuste juhid ei ole märganud
või pole suudetud lahendada.
Nii kooli kui lasteaia juhtidega
on meil tihe ja meeldiv koostöö, meie
ettepanekutega arvestatakse.
Nii põhikoolis kui lasteaias on
tegevus ja asjad kulgenud õiges
suunas, meil pole olnud põhjust midagi kapitaalselt muuta. Hoolekogu
nägemused vajaduste ja probleemide osas on langenud kokku asutuste
juhtide omadega. Me astume ühte
jalga. Meil pole vaja opositsiooni, tuleb leida ühiseid lahendusi.
Meil on hea siis, kui meil kõigil on
hea. Meie vallas on kõik valdkonnad,
objektid jne üsnagi võrdselt välja
arendatud. Peab tõdema, et vallas on
seda „lõnga“väga ühtlaselt kedratud.
Selle ümaruse kujundamisel on palju
töötatud ja vaeva nähtud.
Inimesi tuleb tunnustada. Rahulolematutele vastaks ütlusega — tule
ja tee paremini!
Ise mõtlen alati: kuidas ma tohin
viriseda, kui ma ise ei ole proovinud
asju paremaks muuta.
Ja nii olengi leidnud hoolekogude ja vallaelukomisjoni näol
võimaluse, kuidas kohaliku kogukonna arengus natuke kaasa rääkida.
Samas olen kursis ka kõige olulisega,
mis mind ümbritseb, ning saan kontaktis olla nende inimestega, kes
kogukonna elu mõjutamiseks otsuseid langetavad.
Ma püüan asjade kaalumisel inimestesse optimismi süstida: vaatame, analüüsime, püüame alati leida
lahenduse. Ma ei ole kindlasti utopist.
Hoiak on see, kuidas asju lahendatakse ja mida me saame ära teha.“
Tõnis Kase väga reipast ja siirast
vestlusest koorus välja ühe noore
inimese positiivne olemus. Parasjagu
ambitsioonikust, palju tööd ja vastutust, suur rahulolu tulemustega ja
õnn lähedastega koosolemisest.
Tõnise jätkuvad püüdlused on
missioonitundest kantud: et tema
kaasabil läheksid asjad kodukohas
järjest paremaks. Jõudu talle!
MILVI PENSA

külaseltside tegemisi

Detsembrikuus oli mitmel päeval põhjust seltsimajja tulla.
Detsembri alguses toimus koduste küpsetiste ja hoidiste konkurss.
Maitsta sai põnevaid hoidiseid näiteks õuntest ja tikritest, soolastest hoidistest
küüslauguga kurke. Samuti oli laual maitsev kringel. Kõike sai proovida ning
valida oma lemmik. Loodame, et järgmisel korral saame konkursil ka koduõlut
maitsta.
Laupäeval, 12. detsembril külastas seltsimaja Tähe Noorteklubi, kes pakkus lõbusat vaatemängu oma jõuluetendusega „James Bond päästab jõulud“.
Üsna varsti lubati sellele loole ka järg teha. Jääme ootama! Pärast etendust
kaunistasime ja krõbistasime piparkooke.
Pühapäeval, 20. detsembril kuulasime juba traditsiooniks saanud Nõo
kiriku meesansambli advendikontserti. Seekord oli kaasas ka külalisesineja
Katre Kruuse. See oli väga ilus ja südamlik kontsert, mis tõi jõulutunde veelgi
rohkem meie südametesse. Pärast kontserti nautisime lõhesuppi ja kringlit,
mille eest suur tänu seltsimaja „Elurõõmu“ memmedele.
Pisut ka eesootavatest toimetustest. 23. jaanuaril kutsume kokku kõiki huvilisi, et arutada seltsimaja uue aasta tegemisi. Kui sa soovid sõna sekka öelda
ja jagada mõtteid, milliseid üritusi käesoleval aastal teha, siis oled oodatud.
Meeri seltsimaja tegemisi saad jälgida www.meerikas.eu ja FB-lehel
https://www.facebook.com/groups/meeri/.
Ilusat 2016. aastat!
Anneli Saaroja

Pärast Tähe Noorteklubi jõuluetendust „James Bond päästab jõulud“
kaunistasime ja krõbistasime piparkooke.
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hõbelusikapäev
Pidulik vastuvõtt muusikakoolis
17. detsembril käisid valla kõige pisemad kodanikud pidulikul vastuvõtul Nõo Muusikakoolis, iga laps sai kingituseks hõbelusika, mille andis
üle vallavanem Rain Sangernebo.
Seekordne nn hõbelusikapäev oli mitmes mõttes eriline — esimest
korda koguneti sel tähtsal päeval vallamaja asemel uue muusikakooli
kaunisse saali ja esimest korda sai iga laps kingituseks ka raamatu, mille
andis üle Nõo raamatukogu juhataja Helle Voore.
Beebiraamat „Pisike puu“ on kingitus 2015. aastal ning järgnevatel
aastatel Eestis sündivatele lastele. Kinkeraamat, mille eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada eesti lastekirjandust, jõuab oma
uute omanikeni kõikjal Eestis koostöös kohalike omavalitsuste ning
raamatukogudega. Kinkeraamatu on koostanud Eesti Lastekirjanduse
Keskus, rahastaja on Kultuuriministeerium.
(NVL)

Tüdrukud: Annabel Kivak — 17.12.2014, Johanna Loviise Jaanson — 29.12.2014, Riinu Raudsepp — 15.01.2015, Cassandra Kentel
— 23.01.2015, Ly-Sandra Siniroht — 04.02.2015, Rozlynn Diac —
28.02.2015, Meryl Petti — 11.03.2015, Laura Bogdanov — 12.05.2015,
Helina Truu — 08.06.2015, Triin Sprenk — 19.06.2015, Ursula Prits
— 29.07.2015, Elenora Allik — 30.07.2015, Stella-Marleen Jurak —
06.08.2015, Iris Mäe — 27.08.2015, Elo Poolakess — 16.09.2015, SädeLiis Mesikäpp — 22.09.2015, Emma Pihu — 29.09.2015, Sandra Suurmäe — 05.10.2015, Emilia Kivirähk — 05.10.2015

Hõbelusikapäeval osalenud pisipõnnid emade-isadega. Foto: LIIA SIREL

Poisid: Rando Kivirand — 17.11.2014, Artjom Balkašin —
26.11.2014, Romet Paavel — 27.11.2014, Joko Tali — 14.01.2015, Arseni Karasjov — 27.01.2015, Jakob Grossmann — 12.03.2015, Oskar
Türk — 23.03.2015, Stefan Hartman — 31.03.2015, Samuel Kütt —
26.04.2015, Oskar Reinson — 16.06.2015, Henri Libov — 21.06.2015,
Simo Aarike — 02.07.2015, Roland Lood — 18.07.2015, Karl Kenneth

Jõuluootus raamatukogus

Uue aasta algus Nõo Päevakeskuses

Advendiajal sai Nõo raamatukogus taas kohtuda jõuluvanaga, üllatuseks aga oli päkapikust pillimees, kelle jõuluviiside saatel mängiti ringmänge ja löödi tantsu. Foto: RAUNO VOORE
Nõo raamatukogus on välja
kujunenud tore traditsioon, et
lapsed saavad enne jõulupühi
kohtuda jõuluvanaga ja meisterdada talve- ja jõulukaunistusi.
Sellel aastal otsustasime
kohtuda jõuluvanaga ühe korra,
sest detsembrikuus oli veel teisigi
toredaid üritusi. Meiegi üritus
kattus tantsurühma „Triiniks“
jõulupeoga, aga kuna Nõos on
palju lapsi, siis ei jäänud raamatukogugi tühjaks.
Kohale tulid meile juba tutta-

vad lapsed, kes on juba kooligi
jõudnud, ja uusi, pisikesi, kes olid
vanemate ja vanavanematega.
Sellel korral oli üllatuseks
päkapikust pillimees, kelle jõuluviiside saatel mängiti ringmänge
ja löödi tantsu. Tädi Reet küpsetas maitsva kringli ja pakkus astelpaju-jõhvikajooki. Loetud sai ka
jõulujutt „Väike päkapikk“.
Eelmistel aastatel saime kokku advendiaja igal laupäeval, seekord piirdusime ühe kohtumisega. Enne kojuminekut küsis üks

Laanemaa — 21.07.2015, Romet Pallo — 27.07.2015, Ahto Sulev Kaljurand — 10.07.2015, Adel Saarepuu — 08.08.2015, Tormi Silm —
09.08.2015, Heiki Aasaleht — 10.08.2015, Hans-Kristjan Hillermaa
— 11.08.2015, Alexander Rootsmaa — 21.08.2015, Andreas Tammaru
— 02.09.2015, Hugo Siruli — 29.09.2015, Madis Eenmäe — 05.10.2015,
Matteo Dominic Tohu — 14.10.2015

koolipoiss: „Kas te sellel korral
ei viitsinud rohkem teha, et oli
ainult üks kord?“. Mida selle peale
kosta? Ei oskagi öelga, vaatame ja
mõtleme.
Kohtumiseni raamatukogus
ja jõuluvanaga järgmisel aastal!

HELLE VOORE
Nõo raamatukogu
juhataja

Vana aasta lõpp oli kõigil nii
kiire, pikitud erinevate kontsertide
ja üritustega, seetõttu otsustasime
oma jõulupeo teha hoopis uue aasta
alguses. Ja seda me tegimegi ning
paljude päevakeskuse külastajate
rõõmuks ja imestuseks astus uksest
sisse Jõuluvana. Ju oli tal headele
inimestele ikka midagi kingikotti jäänud ja tegelikult peetaksegi eri usundite kohaselt jõule erineval ajal. Meil
siis seekord sedapidi.
Kui salmid loetud said, aitas meie
kuraasikas Jõuluvana ka ühislaulu
üles võtta ja sedasi naerdes-lauldessüües-juues läks aeg kiiresti. Kui taat
oli koduteele saadetud, hakkasime
arutama omi asju, kavandama uusi
ettevõtmisi ja tegema reisiplaane.
Ja muidugi tuli teemaks ka see vabatahtlik-sunniviisiline valdade liitumine ehk haldusreform. Loomulikult
arvasid kõik, et parim lahendus oleks
ikka eraldi vallana jätkata. Arutasime
ka võimalikke liitumisvariante ühes
ja teises suunas ning mis oleksid neil
juhtudel head ja vead.
Tore oli kuulda, et kõige tähtsamaks peeti Nõo Päevakeskuse tegevuse jätkumist — olgu see siis ühel
või teisel suunal sunniviisilisel liitumisel. Aitäh teile, head külastajad!!!
Reisiplaanidest on meil suureks
ja loodetavasti ka täituvaks unistuseks klassikaline Itaalia ringreis, algus 20. septembril. Nii et asugem siis
sukasäärt täitma ja iga kuu teatud
summa kõrvale panema. Avaldati

Päevakeskuse jõulupeol. Jõuluvana oli kahtlaselt tuttava häälega, meenutas kangesti meie bussijuhti Jaan Sonnet. Pildi klõpsas Kaie Soosaar.
soovi käia ka taaskord Haapsalus,
Narva kandis ja Rakvere mail —on
ju meie seas ka neid külastajaid, kes
hiljem reisiseltskonnaga liitunud,
ja paraku on olnud ka igaviku teele
minejaid. Ning miks mitte siis head
ja ilusat uuesti teha — ikka on ju
lisandunud uusi vaatamisväärsusi ja
meie Eestimaa on kaunis.
Talvisel ajal oleme plaaninud
rohkem ninad raamatutesse torgata
ja seetõttu kirjandusteemalisi üritusi tavalisest rohkem korraldada. Et
hinge ja ihu rõõmustada, siis jätkame
ka spaa-külastustega, kuna paremat
kui üks hea veeprotseduur ja sellele

järgnev soe saun on külmal ajal raske
soovida. Harjumatult külm ju õues
nüüd ongi. Hea, kui on omast käest
villased käpikud ja kampsunid võtta!
Soovin teile kõigile ilusat alanud
aastat, soovide täitumist ning leidke
ikka tee Nõo Päevakeskusesse!

KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja

Heino Prosti põllutöömasinate muuseum uuenes jõuluks
Vissi külas Variku talus asuv
Heino Prosti põllutöömasinate
muuseum sai nädalapäevad
enne jõulupühi tubase väljapanekukoha.
Veel enne muuseumitoa
ametlikku avamist sai muuseumiomanikku Heino Prosti koos lasteseltskonnaga mööda taluõue
kuurialuseid patseerimas näha.
Tarmukas peremees tutvustas
muuseumivarasid uudistama tulnud Palupera põhikooli õpilastele möödunud sajanditest pärit
põllutöömasinaid. Huvipakkuvamad olid 96 aasta vanune Chicago tehase traktor Deering ja
selle jõul töötav põllumajandusmuuseumi au ja uhkus — rehepeksumasin Thermanius. Oma ea
kohta vägagi krapsakalt redelist
rehepeksumasinale roninud Heino Prost kutsus masinalaele ka
lapsed, kellele pakkus see lõbu,
põnevust ja ka uusi teadmisi
vanaaegsest viljapeksutööst.
Samal ajal uurisid muuseumitoa avamisele saabunud külalised

huviga eksponaate, meenutades
ja nuputades endisaegsete tööja majapidamisriistade otstarvet.
Uudistajate vahel sebis ringi ka
tragi perenaine Tiiu-Reet Kõnnussar, kes oli katnud külalistele
laua maitsvate suupistete ning
sooja ja tervisliku joogiga. Viimaks astus üle ukseläve sisse ka
elevil lastehulgast ümbritsetud
peremees, muhe naeratus näol.
Kohe jätkas ta rõõmsalt oma
giiditööd, tutvustades alustuseks
muuseumiruumis kõige enam
tähelepanu köitnud inimjõul töötavat viljapeksumasinat. Vastvalminud hubase muuseumiruumi avatseremoonia ametliku osa
avas Heino Prosti poeg Jaan
Prost-Kängsepp, kes tänas ka
ettevõtmisele õla alla pannud
toetajaid. Variku talu juures asuva
ruumika kõrvalhoone ühe osa
renoveerimine läks maksma 2200
eurot, mille MTÜ Heino Prosti
Põllutöömasinate Muuseum sai
toetusena Kohaliku Omaalgatuse
Programmist (KOP) ja omaosaluse
finantseeris Nõo vallavalitsus.

Ruumi renoveerimise projekteeris ja teostas Jaan Prost-Kängsepp, disainilahendust aitas teha
Merje Jürisalu.
„Sõpradega koos sai see ära
tehtud, kevadel alustasime,” rääkis Jaan Prost-Kängsepp. „Lammutamise ja ehitamise käigus
tuli asju ümber ehitada ja teha.
Kui tööaega arvestada, siis tuleb
kuu aega tihedat tööd ära, aga
kuna ehitamine toimus vabast
ajast, siis jagunes see pikemale
perioodile. Teha tuli ka eelarveväliseid lisakulutusi muuseumitoa inventari tarvis ja eks renoveerimisel pakkus vana hoone ka
üllatusi.”
Edaspidi on muuseumil plaanis korda teha ka suure hoone ülejäänud osa, milles majaperemehe
Heino Prosti sõnul on leida veel
mitusada eksponeerimisväärset
eset. Esialgu väljapandud näitus
vanadest fotodest ja esemetest
püsiekspositsioonina mõeldud
ei ole, edaspidi tuuakse põllutöömasinate muuseumi varasalvedest näitusesaali vaatamiseks

üha uusi rariteete, fotosid ja vanavara.
„Eesmärgiks on ekspositsiooni aeg-ajalt täiendada ja välja
vahetada. Näiteks juba fotokogu
on nii mahukas, et seda tuleb mitmes jaos eksponeerida,” seletas
Prost-Kängsepp.
Muuseumi fotoväljapanekul
saab näha vanatehnikat, põllutöömasinaid ja tegevust põllutöödel eelmisest ja üle-eelmisestki sajandist. Siin on igal pildil
oma lugu, millest Heino Prost huvilistele lahkelt pajatab.
Näituseruumi valmimise puhul tõid pererahvale külakosti
põllutöömasinate muuseumile
alati nõu ja jõuga abiks olnud Nõo
vallavanem Rain Sangernebo ja
vallasekretär Aira Laul, vanatehnikahuvilised Tõnu Ojamaa ja Jüri
Vilimaa, ettevõtja Aivar Kokk. Palupera põhikooli õpetajad kinkisid muuseumile raamatu, kus tallel kooli ajalugu ja mälestused.
„Täname sind, Heino, selle
eest, et hoiad alles meie rahva

Heino Prost tutvustab uues muuseumitoas Palupera põhikooli lastele
oma eksponaate. Foto: KAI TOOM

ajalugu,” rääkis Tõnu Ojamaa.
„Nüüd on sul muuseum, kus
saad välja panna esemeid oma
arvukast vanavarakogust ja alati
on sul toeks ka poeg ja Tiiu-Reet.
Arvan, et täna on sinu elu üks
rõõmsamaid päevi.”
Tulihingeline masinamees
on uue muuseumitoaga rahul,
see on ka jõulurõõmuks.

„Olen väga rahul, asendamatu asi kohe. Hea koht ka külaliste vastuvõtmiseks,” märkis Heino Prost. „Tore, et enne aastalõppu kenaste valmis sai, eks ta
ole üks hea jõulukingitus küll.”
MILVI KAPAUN
Elva Postipoiss
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spordiveerg

Oskar, Rannar ja Kevin aastalõpu noorte GP-4 etapil võidetud autasudega.

FC Elva Indoor Cupil 9. jaanuaril Nõo Spordihoones saavutas 2001 G võistkond FC Elva Punane II koha. Ees keskel Nõo tüdruk Kätriin-Elise Pahva.
Foto FC Elva Indoor Cupi facebooki lehelt.

Elvas ja Nõos on jalgpall pop!
15 aastat aktiivset
jalgpalli mängimist
FC Elva klubis
23. novembril toimus Elva Algkooli saalis FC Elva jalgpalliklubi
auhinnagala, kus tunnustati parimaid mängijaid, tänati toetajaid ja
valiti aasta säravamad inimesed.
Sellel aastal täitus ka FC Elva 15. tegevusaasta (algus — august 2000).
Kutsutuid oli ligi 200 ehk 10%
kogu klubi sisemisest kogukonnast
(ca 2000 inimesest).
Auhinnagalal osales kokku 175
mängijat, vanemat, toetajat, vabatahtlikku ja klubiga lähedalt seotud
inimest.
Parimate mängijate seas said
tunnustuse ka Nõost pärit mängijad
Kätriin-Elise Pahva (2003) ja Nikita
Karasjov (2001).
Auhinnagalale oli kutsutud ligi
50 toetajat, kelle hulgas oli 8 omavalitsust, sh Nõo, 17 sponsorit,
18 koostööpartnerit ja 6 erinevat
nõustajat ning oma ala spetsialisti.
Samuti tänati lapsevanemaid, kes
on oma lapse esimesed koostööpartnerid ja sponsorid.
/Allikas: FC Elva kodulehekülg/
Marek Naaris (34) kustuti FC
Elva klubisse treeneriks 2004. aastal.
2005. aastast kuni tänaseni on ta
FC Elva tegevjuhi-treeneri ametis.
Jätkates ise amatöörina mängimist Tarvastu JK-s, on ta Elvas koos
teiste aktiivsete eestvedajatega
oma südameasjaks võtnud Elva ja
Elva naabervaldades elavate laste
ja noorte jalgpallihuvi äratamise
ja edendamise. 2015. aastal pälvis
Marek Naaris südamega tehtud töö
eest Elva linna kultuuripreemia Elva
Täht.
Vallaleht palus Marek Naarist
põhjalikumalt valgustada Nõost pärit jalgpallilaste huvi ja kaasalöömist
ja tutvustada ka eelseisvaid suuremaid jalgpallilahinguid.
Marek! Kui palju Nõo lapsi
praegu jalgpallitreeningutes osaleb?
Nõos on meil hetkel kolm treeningrühma, milles kokku tänase
seisuga 51 noort poissi ja tüdrukut.
Ligi 20 noort käib veel lisaks treeningutel Elvas. Talvel toimuvad treeningud 2–3 korda nädalas Nõo
Spordihoones, suvel treenime Nõo
Rannahalli kõrval mänguväljakul.
Kes on nende treeneriteks?
Laur Nurme (27) on oma vanuse
kohta väga suure kogemusepagasiga treener, ta on treenerina tegutsenud juba 11 aastat. Laur on hea
organisaator ja väga kohusetundlik.
Ta pälvis tiitli FC Elva aasta inimene
2015.

Jürgen Kuresoo (28) ei ole treenerina küll kaua tegutsenud, aga ta
on kiirelt võitnud noorte südamed
ja ta valiti FC Elva aasta treeneriks
2015.
Kaido Koppel (27) on treenerina
tegutsenud kolm aastat. Ta on väga
pühendunud ja alati, kui leidub võimalus enesearendamiseks, siis selle
nimel ta ka tegutseb.
Millal hakati üldse Nõos lastele regulaarselt jalgpallitreeninguid korraldama?
FC Elva on tegutsenud Nõos
alates 2000. aasta sügisest. Selle aja
jooksul on olnud suurimaks eestvedajaks kohalik mees Gunnar Pastak, kes ise viimastel aastatel on
tõsisemast treeneritööst loobunud,
aga alati, kui vaja ja aega leiab, on ta
kindlasti olemas.
Edukaimad mängijad on olnud
Karl Bussov ja Tarmo Kerro, kes mõlemad praegu mängivad meie klubi
esindusmeeskonnas. Kõige kaugemale on siiski jõudnud Markus Lokk,
kes hetkel kuulub FC Levadia II rivistusse ja tänasel päeval osaleb koos
Eesti U19 koondisega Venemaal
turniiril.
Nõo noored on edukalt esindanud Nõo kooli, mitmel korral on
jõutud maakoolide turniiridel finaalidesse ja kõige magusama tiitli tõid
nad koju 2014. aasta detsembris. Võideti üleriigiline maakoolide aastalõputurniir!
Muidu osalevad Nõo noored
erinevate FC Elva võistkondade
koosseisudes ja näiteks poistest on
1999. aastal sündinud poisid saavutanud kuuenda koha.
2015. aasta meistrivõistlustel
teenisid FC Elva C-tüdrukud Eesti
meistrivõistlustel hõbemedalid.
Kui populaarseks hindate
Nõo laste huvi jalgpalli vastu?
Kuidas kohalik omavalitsus jalgpallimängu toetamisse suhtub?
Laste arv on viimase kahe aastaga pea kahekordistunud, see räägib
kõige paremini tehtud ja tehtavast
tööst. Kui lapsele meeldib, siis ta
mängib, ja kui ta leiab sellest omale
südamelähedase väljundi, siis ta
jääb kogu eluks jalgpalliga seotuks.
Tublisid pallureid on väga palju
ja ei sooviks kedagi praegu eraldi
välja tuua. Novembris treenerid otsustavad, kes on jäänud silma ja saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
Koostöö kohaliku omavalitsusega on olnud hea, kuigi viimaste
aastate kiirele arengule ei suudetud
kohe kaasa tulla. Siiski nüüd paistab,
et meie tegemisi ja pühendumist
hinnatakse rohkem, aga toetus võiks
alati parem olla. Pigem liigume koos
Nõo vallaga tasakesi paremuse suunal, mitte ei nõua vallalt ränka hüpet toetuses. Omavalitsuse inime-

2015. aastat võib küll nimetada Nõo Sulgpalliklubi tippaastaks... kas ka Eesti sulgpalli
tippaastaks? Sest tiitlivõistluste
medalit Eesti sulgpallis siiani
veel ei olnud.

FC Elva tegevjuht-treener Marek Naaris

sed teavad, mis seisus kohalikud
spordialad on ja nende tegemistest
on ka väga palju viimastel aastatel
räägitud.
Teame, et osa Nõo lapsi on
otsustanud treenida Elvas. Kuidas
neil läheb?
On mitmeid, ja kohe tulevad
meelde Tarvo Timm, Carl-Robert Kadastik, Andris Altsaar, Nikita Karasjov, Robin Kors... neid on veel, aga
eelpool nimetatud on juba vanemad poisid ja paistavad silma. Lisaks jalgpallile on Timm, Kadastik
ja Altsaar klubile suureks abiks kohtunikutööga, neil kõigil on olemas
kohtunikulitsents. Meie jaoks näitab
see edukat tööd, kui noored tunnevad ja tahavad kaasa lüüa ka klubi
treeningutevälistes tegemistes.
Viimase kahe aastataga oleme
ürituste (FC Elva Indoor Cup ja Elva
Cup) korraldamisele appi kaasanud viis noort tüdrukut — Ketlin
Štšerbakov, Kätriin-Elise Pahva,
Solveig Paju, Eneli Mossin ja Marleen Mälk. Uskumatu järjekindlusega pakuvad nad ennast alati appi ja
saavad kõikide ülesannetega täiuslikult hakkama! Väga uhke tunne on
olla selliste noorte jaoks õpetaja.
FC Elva Indoor Cup teeb sel aastal kindlasti rekordi, meil on jäänud
veel pidada kaks turniiri ja juba on
mängijate rekord ületamise lähedal. Laupäeval, 16. jaanuaril teeme
meeste turniirist koostöös Baltic
Broadcastinguga otseülekande pildis! Kutsun kõiki Nõo valla inimesi
põnevale jalgpallivõistlusele kaasa
elama. Turniiri ajakava on leitav siit:
http://turniir.ee/fcelva-indoor-cup/
fixtures?class=42
Hetke faktid turniiri kohta: võistkondi — 133, mänge — 400, mängijaid — 1149, väravaid — 1152.
Nimetage palun aktiivseid lapsevanemaid, kellega koostöö on
aastate jooksul toredasti sujunud.
Minule meenub kohe Raili Ilves.
Kindlasti on abilisi veel, aga nende

2015 — kas
Nõo Sulgpalliklubi
tippaasta...?

kohta oskavad kõik treenerid häid
sõnu öelda. Trend on, et lapsevanemad hoolivad ja elavad kaasa oma
laste tegemistele. Eriti aktiivsed
fännid olid FC Elva C-tüdrukute
vanemad, keda võis kohata kõigil
tüdrukute liigamängudel. Jällegi
müts maha!
Mida toob 2016. aasta? Millisteks suuremateks turniirideks,
võistlusteks valmistute?
Meil on klubis välja kujunenud
aasta kalender, kus põhimõtteliselt
on kõik paigas, ja Elva kunstmuruväljaku lisandumisega saame muidugi kaaluda suuremate ja keerukamate ürituste proovimist.
Suurim klubi võistlusreis sellel
aastal on Pärnu Summercupi külastus, kuhu me plaanime minna vähemalt 10 võistkonnaga ja kaasa võtta
kõik fännid-vanemad. Eeldame, et
meie delegatsioon on ligi 200-liikmeline.
Suurem jagu võistkondi valmistub ja treenib Eesti meistrivõistlusteks, aga väiksematega on meil
eesmärk anda palju mänguaega ja
kõik treeningud viia läbi palliga seotud tegevustega.
Viimase viie aastaga oleme teinud läbi tohutu arengu! Laste arv
on kasvanud ligi kaks korda, väljaku
ehitus on jõudmas 2016. aastal lõppfaasi ja värbame uusi inimesi oma
kogukonnast, et veelgi paremini
edasi liikuda!
Mis puutub Nõo jalgpallilaste
liikumisse, siis meie, treenerite jaoks
on parim tunnustus see, kui kohalike jalgpallurite-noorte tegevust
Nõo kogukonnas on märgatud!
Loodame, et suudame tuua veelgi
rohkem lapsi spordi juurde ja anda
võimalus ennast teostada. Meie
klubi on alati abivalmis ja valmis
kaasa lööma ka teistes klubivälistes
tegevustes, mis aitavad kogukonda
tugevdada!
Küsis MILVI PENSA

MART MÄERAND
Nõo Sulgpalliklubi
esimees

Meenutuseks veel järjekorras Kristini ja Helina sulgpalliaasta
paarismängus:
q märts: Portugal International (Euroopa täiskasvanute karikaetapp) — 3.–4. koht naispaarismängus;
q aprill: Euroopa juunioride meistrivõistluste pronksmedal
naispaarismängus Poolas (Lubin), Kristin üksikmängus 5. koht;
q mai: Riga International (Euroopa kv) I koht naispaarismängus;
q juuni: I Euroopa Mängud (Bakuu) 9. koht paarismängus,
parim tulemus Eesti sulgpalluritest;
q september: Polish International (Euroopa kv) 3.–4. koht naispaarismängus;
q november: juunioride MM Peruus (Lima) — 9. koht;
q detsember: Euroopa juunioride karikavõistluste Eesti etapil
Tartus I koht paarismängus ja üksikmängus Kristin I koht, Helina
3.–4. koht.
Rahalist abi saadi antud võistlusteks ja ka nendeks ettevalmistuslaagrites osalemiseks Eesti Sulgpalliliidult, Euroopa Sulgpalliliidult, Eesti Olümpiakomiteelt, Eesti Kultuurkapitalilt, Nõo ja
Ülenurme omavalitsuselt ja headelt toetajatelt spordirahastus
´Stardipaik´ kaudu. Aitäh!
Helina ja Kristin tunnistati ka Tartumaa 2015. aasta parimaks
võistkonnaks! Seda auväärses seltskonnas: parim naine mitmekordne tiitlivõistluste medalivõitja vehkleja Julia Beljajeva, parim
mees mitmekordne maailmameister veemotosportlane Rasmus
Haugasmägi.
Ära märkimist väärivad ka teised 2015. aastal edukad mängijad:
Eesti noorte meistrivõistluste kolmekordne võitja Kati-Kreet Marran,
Marcus Lõo — kahekordne võitja, Albert Tamm — üllatusvõitja U17
klassi üksikmängus.
On tekkinud ka tubli järelkasv: Eesti noortemeister Isabel Normann ja teised medaliomanikud Tomas Iian Dunderdale, Villy
Hendrik Uibo, Kevin Narusk ja Oskar Männik. Oskar Männik ja
Rannar Zirk tulid kahel viimasel noorte GP etapil rahvusvahelises
seltskonnas võitjateks U13 klassi paarismängus. GP-3 etapil võideti
finaalis vene paari ja GP-4 etapil soome meespaari. Kevin oli parim
üksikmängija U15 klassis kahe soome mängija järel GP-4 etapil.
Ka Kristiina Kütt ja Kirke Karolin Heiter on näidanud häid mänge
sügishooajal.
Rõõmustav on ka, et algajate grupiga liitusid sügisel tublid esimese klassi poisid ja tüdrukud.
Ilusat ja teguderohket aastat sulgpallimängijatele, nende vanematele ja klubi toetajatele!

palume vabandust!
Nõo Valla Lehe detsembrinumbri (Nr 11 (219)/detsember 2015) paberversioonis on toimetuse süü tõttu trükki
läinud parandusteta artikkel „Nõo Hooldekodu tähistas 60.
tegevusaastat”.
Palume vabandust kogu hooldekodu kollektiivilt ja eriti
neilt, kelle nimed kirjas valesti: Taimi Tasuja, Allvar Hurt ja
Aule Havik.
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EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
K, 13. jaan kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
K, 13. jaan kl 12.30 Taime Põllu raamatutund “Piibli sõnum kirjanduses”
		
kiriku käärkambris
N, 14. jaan kl 16.00 Piiblitund Luke raamatukogus
P, 17. jaan kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
N, 21. jaan kl 16.00 Rein Kalmuse orelikontsert kirikus
R, 22. jaan kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
R, 22. jaan kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
P, 24. jaan kl 11.00 Jumalateenistus
T, 26. jaan kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
K, 27. jaan kl 12.30 Taime Põllu raamatutund “Piibli sõnum kirjanduses”
		
kiriku käärkambris
N, 28. jaan kl 16.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
P, 31. jaan kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 7. veebr kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
T, 9. veebr kl 16.00 Piiblitund Luke raamatukogus
K,10. veebr kl 12.30 Taime Põllu raamatutund “Piibli sõnum kirjanduses”
		
kiriku käärkambris
K,10. veebr kl 18.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
P, 14. veebr kl 11.00 Jumalateenistus
T, 16. veebr kl 16.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
K,17. veebr kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
P, 21. veebr kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
T, 23. veebr kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
K,24. veebr kl 12.00 Iseseisvuspäeva jumalateenistus.
		
Laulab koguduse segakoor
SEGAKOORI HARJUTUSED ESMASPÄEVITI
kell 18.00 Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo)
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo)
kuu 2. ja 4. REEDEL kell 16.00.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5 Luke) REEDETI ja LAUPÄEVITI.
Jälgige reklaami!
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
neljapäeval, 21. jaanuaril 2016 kell 16.00

ORELIKONTSERT
Esineb vaimulik, helilooja ja organist REIN KALMUS
Kaastegev Raeli Florea (viiul)
Kavas: J. S. Bach, Kalmus, Jürjo, Siimer jt. Kontsert on tasuta.

Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
kolmapäeval, 24. veebruaril kell 12.00

ISESEISVUSPÄEVA JUMALATEENISTUS
Laulab koguduse segakoor.

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

Magusad ja soolased kringlid * Magusad tordid ja võileivatordid
Prinditud suhkrupildid * Juuretisega kodused rukkileivad

Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@neti.ee
Paju 11, Nõo alev https://www.facebook.com/pajupagar
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Nõo PäevakeskuseS
19. jaanuaril kell 14

FILMIPÄEV

26. jaanuaril kell 14

„HINGETUGE MEILE KÕIGILE...”
Külas on Taime Põld.
2. veebruaril kell 14

Kevadel uksed avav

Vapramäe kõrts

otsib oma meeskonda kokka, abikokka,
baaritöötajat, nõudepesijat ja koristajat.
CV saata: vmkorts@gmail.com, lisainfo tel 505 4377 Ilmar

Arutame elu vallas ja haldusreformi küsimusi.

– Perejuuksur

Külas on vallavanem Rain Sangernebo.

– Kosmeetik
– Maniküür

9. veebruaril kell 14

– Pediküür

VASTLAPÄEV

Tel 745 5134, 5804 9730.

Magusaid maitseelamusi pakub Nõos

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

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

NÕO HAMBARAVI

– Geellakkimine

E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

– Jumestus
– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon
– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Kinkekaardid

firma Müüb lõhutud
kase ja lepa küttepuud
hinnaga alates: kask 29 €/m³ ja lepp 25 €/m³
Alates 6 m³ Tartu ja Elva piires vedu TASUTA!

Tel 5684 4554.

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

dr Kauts, dr Tull, dr LAANISTE
Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.

OÜ IPAKÄNNU
METSAMASIN

Ostan Wanawara.

Teostame metsalõikust
harvesteriga ja
võsalõikust giljotiiniga

Pakkuda võib töö- ja põlluriistu, toidunõusid, märke, postkaarte,
riideesemeid, münte, mööblit, kirjandust, sõdurivarustust,
kunsti, ehteid,tarbeesemeid jne. Helista julgesti!

metsast, kraavidelt ja põllult.

Tel 5344 7306, Toomas.

Raha kohe kätte. Tel 5301 3214 (pärast kl 18).
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