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Nõo Muusikakool alustas uut kooliaastat
vastvalminud koolimajas

Kooliaasta algus Nõo Põhikoolis. 1. ja 9. klasside aktus. Foto: LIIA SIREL

Õppimine on meie
elu lahutamatu osa
Käesolevat õppeaastal on üldhariduskoolides käivate õpilaste arv
suurem kui eelmisel aastal, samuti on suurenenud ka 1. klassi astujate arv.
Need arvud rõõmustavad kõiki koole üle Eesti. Head meelt tunneme ka meie
Nõo vallas, kuna 1. klassis õppijaid on 59 ja kogu kooli õpilaste arv kasvas
385-lt 402 õpilaseni. Oleme uhked iga õppuri üle. Eriti rõõmustab see, kui
õppimine tuleb hästi välja, on huvitav ja pakub rõõmu. Õppimine ei alga
septembrikuuga, vaid kestab kogu elu ja õppimisel ei ole vanusepiire. Oled
sa 1. klassi õpilane, õpetaja, lapsevanem või vanaema-vanaisa — õppimisega tegeled sa igal juhul. See, kui palju sa tead või oskad, on su enda teha.
Kui sulle antud artiklis tundub mõni info selline, mida sa varem ei teadnud,
siis on ka käesoleva artikli lugemine uute teadmiste saamine ehk õppimine.
Õppimine on meie elu lahutamatu osa.
Mida rohkem me teame ja oskame, seda tugevamad me oleme. Koolirahvale teeb head meelt, et suur osa Nõo valla haridusasutustest on üksteisele nii lähedal. Sellest tekkiv vaimne potentsiaal täiendab kõiki osapooli.
Pean siinkohal silmas seda, et nii Hariduse kui ka Kalju Aigro tänava ümbruses on mitmeid haridusasutusi. Nõo Reaalgümnaasium, Nõo Põhikool, Nõo
Muusikakool, Nõo Spordihoone koos erinevate klubidega moodustavad
ühtse vaimse terviku inimese arengu toetamiseks. Kui õpihimuline kodanik
antud piirkonda satub, siis on tal kindlasti soov tugevamaks saada nii vaimult
kui ka kehalt. Nii nagu on olemas tehnopargid teatud liiki asutuste koondamiseks ühte piirkonda, siis Nõo alevikus võiks seda piirkonda nimetada
Nõo hariduspargiks. Loodame, et kunagi lisandub haridusparki ka raamatukogu või moodsama nimetusega info- ja teabekeskus. Nõnda üheskoos
tegutsedes ja üksteist täiendades muutumegi tugevamaks.
Koos tegemise rõõm ja kaaslase märkamine enda kõrval on ka Nõo
Põhikooli üheks selle aasta põhimõtteks. Me tahame õppida turvalises ja
toetavas keskkonnas ja me peame igaüks ise sellesse panustama. Samas tuleb meeles pidada, et kõige selle eest, mida sa teed või välja ütled, pead ka
vastutama. Tihtilugu unustame selles osas iseenda ja kipume osutama teiste
vigadele. Ka siin on õppimise koht, kuidas toimetada nii, et nii sina ise kui ka
kaaslased tunneksid ennast hästi.
Ka sellel õppeaastal võimaldame õpilastel õppida väljaspool koolitunde. See tähendab seda, et lisaks klassiruumis toimuvale õppele käiakse
õppekäikudel, külastatakse muuseume, AHHAA-keskust, erinevaid loodusõppekeskusi ning toimuvad teatrikülastused. Samuti oleme planeerinud
kooli kutsuda võimalikult palju erinevaid välislektoreid (-külalisi) ja kõikvõimalikke esinejaid muusikahariduse rikastamiseks. Eelmisel õppeaastal toimus iga klassi kohta vähemalt kaks kuni kolm õppekäiku, õpilased said osa
viiest erineva sisuga kontserdist ja kooli külastas rohkelt erinevaid külalisi,
kes avardasid õpilaste silmaringi. Siinkohal avaldan ma tänu tublidele Nõo
Põhikooli õpetajatele, kes kõik eelpoolnimetatud tegevused organiseerisid
ja läbi viisid. On ju selge, et lihtsam on olla koolitunnis, aga meie õpetajad
soovivad enamat ja see tuleb neil hästi välja. Olen tänulik ka kõikidele lapsevanematele, kes olid valmis tegema koostööd, et lapsed saaksid näha ja
kogeda rohkem kui tavaline koolitund. Loodan, et lapsevanematel pole ka
sellel aastal selle vastu midagi, kui saame võimaldada õpilastel käia koolimajast väljas ja pakkuda erinevaid koolikontserte. Paraku päris ilma lapsevanemate osaluseta pole see võimalik, aga ühiselt panustades võidavad sellest
meie lapsed.
Soovin kõikidele õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja lehelugejatele teguderohket ja huvitavaid väljakutseid täis õppeaastat!

REIN UUSMAA
Nõo Põhikooli
direktor

1. septembril avas Nõos Tartu tänava ja Aleksander Lätte tänava nurgal uksed Nõo Muusikakooli uus hoone. 3 x foto: KAI TOOM

Uue koolimaja ukse ees lõikasid lindi läbi (vasakult): vallavolikogu esimees
Jaanus Järveoja, Lähte Ehituse AS juhataja Kalvi Liivamets, muusikakooli
direktor Ailen Soe, õpilaste esindaja Mihkel Marten Rüütli ja vallavanem
Rain Sangernebo.

Ilmselt pole Nõos viimastel aegadel teist sellist ehitist olnud, mille
saamislooga nii palju emotsioone
on üleval olnud ja mille valmimist nii
pikisilmi on oodatud.
Aga 1. septembril, tarkuse- ja
rahupäeval, oli Nõos asukohaga
Tartu mnt 14 Nõo Muusikakooli uue
maja pidulik avamine. Uudistajaid oli
kogunenud rohkesti ja see oli tähtsündmus kõikidele asjaosalistele, kes
nii või teisiti maja püstisaamisega
seotud olid.
Omamoodi oli see päev kui astumine minevikust tänapäeva.
Nõo muusikakooli pere — 78
õpilast ja 15 õpetajat — sammus
rongkäigus oma vana koolimaja juurest uue juurde. See vana, 1950. aastal ehitatud ja 1972. aastast lastele
muusikakooliks kohandatud maja
ütles lahkujatele lõplikult head aega.
Uue maja ees ootas traditsiooniliselt lint läbilõikamist ja siin olid to-

redas koostöös õpilaste esindaja
Mihkel Marten Rüütli, koolidirektor
Ailen Soe, Lähte Ehituse AS juhataja
Kalvi Liivamets, volikogu esimees
Jaanus Järveoja ja vallavanem Rain
Sangernebo.
Maja avamiseks kinkis koolidirektorile sümboolse võtme ehitajate esindaja Kalvi Liivamets.
Uhkes ja esinduslikus saalis
toimus muusikakooli esimene avaaktus.
„Õnnitlen tarkusepäeva puhul!
Tarkust on alati vaja, tarkus teeb inimese ilusaks. Ilusas saalis seistes võin
öelda, et targad olid need inimesed,
tänu kellele me uue koolimaja saime.
Tänane kingitus on eeskätt lastele,
aga ei tohiks unustada ka õpetajaid, sest hea tund algab õnnelikust
õpetajast ning õnnelikud me oleme,“
lausus koolidirektor Ailen Soe. Seejärel anti esimesed noodivihikud
kätte 24-le esimesse klassi astujale.

Muusikakooliperele häid soove ütlema on tulnud maavanem Reno Laidre.
„Ilus hoone, palju külalisi, mõnus aura! Valminud uus hoone on ilmekas
näide sellest, et kui midagi väga tahta ja selle nimel kogukondlikus koostöös sihikindlalt tööd teha, siis see eesmärk ka saavutatakse.”

Õpilaste poolt olid toredad muusikalised etteasted, külalised soovisid
muusikakooliperele väsimatut õppimisindu ja õpetajatele loovust ja järjepidevust.
Aktuse järel said kõik õpilased
oma õpetajatega uutes klassiruumides kokku, külalised võisid uue
majaga lähemalt tutvuda. Õues
oodati kõiki Soolo kohviku cateringtelgi alla suupisteid maitsma.
„Kõlagu siin majas alati muusika!“
jäi selle päeva kohal kaikuma kõikide
sõnavõtjate heatahtlik soov.

Pika ajalootaustaga
ehitise sünd

On tähelepanuväärne, et muusikakooli uus maja asub just sellel kohal. Päevajuhi Mikk Sügise esitatud
lühiülevaade võtab kokku eelneva
saamisloo.
80 aastat tagasi, 4. augustil 1935

pandi siin (Tartu mnt 14) nurgakivi
Meeri Kaitseliidu Kodule. Hoone
ehitamine läks tollal maksma 5000
krooni. See maja on olnud kooskäimise kohaks paljudele erinevatele
seltsidele jne. Selle maja katuse all
toimusid kaitseliidu üritused, siin
peeti hiljem rahvapidusid, näidati
filme jne. See oli aastaid kogukonna
keskuseks.
Viimastel kümnenditel seisis
vana maja tühja ja kasutuna. Samal
ajal aga oldi muusikakoolis murelikud Järve tn 2 maja ammendunud
võimaluste pärast ja vallas kaaluti
uue maja ehitamise poolt- ja vastuargumente.
Ajalooline otsus tuli 16. detsembril 2004 — vallavolikogu võttis vastu
otsuse ehitada muusikakooli uus
maja vana kaitseliidu maja asemele.
2005. aasta talvel see vana maja lammutatigi.
(järge vt lk 3)
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Tore, et ka Nõo alevikus sai sel suvel lilleilu näha! Neli säravalt punastes
õites lilleposti paistsid juba kaugelt silma, kaunistades muidu nii lagedat
ringristmikku.

Toimekas suvi Nõo
lasteaias
Nõo lasteaias Krõll on möödunud suvi tegusalt. Kui reeglina on
suviti lapsi vähe ja majas tavapäraKRISTI VOORE
sest vaiksem, siis sel suvel oli lasteaed
Nõo lasteaed Krõll
pidevalt sagimist täis, sest lisaks lastele oli majas toimetamas mitmeid
direktor
töömehi. Polnud harvad päevad, kui
võis naljatledes öelda, et majas on täiskasvanuid rohkem kui lapsi ja mehi
tunduvalt enam kui naisi — mis pole ka lasteaias tavapärane.
Maja ühes tiivas ehitati välja ruumid lasteaia kaheksanda rühma tarvis,
eesmärgiga tagada kõigile valla eelkooliealistele lastele lasteaiakoht, saada
algaval õppeaastal kõik Nõo lasteaia lapsed ühte majja ja tagastada Nõo
Päevakeskusele kolm aastat Nõo lasteaia lastehoiurühma kasutuses olnud
ruumid.
2015/2016. õppeaastat alustame 8-rühmalises majas. Uues rühmas nimega Särakrõllid on kohta kasutamas 20 3–4-aastast last.
Ehitustööde teostamise hanke võitis ja töid teostas Raian OÜ. Rühma
väljaehituse maksumuseks kujunes 42 452 eurot. Uue rühma ruumide rekonstrueerimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus regionaalsete
investeeringutoetuste programmist 31 956 euro ulatuses. Nõo valla omaosaluseks kujunes 10 496 eurot.
Rühmaruum ehitati vana köögi ja santehnilise ruumi asukohale. Tööde
hulk oli mahukas — alates köögi ventilatsioonisüsteemi ja osade seinte väljalõhkumisest, mõne seinaava kinniehitamisest, põrandate ülesvõtmisest
ja uute valamisest, rühma tualetiruumi väljaehitamisest kuni kogu rühmaruumi lõppviimistluseni. Valminud ruumidesse soetati lasteaia eelarvest uus
mööbel, kööginurk, aknakatted ja mitmeid mänguvahendeid.
Säravate Särakrõllide juures on kolmapäeval, 23. septembril ajavahemikul 15.30–18.00 uksed avatud kõigile huvilistele, kes soovivad uut
rühma uudistama tulla.
Maja teises tiivas toimetas suvel Deckol OÜ, eesmärgiga renoveerida
kahe rühma tualettruumid, lisaks lõhkuda välja vanad kööginurgad kolmes rühmas ning valmistada ette pind uute kööginurkade paigaldamiseks.
Tööde teostamist finantseeris Nõo vald 26 099 euro ulatuses.
Lasteaia eelarvest soetati maja sellesse tiiba kööginurgad kolme rühma.
Augustikuu keskpaigaks olid tööd valmis ja nädal hiljem, nii nagu plaanitud, avasime kõik rühmad.
Täname tööde teostajaid, rahastajaid ja Nõo vallavalitsust lasteaia kasvukeskkonna avardamise ja kaasajastamise eest!

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.

Augustikuus algasid Maanteeameti tellimusel Jõhvi-Tartu-Valga maantee Vapramäe Elva teelõigu rekonstrueerimistööd. Teetööde käigus toimub olemasoleva asfaltkatte eemaldamine ning uute katendikihtide rajamine. Koostöös Nõo vallaga ehitatakse Vissi ristmikule jalakäijate tunnel ja jalgteed.
Foto: SVEN TARTO

Pärast pikemat pausi kogunes
Nõo valla volikogu istungiks 27.
augustil. Enne istungit külastati Tamsa külla ehitatud vallale kuuluvat
kortermaja, mis lähiajal kasutusele
võetakse. Tagasiteel vaadati üle suvel renoveeritud Luke raamatukogu
katus. Seejuures oli meeldiv tõdeda,
et Tamsa-Luke tee oli juba saanud
tolmuvaba katte.
Istungiks kinnitas volikogu järgmise päevakorra:
1. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse lõpetamine.
Kui omavalitsusel puuduvad
andmed mõne ehitise omandiõiguse
osas, siis on tal õigus algatada peremehetu vara hõivamise menetlus.
Kusjuures eesmärgiks ei ole niivõrd
vara omandamine, vaid soov suunata
asjasse puutuvaid isikuid tegutsema.
Sõltuvalt olukorrast võib see lõppeda
omandi vallale üleminekuga, kuid
võib ka juhtuda, et protsessi käigus
selgubki mõne isiku õigus antud
objekti osas. Maikuu istungil algatas
volikogu Meeri külas asuva elumaja
osas ehitise hõivamise protsessi, et
lahendada olukord, kus ehitis juriidiliselt kellelegi ei kuulu ja selle eest
keegi ei vastuta. Mõni aeg hiljem aga
tõestati omandiõigust majale ning
seetõttu oli vaja see menetlus lõpetada ja nii ka volikogu otsustas.
2. Nõo valla eelarvestrateegia
2016–2019 tutvustamine.
Kohalik omavalitsus peab igal
aastal enne 1. oktoobrit kinnitama
eelarvestrateegia järgmiseks neljaks
aastaks. Tegu on üsna pika protses-

siga, kus alustuseks said vallas tegutsevad organisatsioonid, üksikisikud,
volikoguliikmed ja volikogu komisjonid teha ettepanekuid ning siis
töötas vallavalitsus välja eelarvestrateegia projekti. Seejärel kujundas
oma seisukoha nii volikogu juhatus
kui ka eelarvekomisjon ja nii jõuti
strateegia tutvustamise ja aruteluni
istungil. Volikogule tutvustas projekti valla finantsjuht Pille Sügis, kes
ühtlasi vastas ka tekkinud küsimustele. Pärast volikogus eelarvestrateegia tutvustamist kuulutab vallavalitsus välja selle avalikustamise ja siis
toimub dokumendi avalik arutelu.
Vallavalitsus andis volikogule teada,
et avalikustamine kestab 13. septembrini ja avalik arutelu algab 15.
septembril algusega kell 17.00 vallamaja istungite ruumis.
3. Volikogu töökava september 2015 – veebruar 2016.
Volikogu esimees tutvustas töökava, mille alusel tegutsetakse kuni
jaanuarini 2016. Olulisel kohal on
selles valla eelarvega seonduv — lisaks strateegia kinnitamisele ka 2016.
aasta eelarve menetlemine ja 2015.
aasta lisaeelarve kinnitamine. Vastu
on plaanis võtta uus jäätmekava ja
jäätmehoolduseeskiri ning üle ega
ümber ei saa haldusreformist, millest
ka juba samal istungil räägiti. Jätkatakse eelmisel aastal alanud põhimõttega, et volikogu alatised komisjonid annavad ülevaate aasta jooksul
toimunud tegevusest. Kavas on veel
korrastada vallavalitsuse struktuuri
ning töötasu astmestikku. Muidugi
peab arvestama, et elu toob tööka-

Vallavalitsuse tegevusest augustikuul

Kokkuvõtlik ülevaade käesoleva aasta augustikuus toimunud vallavalitsuse istungitel otsustatust. Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad
korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.

Ehitusvaldkonnas otsustati

— väljastada ehitusload:
* Nõo alevikus Aleksander Lätte
tn 3 asuvate üksikelamu ja elamu abihoone täielikuks lammutamiseks,
* Kirsi tn 7 asuva üksikelamu
täielikuks lammutamiseks,
* Nõo alevikus Martin Lipu tn 4
asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Kalda tn 5 asuvale
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
— väljastada kasutusload:
* Tõravere alevikus püstitatud
elektripaigaldisele
kasutamiseks
elektrijaotusvõrguna,
* Vissi külas Lõuna tn 8 asuvale
kinnistule püstitatud elumajale kasutamiseks üksikelamuna,
* Luke külas Aia tn 3 asuvale
katastriüksusele püstitatud Lahkaja
talu tootmishoonele kasutamiseks
toiduainetetööstuse hoonena (tootmishoonena);
— väljastada projekteerimistingimused:
* Meeri külas asuvale Kolde kinnistu maa-alale üksikelamu ja selle
teenindamiseks vajalike rajatiste pro-

jekteerimiseks,
* Luke külla Tamsa tänavale
kavandatava side aktiivkapi projekteerimiseks,
* Tamsa külas ühiskanalisatsioonirajatiste projekteerimiseks,
* Nõo alevikus A. Lätte tn 3 asuvale kinnistule üksikelamu ja selle
teenindamiseks vajalike rajatiste projekteerimiseks,
* Nõo alevikus Kirsi tn 7 asuvale
kinnistule üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste projekteerimiseks.

Maaküsimustes otsustati

— jagada kinnistuid:
* Nõo alevikus paiknev A. Lätte
tn 20 katastriüksus jagatakse vastavalt detailplaneeringule kaheks:
A. Lätte 20, ~2372 m², elamumaa, ja
Pargi tn 2, ~1981 m², elamumaa,
* Illi külas paikneva Saare katastriüksuse jagamise käigus tekib
kaks katastriüksust: Saare, ~50,5 ha,
maatulundusmaa, ja Püssasoo, ~0,4
ha, maatulundusmaa,
* Illi külas paikneva Laurimetsa
katastriüksuse jagamise käigus tekib

vallavolikogus
vasse muudatusi ja lisab uusi teemasid ning vahel võivad ka mõned
tegevused edasi lükkuda. Töökavaga
pandi paika järgmise viie istungi toimumise kuupäevad.
4. Arutelu haldusreformi kava
taustal.
Teatavasti on vabariigi valitsus selgelt teada andnud, et 2017.
aastaks on plaan vähendada omavalitsuste arvu Eestis. Esimeses etapis on valdadel, linnadel võimalus
liituda vabatahtlikult ja saada sellisel juhul ka rahalist toetust. Seejärel
on plaanis kehtestatud tingimustele
mittevastavad omavalitsused liita
valitsuse otsusega ning sellisel juhul
ei ole toetust ette nähtud. Hetkel ei
ole aga teada ei toetuse suurust ega
neid tingimusi. Siiski on 7 omavalitsuse esindajad saanud kokku, et selles osas oma mõtteid jagada. Need
on Elva linn ja kuus valda — Rannu,
Rõngu, Puhja, Palupera, Konguta,
Nõo. Loomulikult ei ole praeguses
faasis esindajatel volitusi mingite
otsuste tegemiseks, kuid olukorra
kaardistamine ning koostöövõimaluste vaagimine on igal juhul kasulik.
Kuna Nõo vald on Eesti mõistes üsna
suur ja suhteliselt kõrge toimetuleku
võimekusega, siis avaldas enamik
volikoguliikmed arvamust, et Nõo
vald võiks jätkata iseseisvalt. Kõlas
ka mõte, et kui kehtestatavate tingimuste kohaselt liituma peab, siis

tuleb kindlasti kaaluda ka muid variante. 8. septembril kohtuvad nende
omavalitsuste esindajad Puhjas.
5. Vallavalitsuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo
andis ülevaate suve jooksul toimunud olulisematest tegevustest ja
sündmustest. Pikemalt oli juttu haridusest, kuna Nõo ja Tõravere lasteaedades vahetusid juhatajad ning
toimus ka olulisi parendustöid. Volikogu sai ülevaate ka arengutest
muusikakoolis ja kutse osaleda uue
hoone avamisel 1. septembril. Pikalt
planeeritud katlamaja renoveerimine saab enne kütteperioodi tehtud ning loodetavasti toob see kaasa
ka küttehinna alanemise. Vallale positiivselt lõppes vaidlus haridusministeeriumiga erakoolide rahastamise
küsimuses ning rohkem kui 10 000
eurot makstakse vallale tagasi.
Istungi materjalidega saavad
huvilised tutvuda valla kodulehe vahendusel. Volikogu järgmine istung
toimub 24. septembril.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

vallavalitsuses
kaks katastriüksust: Laurimetsa,
~7,66 ha, maatulundusmaa, ja Püssametsa, 0,4 ha, maatulundusmaa.

Keskkonnalastes küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdajaid:
* Voika küla, Tõru vkt 11,
* Illi küla, Uue-Luige.

Üldküsimustes otsustati

— suunata Nõo valla eelarvestrateegia eelnõu avalikustamisele
31.08–13.09.2015 ja korraldada eelarvestrateegia avalik arutelu 15.
septembril algusega kell 17.00. Avalikustamise aeg, arutelu aeg ja koht
avalikustati Nõo valla veebilehel;
— eraldada Nõo Ratsaklubile
200 eurot toetust 29.08 ja 19.09 Ecu

tallides toimuvate vabariiklike võistluste läbiviimiseks.
Lisaks tegeldi kodanike avalduste ja küsimuste lahendamisega
erinevates valdkondades, valmistati ette volikogu istungi materjalid, anti lubasid avalike ürituste
korraldamiseks, korraldati Nõo uue
muusikakoolihoone
ehitustoode
lõpuleviimist ja lahendati teisi vallavalitsuse pädevusse kuuluvaid ülesandeid.

AIRA LAUL
vallasekretär

Vallavalitsus ootab 2016. aasta eelarve taotlusi
hiljemalt 15. oktoobriks 2015.
Info tel 745 5002 või e-post pille@nvv.ee
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Nõo Muusikakool alustas
uut kooliaastat
vastvalminud koolimajas
Algus vt lk 1
Vahepealsed aastad olid tõusu- ja mõõna-aastad, kus küll remonditi
ja parendati Järve tn maja, peeti plaane põhikooli ruumidesse ümberasumisest, osaleti Euroopa struktuuritoetuste rahastamisprojektides jne. Masuaeg tõmbas paljudele plaanidele piduri peale.
„Me pole mitte kunagi kahelnud muusikakooli uue maja vajalikkuses.
Meie kahtlused olid rahalises võimekuses antud ajahetkel,“ kinnitas volikogu esimees Jaanus Järveoja oma pöördumises.
Aga muusikakooli rahvas oli visa ja kannatlik ning jõudis oma aja
ära oodata. Nimelt otsustas 2012. aastal Tartu linn, et ta ei osale „Avatud
noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ programmis ning SA Innove pakkus sealt saadava raha Nõo
vallale.
Ehitaja leidmiseks toimus kaks riigihanke konkurssi. Esimene ebaõnnestus, sest firmade ootused olid liiga suured.
2014. aasta oktoobri alguses allkirjastas vald uue maja ehituslepingu
ehitusfirma E&G OÜ-ga. Ehitus läks käima oktoobri keskel ja maja kerkis.
2015. aasta kevadeks olid sarikad püsti ja pärg üleval. Erinevatel põhjustel aga pidi vald selle ehitajaga koostöölepingu lõpetama.
Juuni alguses tulid peale AS Lähte Ehitus ehitajad, kes maja õigeaegselt valmis jõudsid. Aitäh neile! Nii vald kui muusikakool tänavad: AS Lähte
Ehitus juhataja Kalvi Liivamets, projektijuhid Margus Tuuling ja Tõnis Tõnisoo, järelvalvet teostanud Jüri Org.

Kõver maja soodustab akustikat
Nõo muusikakooli uus maja on oma kujult vabariigis ainulaadne ja projekteeritud-ehitatud spetsiaalselt muusikakooli vajadusi silmas pidades.
Põhiprojekti on koostanud OÜ Juhan Kutti.
„Esitasin oma pakkumise juba 2005. aastal. Tingimused olid need, mis
panid fantaasia lendama. Ega täpselt ei oskagi öelda, kust tuli mõte kõver
maja planeerida. Et head akustikat tagada, pole siin majas ühtegi ruumi paralleelseintega. See tingis ka ehitise arhitektuurilise lahenduse. Vaesed ehitajad, kes selle pidid ka realiseerima,“ naerab projekteerija ja arhitekt Juhan
Kutti toredat koostööd hinnates.
Majas on esimesel korrusel seitse erialaklassi, eraldi kabinet direktorile,
õpetajatetuba, saali abiruum, õpilasruum, abiruumid jms. Teisel korrusel on
kaks suuremat ruumi rühmatundideks, helistuudio, hoiuruumid pillidele,
nootidele. Osa mööblit on veel vanast majast ümber kolimata.
Esimesele korrusele jääb avar rõduga saal ligi 100 inimesele.

Värvid panevad maja elama
Maja üldilme on väga rõõmus ja nooruslik. Selle kõige taga on sisekujundaja Ülle Mäekala looming, kes toredal kombel on ka nii Nõo Keskkooli
kui Nõo Muusikakooli vilistlane.
„Sain tellijatelt lähteülesande — maja saagu värviküllane ja rõõmus!
Oleme planeerinud, mõeldes tulevikule. Maja värvilahendused on loodud
terviklikkust silmas pidades ja rütmi taotledes — maja süda asub maja
keskel kõrguvas püstakus, mis on oranž. Siit paremale lõunatiivale jäävad
soojades (punane, kollane, beež) toonides klassiruumid, vasakule põhjatiivale külmades toonides (sinine, hall) ruumid. Mulle endale meeldib väga
saalipõrandal klaviatuuri meenutav ideekujund, ikka jälle samades värvikombinatsioonides, ja klaviatuuri kohal kõrguv massiivne laevalgusti, mis
kordab põrandaelementi. Saali eesseinale oleme paigutanud Dali-süsteemi
valgustuse, mis on praegusel ajal üpris haruldane.
Kui veel sinised aknakardinad ja kollased-hallid toolid praegustele puna-sinistele ka juurde lisanduvad, siis on saali ilme lõplik,“ on Ülle Mäekala
tulemusega rahul.
Nõo Muusikakooli uues hoones on pinda 565 m2. Heakorrastatud
ümbrus ja ka uued pargiteed põhikooli suunas kuuluvad samuti selle projekti juurde.
Uus maja läks kokku maksma 720 000 eurot. Hoone valmimist toetas
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu hariduse infrastruktuuri arendamise meetmetest „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja
nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“. SA-lt INNOVE saadi
eelpool nimetatud fondist toetust summas 480 000 eurot ning 106 666.60
eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt (mitteabikõlbulike käibemaksukulude katteks). Ülejäänud on valla omaosalus.

Muusikamaailm rikastab inimhinge
Rahulolu ja heameel olid selle sündmuse märksõnad. Kindlasti olid
õhevil ka noored muusikud ise, kes uut maja särasilmil uudistasid.
Vilistlased Egeli Raudmäe ja Maarja Leedjärv, kes lõpetasid kevadel
muusikakooli, olid uuest majast vaimustuses: „Vanaga ei anna võrreldagi!
Ja kui hästi siin kõlab!“
Maarja Leedjärv (15) soovib oma klaverimänguoskusi jätkuvalt veel
aasta viimistleda. Ta esines aktusel klaveripalaga, mille esitus oli väga kindel
ja kõrgel tasemel. „Ma ei olegi kodus kuulnud, et ta nii hästi mängib,“ muheles isa Laurits Leedjärv hiljem.
Leedjärvede pere muusikalembus ja aktiivne kaasalöömine erinevates
muusikakollektiivides on üldteada. „Kindlasti on muusika see, mis inimhinge oluliselt rikastab, annab võimalusi erinevateks eneseväljendusteks,“ hindas Laurits Leedjärv muusikamaailma olulisust ja avaldas samuti
heameelt, et Nõos on nüüd suurepärased võimalused pillimängu ja muusikaga tegelemiseks.

Gea Järvela — Luke mõisapargi perenaine
Ühel hoolitseval emal on enne
1. septembrit alati käed-jalad toimetamist täis ja mure laste koolivarustuse kindlustamisega suur. Ka Gea
Järvela (51) ruttas augustikuu viimastel päevadel oma pesamunaga
mööda Tartu poode ja otsis vajalikke
tarbeid. Simot (16), kes sellel sügisel
asub õppima Nõo Reaalgümnaasiumi füüsika kallakuga 10. klassis, saab
küll pesamunaks nimetada, sest õdevend on juba täiskasvanud ja tööinimesed. Õde Gaili (28) on sihtasutuses Luke Mõis projektijuht ja vend
Heiko (27) AS Retent mööblivalmistaja. Gead võib ka suurpere emaks
nimetada, sest kõik lapsed elavad
veel Nõos oma vanematekodus koos
ja nii või teisiti on emal ikka aeg-ajalt
vaja oma sõna sekka öelda.
Kindlasti on selles peres kõikide
lemmikuks tütrepoeg Kennert (5).
„Tema on üks minu rõõmuallikas!“ särab Gea ise heameelest.
Aga laste teemat edasi arendades peab mainima Gea puhul veel
üht last — sedapuhku küll mitte
lihast ja luust olendit, vaid suurt ja
kaunist loodusobjekti — Luke mõisaparki, mille uhke taassünni emaks
võib Gead vaieldamatult pidada.
„Eks ta minu laps ikka ole küll,
ma pole teda kunagi jätnud,“ on
Gea nõus selle rolliga. Nii väljendudes peab silmas Gea neid raskeid
hetki, kui rahastamistes esinesid
tagasilöögid ja kõike kavandatut ei
saanud ellu viia.
Aastatepikkune töö on igatahes
tänuväärselt vilja kandnud. Luke
mõisapark on väga populaarseks
kujunenud ja külastajaid on siia sattunud nii kodu- kui välismaalt.
Augustikuu lõpus oli Geal väga
tore kohtumine Soomes elava Frank
von Knorringuga. Sellest kohtumisest võib areneda edasi väga sisukas
ja huvitav koostöö.
„Härra Frangi valduses on palju
kirjavahetust, maale, fotosid jms
Luke mõisa viimastelt omanikelt
Knorringitelt. Nad pärandasid selle
kogu härra Frangi isale, see omakorda pojale,“ selgitab Gea. Tal on juba
uued plaanid, kuidas sisustada erinevaid stende, näitusi jne, et mõisa
ajalugu veelgi ilmekamalt rahvale
tutvustada.

Ümbritsegem end
ilu ja korraga!
Gea otsiv vaim ja soov midagi
uut ja toredat avastada on saatnud
teda kogu elu.
Oma elutee hakul ei tea meist
paljud, mida me tegelikult tahame.
Ka Gea puhul oli põhimõtteliselt sama lugu.
Sündinud Abjal, seal lasteaias
käinud, edasi Iisakul elanud ja seal
8. klassi lõpetanud ning siis 1979.
aastast Nõkku kolinud ja Nõos 1982.
aastal gümnaasiumi lõpetanud Gea
valis edasiõppimiseks EPA, mille ta
lõpetas agronoomina 1987. aastal.
„Mul ei olnud väga teadlikku valikut. Arvasin, et õpetajaks ma ei sobi.
Minu ema Helve oli majandis agronoom. Tema mind ei mõjutanud, küll
aga mõtisklesin, et EPA-s on ainete
hulgas aiandus, dendroloogia, need
mind huvitasid,“ lahkab Gea oma

Gea Järvela Luke pargis
koolivalikut.
„Keskkooli ajal tuli armastus, ülikoolipäevil abiellumine, laste sünd.
Käisime Aarega Nõos keskkoolis
koos.“ Abikaasa Aare (51) on Gea
kõrval seisnud kui raudnael. Tema
juhtida on praegu OÜ A-Detail.
1991. aastal asus Gea valda tööle
haljastusspetsialistina.
„Minu esmasteks töövahenditeks olid kirves ja saag. Veel oli meie
valduses tšehhi käsitraktor MF (muruniiduki eelkäija — MP).“
„Meie“ all mõtleb Gea siiani tänutundega Signe Lokki, kellega kõike paarisrakendina toimetati ja kes
nüüdseks on maamullas.
„Kui palju murupindu me tookord rajasime — freesisime, kõblastasime, külvasime. Abikaasa Aare
käis sageli oma traktoriga abiks,“
meenutab Gea.
Kaunid väljakud parkides, kirikuesisel, vallamaja ümbruses jm on
aastaid tagasi nende tublide naiste
kaasabil rajatud.
Geal on rääkida ka üks algusaastate juhtum, millest tema hool ja
armastus koduvalla väljanägemise
üle mõjutatud sai.
„Nõo koolis oli õpetaja Meeli
Ottis. Ta rääkis mulle kord, et kui ta
esimest korda Nõkku tuli ja nelja
tee ristist mööda sõitis, tundus kogu
ümbrus talle kõle ja mahajäetud. Ma
ei suutnud seda mõista, aga vaatasin siis oma silmaga — jutt jumala
tõsi! Sealt areneski mõte hakata enda
ümber rohkem ilu ja korda looma.“

Luke mõisapargi taassünd
„Luke park oli samuti meie hooldusalas. Üheksakümnendate alguses
ei olnud vald veel omandit üle võtnud, park oli peremeheta. Paari aasta
jooksul tungis võsa peale, seda me
siis kahe aasta vältel tõrjusime.
Praegustest tiikidest polnud
aimugi, nende asukohal nirises oja.
Aga vaimusilmas nägime selle
pargi endisi hiilgeaegu ja süda igatses seda rahvale tulevikus välja näidata.
Ettevõtmine tundus parasjagu
utoopiline. Peab tunnistama — kui
poleks olnud valla usku meisse ja
toetavat suhtumist meie tegemistesse, siis poleks meil praeguseks

sellist tulemust ette näidata,“ tõdeb
ettevõtlik naisterahvas.
Ilmselt pole vallas teist sellist
inimest, kes oleks nii palju projekte
kirjutanud kui Gea erinevatele fondidele, sihtasutustele jne, et rahastajaid kaasata. Tänu Gea projektikirjutamise oskusele on ettevõtmised
nii Luke mõisapargi arendamisel kui
Vapramäe Loodusmaja tegevuses
väljastpoolt oluliselt tuge saanud.

Kolme sihtasutuse
juhatuses
Kakskümmend viis aastat on
sellest möödas, kui Gea vallas haljastusspetsialistina tööle asus. Tänasel
päeval seisab ta mitme sihtasutuse
eesotsas, tema tegevusalas on mitu
olulist objekti — Luke mõisapark
(8. hooaeg), Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutus (loodud 1999),
Vapramäe Loodusmaja (avatud aprill
2013). Ta on tegev ka sihtasutuses
TAS (Tartumaa Arendusselts).
„Luke mõisapargi suvehooaeg
möödus väga hästi. Mõisapargi suveetendustel ja kontsertidel osales
ning perepäevadest, õppeprogrammidest ja 4-päevasest teatrilaagrist
võttis osa ligi 7000 külastajat. Nendele lisandub kordades suurem arv
tavakülastajaid, pargis jalutajaid ja
kohvikukülastajaid. Eelarvega kahjumisse ei jäädud. Õnn on, et saame
teenitut hoonete taastamisse paigutada.
Vapramäe Loodusmaja ja VVV
matkaradasid tuleb võtta kompaktsena ja nende mõju ja kasutegurit
koos hinnata.
Võib julgelt väita, et loodusmaja
ehitamine oli õige otsus, kuigi eelnevalt oli kahtlejaid küllaga. Maja
baasil suudame enim tööd organiseerida, meie valduses on kõrgetasemeline tehnika. Oleme Lõuna-Eestis
üks olulisemaid loodus- ja keskkonnahariduslikke väljaõppekeskusi.
Meie kahes loodusakadeemias
seenioridele ja juunioridele on lõpetanud kokku üle saja inimese,“ loetleb Gea saavutusi.

Koostöös peitub jõud
Igal ettevõtmisel on oma võtmeisik, juhtfiguur. Antud kontekstis
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persoon
eelkõige Luke mõisapargiga seonduvalt, aga ka Vapramäe Loodusmaja
ja VVV SA-ga on selleks käivitavaks
ja sütitavaks mootoriks olnud Gea
Järvela.
Gea ise vangutab pead ja kinnitab, et ilma toetava kaaskonnata
poleks ta midagi suutnud.
„Meil on fantastiline seltskond
— Tiiu Tootsi, Aivar Kuuskvere, Margus Mondonen, Vello Brett, Lembit
Rebane, minu tütar Gaili jpt. Probleemide kerkides on alati üksteisele
appi tõtatud, toetavat õlga on alati
tunda olnud. Ka on minu õde Anneli
ja vend Riho suurematel üritustel
abiks olnud.
Veel on meil väga tublid käsitöökoja naised: Kaire Luksepp, Helen
Kaskema, Külli Kevväi jt. Mulle endale
meeldib ka aeg-ajalt käsitöökojas kas
savi- või portselanasju meisterdada,
see on meeldiv lõõgastus.
Paljusid töösid oleme korraldanud talgute korras ise kaasa lüües, et
raha kokku hoida (koristamine, tallikuuri uste värvimine jne).
Kõige olulisem on, et toredaid
noori on peale tulnud ja nad jätkavad meie tegevust. Nad pole vanemate kaudu seotud, nad on meid ise
üles leidnud.
Meist keegi ei ole kunagi raha
peal väljas olnud. Inimesed on panustanud tõelisse asja. Mul on olnud
suur õnn nende inimestega koos
olla!“ tõdeb asjaosaline.
„Loodusmajas on minu paremaks käeks Triinu Pertels ja 20 retkejuhti, oma alade fanaatilist esindajat, tänu kellele meie loodushuvilised oma teadmisi on süvendada saanud.
Kõige suurem tänu kuulub minu
perele ja eelkõige abikaasa Aarele,
kes on mulle väga paljudel kordadel
küll tehnika, küll nõu ja jõuga appi
tulnud ja kes on mind välja kannatanud sellise kaasana, kes ühiskonnale
on rohkem panustanud kui perele,“
rõhutab Gea kõige tähtsamaid abilisi
loetledes.

Töökus ja pühendumus
Gea on Skorpion. Tähtkujule
omaselt on ta paljuski jõuline, äkiline, visa kuni viimase hingetõmbeni.
Aga tänu nendele iseloomujoontele
on ta oma utoopilistena tundunud
visioonid suutnud reaalsuseks muuta. Nüüd on tähtis saavutatut veelgi
paremaks muuta.
„Ma soovin, et Luke park saaks
rohkem valmis kui täna. Soovin, et
Nõo valla elanikud rohkemal määral
leiaksid sinna oma tee ja et Luke park
muutuks koduseks kohaks!“ unistab
Luke pargi perenaine Gea Järvela
oma kalliks ja omaseks saanud pargi
jätkuvast heast käekäigust ja eduloost.
Gea puhul kehtib kindlasti põhimõte: kes teeb, see jõuab. Olles nii
paljude tööde ja tegemiste ligi ja
panustades ise maksimaalselt, ootab
ta sama oma kaasteelistelt. Töökalt
ja pühendunult panustades — nagu
Gea — tundub, et koos võiks lausa
mägesid nihutada.
MILVI PENSA

Aitäh kõigile, kes Nõo Muusikakooli uue maja ehitamisega seotud olid!
Jõudu ja edu muusikakooli perele uueks õppeaastaks uhiuues majas!
MILVI PENSA

Ülevaade toolikampaaniast
Kampaania „Jäta Nõo Muusikakooli oma jälg” on olnud väga edukas. 3. septembri seisuga oli kogunenud kokku 5510 eurot ning annetajaid kokku 138. Nõo muusikakooli avamise päevaks oli olemas
53 tooli, täiendavalt saab hetkel juurde tellida 22 tooli. Toolikampaania eesmärgiks on kokku koguda raha 83 tooli jaoks, seega on puudu
VAID 8 tooli raha.
Suur tänu kõigile, kes on oma panuse kampaaniasse andnud.
Lisainfo kampaanias osalemiseks leiab Nõo valla koduleheküljelt.
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saage tuttavaks!
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Head koolitee algust!

Tere!
Olen Evelin ja olen Nõo Põhikooli uus inglise keele õpetaja.
Lõpetasin sel suvel Tartu Ülikoolis põhikooli mitme aine õpetaja eriala, seega võib öelda, et
olen veel värskelt koolipingist
ning kõik on alles uus ja huvitav.
Koolis näeme!

Evelin Leerima — Nõo Põhikooli
inglise keele õpetaja
Tere! Minu nimi on Oksana
Pääro ja olen vene keele õpetaja.
Lõpetasin Tartu Ülikooli 2005.
aastal erialal vene keel võõrkeelena ja sellest ajast saati olen
töötanud õpetajana. 2007/2008. ja
2008/2009. õppeaastal olin asendusõpetaja Nõo koolis. Viimased
aastad olen töötanud Juhan Liivi
nim Alatskivi Keskkoolis. Sellest
aastast olen uuesti Nõo Põhikooli
õpetaja!

1.c klass ja klassijuhataja Kulla Saar. 3 x foto: KAI TOOM
Oksana Pääro —
Nõo Põhikooli vene keele õpetaja

Olen Liis Randmer. Lasteaiaga
olen seotud alates 2002 aastast,
töötades lasteaias erinevatel ametitel. Alates 2011. aastast olen olnud õppealajuhataja.
Armastan tööd lasteaias, see
on vaheldusrikas ja üdini positiivne ala. See on eluvaldkond, kus
naised jäävad igavesti nooreks.

1.b klass ja klassijuhataja Tiina Miido

1.a klass ja klassijuhataja Heli Leedjärv
Liis Randmer —
Nõo lasteaia Krõll õppealajuhataja
Töötasin Nõo lasteaias kolm
aastat õppealajuhatajana, nüüd
on mulle usaldatud direktori vastutusrikas amet.
Soovin uuel ametikohal panustada meie lasteaia tugevate
külgede ning väärikate traditsioonide enam nähtavaks tegemisse ja hoidmisesse, samas suunata
Nõo lasteaia õpi-, kasvu- ja töökeskkonna arengut ning kaasajastamisprotsessi.
Olen Tartu Ülikoolis omandanud haridusteaduse magistri kraadi kasvatusteaduste alal. Lasteaiatöö kogemusega alates 2003.
aastast.
KRISTI VOORE —
Nõo lasteaia Krõll direktor

Olen 45-aastane. Elan Tartus.
Pärit olen Viljandimaalt maaliliste
maastike keskelt. Keskhariduse
omandasin Viljandi Maagümnaasiumis.
Haridusteed jätkasin Tartu Ülikoolis bioloogia-geograafia teaduskonnas, mille lõpetasin 1993.
aastal. Lisaks olen omandanud
haridustöötajate nõustaja ja mentori kutse.
Olen emaks 20-aastasele pojale, kes jätkab õpinguid Eesti
Maaülikoolis.
Viimastel aastatel olen nõustanud SA Innove töötajana Eestimaa
erinevate lasteaedade ja koolide
õpetajaid. Töökogemus Ida-Virumaal mentorina on rikastanud KAI KITSING —
minu maailmapilti nii keeleliselt Tõravere lasteaia Tõruke direktor
kui kultuuriliselt.
Olen töötanud koolis loodusainete õpetajana erinevates vanuseastmetes Tartu Kunstigümnaasiumis ja
Tartu Annelinna Gümnaasiumis.
Alustades Tõravere LA Tõruke direktorina, olen võlutud maalilisest looduskeskkonnast — loodusteadusliku taustaga inimesena väärtustan loodust õpikeskkonnana.
Soovin panustada oma energiat meie lasteaia Tõruke arendamisel ja
juhtimisel, toetades kogukonna väärtusi ja traditsioone.

1.a
Heli Leedjärv
Linda Karu
Grete Kask
Kaur Kruuse
Holger Luksepp
Mirmi Maranik
Johannes Männik
Aigi-Lii Oja
Marelle Pertmann
Sofia Frederica Põldoja
Marita Shornikova
Kadri Tellismaa
Sebastian Tepper
Joosep Tiisler
Johannes Tobber
Vialina Tokman
Jarek Toova
Arlo Leon Tuvikene
Sander Urbla
Marie Veidenbaum
Romet Voore

1.b
Tiina Miido
Armin Aun
Keiro Bogdanov
Marti Joost
Darja Kozlova
Hanna Laanemäe
Kert Mertsin
Loviise Männiste
Sverre Mattias Ohno
Emil Penner
Eliis Põldmaa
Siim Kaarel Põlluste
Kätlin Reonda
Annabel Rootsmaa
Mattis Saaroja
Tauri Päiv
Kadri Johanna Tehvand
Mirjam Elisabet Tiidumaa
Lisell Väljak

1.c
Kulla Saar
Joosep Aarna
Mikk Alajõe
Kertu Drenkhan
Raian Hellenurm
Aleksander Hüdsi
Georgi Karasjov
Andero Koosa
Romili Kors
Lisete Laoväli
Oskar Laur
Kirsika Lehesaar
Mirtel Marran
Kaspar Matson
Karola Nuuter
Karoliina Nuuter
Romet Paas
Silver Sannamees
Krislin Lisette Sepp
Joosep Šults
Lisette Unt
Lisette Vool

Omanda gümnaasiumiharidus kaugõppes Elva Gümnaasiumis!
Õppida pole kunagi hilja, sest
õppimine annab Sulle tulevikus
rohkem valikuvõimalusi.
Elva Gümnaasiumis on hea
võimalus omandada gümnaasiumiharidus kaugõppes ehk mittestatsionaarses osakonnas.
Õppida saab sõltumata vanusest, kui olete lõpetanud põhikooli. Mittestatsionaarses osakonnas
saab omandada haridust vastavalt
oma võimetele, vajadustele ja
võimalustele. Õppetöö on orien-

teeritud täiskasvanud õppijale,
kes teab, mida tahab, ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Samas on see väga hea
võimalus pere või töö kõrvalt õpinguid jätkata.
Õppijaid ootab Elva Gümnaasiumis meeldiv ja hubane õpikeskkond, sõbralikud ja vastutulelikud
õpetajad. Kokkuleppel õpetajaga
on võimalikud erinevad õppetöö
variandid. Kontrolltööd enamikes
ainetes tuleb siiski sooritada koolis.
Õppetöö on kahel päeval nädalas

kell 09.00–17.00.
Õppetöö toimub Elva Gümnaasiumi värskelt renoveeritud
Tartu mnt õppehoones, kus asub
mittestatsionaarse osakonna jaoks
eraldi korrus mugavalt sisustatud
õppekabinettide ja õpetajate toaga. Kooliga samas majas asub raamatukogu, kaasaegne arvutiklass
ja söökla.
Majas on tagatud liikumispuutega inimestele igale pool
juurdepääs (olemas liftid ja kaldteed).

Ootame oma kooliperre uusi
liikmeid, kellelt loodame tõsist
suhtumist õppetöösse ja kaasalöömist ka igapäevases koolielus,
et tunneksite ennast täieõigusliku
Elva Gümnaasiumi ühise pere liikmena. Kool on pidevalt arenev
keskkond, kus oodatakse ka Sinu
uusi ideid ja ettepanekuid.
Täpsem info http://www.elvag.
edu.ee, tel 730 1820
Heli Rähni
kaugõppeosakonna juhataja
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Suveseiklused Nõo Noortekeskuses
Noortekeskuse seiklusterohket suve on lühidalt päris keeruline ühte pisikesse artiklisse kokku võtta. Ehk räägivad pildid enda eest.

Helilooja Kristo Matsoni õpituba pani noortel muusikutel silmad särama.
Foto: Guido Veidenbaum

Kristo Matson tegi
väikestest viiuldajatest
heliloojad
Selle aasta väikeste viiuldajate suvepäevade kulminatsiooniks kujunesid
Sirgu Loomekojas toimunud improvisatKristina
siooni ja muusika mõtestamise õpituba
Veidenbaum
helilooja Kristo Matsoni juhendamisel
Sirgu Loomekoja
ning laagri lõppkontsert Luke mõisaparperenaine
gis.
Kristo Matson pani mängulise kergusega rohkem kui tosin last looma
korraga erinevatel instrumentidel helikombinatsioone ja lustima viisil, nagu
seda teevad tõelised muusikud. Just see soov ongi Sirgu Loomekojas ammu
küpsenud: suunata lapsi muusikat sügavamalt tunnetama ja aktiivsemalt
loomisprotsessis kaasa lööma, et instrumendi õppimine ei oleks pelgalt tehniline protsess, vaid see sisaldaks mõtet ja emotsiooni.
Luke mõisapargi kultuuriaidas leidis aset rohke kuulajaskonnaga lõppkontsert, kus lisaks viiulipaladele kõlasid laste esituses ka luuletused Kristina
Veidenbaumi ning laulud Ragne Meieri juhendamisel. Kontserdi kõrghetkeks kujunes pala, millega astusid üles kõik laagris tegutsenud inimesed
alates kasvatajatest ja lõpetades professionaalsete viiuldajate Milvi Ermi
ja Kristel Eeroja-Põldojaga, kes andsid hindamatu panuse suvepäevade ja
kontserdi õnnestumisse. Et erinevaid partiisid mängivad viiulirühmad saaksid kõik lood selgeks, tegutsesid abiõpetajatena Nõo Muusikakooli vanemad viiuldajad Kärt Käämbre ja Saskia Täpsi.
Sirgu Loomekoja väikeste viiuldajate suvepäevad on kantud Muusikaaasta 2015 sündmuste hulka. Sirgu Loomekoda tänab toetuse eest Nõo
Vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali, Nõo Muusikakooli ning Luke mõisaparki. Suur aitäh ka Veli Lahtmetsale, kelle abita saab harva teoks mõni valla
muusikaüritus.

lasteaialood

29. mail, 6. juunil ja 28. augustil toimusid Nõo noorte kohtumised teiste
Tartumaa noortega projekti „Kaheksa noortekeskuse KOOSTÖÖPUSLE“
raames. Fotod: EGLE HÄNILANE

8. juunil ja 8. juulil toimusid NOORTEÕHTUD Lukel ning Meeril.
Kahjuks neil kordadel noorte osalus nii suur ei olnud kui Laguja noorteõhtu puhul. Küll aga lõid Meeri noorteõhtul kaasa kohalikud otsustajad ja valla
esindajad, et noortega põnevatel võistlustel nutikus ja osavus proovile panna.
Aitäh: Liia Sirel, Piia Raig, Sven Tarto, Jüri Aliste, Jaak Teppan, Katrin Virronen ja
Anneli Saaroja ning loomulikult kõigile osalenud noortele.

9.–11. juunil toimus noortekeskuses Suvevaheaja laager 6-12-aastastele.
Aitäh kõigile abilistele, tänu kellele suvelaager toimuda sai: Eesti Punase
Risti Tartumaa Selts, Nõo vald, Nõo Päästeselts, Elva Noortekeskus, Kätlin Ilves,
Sandra Põlluäär, Christina Värno ja Kaisa Hanko.
Suve jooksul käisime koos
tublide noortega Meeri külapäeval,
Nõo kihelkonna külade mängudel
ja Laguja kodukandipäeval lastele ja
noortele tegevusi pakkumas. Aitäh,
Christina Värno, Kätlin Ilves, Mona
Marii Piilbak ja Hellika Ratas — olite
asendamatud abilised. 
Suvi sai vahva punkti Mona
Marii Piilbaki poolt „Soovide puule“
riputatud sooviga — 27. augustil
toimus noortekeskuses filmiÖÖ ja
Öödisko. Üllatuslikult oli osalemas
nii palju noori, et varajaste hommikutundide ajal magama sättides oli
keeruline kõigile kohta leida. Kui ka
sinul on mõni salajane unistus, mis
võiks noortekeskuses või üldse Nõo
noorte elus toimuda, siis tule riputa
oma soov noortekeskuses „Soovide
puule“ ning kindlasti leiame koos
võimaluse selle teoks teha.

Sügiseplaanidest

17. septembril võõrustab Nõo
Noortekeskus Tartumaa noorsoo-

töötajaid Noorsootöö Laboris, mille eesmärk on suurendada noortekeskuste teenuste mõju piirkonna
noorte hulgas, püüdes leida parimaid mooduseid avatud noorsootöö
arendamiseks noortekeskustes.
Laborite eestvedajaks on Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus ja
need toimuvad Hasartmängumaksu
Nõukogu projekti „Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes“
raames.

20.–22. juulil leidis aset Nõo valda läbiv noorte rattamatk.
Ühtekokku läbisime kolme päeva jooksul 77 km, plaanis oli veidi rohkem,
aga kolmandal päeval kimbutasid tuul ja vihm ning otsustasime ringi veidi
lühendada. Alustasime matka seitsmekesi: Kätlin Ilves, Mona Marii Piilbak,
Hellika Ratas, Tivo Tiiskäpp, Karl Markus Poom, Mihkel Sepp ja noorsootöötaja.
Kolmandal päeval finišeerisime tüdrukutega neljakesi. Aitäh kõigile, kes kaasa
sõitsid, ja loomulikult Meeri Seltsimajale, Laguja Külaseltsile, Vapramäe Loodusmajale ja Ecu Tallidele sooja vastuvõtu ja külalislahkuse eest. Kahju, et meil
ei õnnestunud teel veel noori matkaseltskonnaga liituma meelitada, aga ehk
juba järgmisel suvel…

18. septembril sõidame Koostööpusle raames külla Kallaste
Noortekeskusele. Toimub Tartu maakonnas elavate eesti ja vene noorte
lõbus lõimumine läbi huvitavate
mängude. Nõo noortekeskusest on
oodatud 8–15 noort vanuses 11–14
eluaastat, tutvuma Peipsimaal elavate vanausuliste traditsioonidega. Kui ka sina tahaksid kaasa
sõita, siis võta julgelt ühendust:
noortekeskus@nvv.ee või Facebookis
Nõo Noorsootöötaja Egle.
20. septembril kella 12–15ni

toimub Nõo Kooli juures Huvitegevuse Laat, kuhu koonduvad Nõo
vallas tegutsevad huviringid ja vabaaja veetmise võimalused nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.
Külastajatel on võimalus saada aimu
võimalustest Nõo vallas ja soovi
korral mõne huviringiga liituda ning
huviringid saavad võimaluse end
reklaamida ja uusi liikmeid leida. Ei
puudu ka esinejad. Huvitegevuse
Laata korraldab Christina Värno
koostöös Nõo Noortekeskuse ja

Nõo Põhikooliga. Lisainfo: Christina
Värno
christina.varno@gmail.com
või noortekeskusest.
Jälgige infot Facebookis: Nõo
Noortekeskus

egle hänilane
noorsootöötaja

Nõos sahisevad tantsusussid!
Uus kooliaasta on alanud ja
esimesed õpikud koolijütsidel käes,
kuid kõva õppetöö kõrval sahisevad Nõos septembris ka tantsusussid kõigile tänavatantsuhuvilistele!

Nõo valla lasteaedade direktorid (vasakult) Kai Kitsing, Marge Altin ja
Kristi Voore 1. septembril Nõo Muusikakooli avamisel. Pildilt puudub Nõgiaru lasteaia direktor Heli Ruus. Foto: KAI TOOM

Nõo valla lasteaedade
direktorite kohtumine
26. augustil kohtusid Tõravere lasteaias Tõruke Nõo valla lasteaedade direkKAI KITSING
torid: Kristi Voore — Nõo lasteaed Krõll,
Marge Altin — Luke lasteaed Segasumma,
Tõravere
Heli Ruus — Nõgiaru lasteaed, Kai Kitsing
lasteaed Tõruke
— Tõravere lasteaed Tõruke ja Nõo valla
direktor
sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter.
Nõo lasteaedade juhtide kogunemisel vahetati kogemusi ja seati uusi
plaane koostööks. Loodi alus ühisele koostöövõrgustikule.
Järgmine kohtumine toimub 1.oktoobril Nõo lasteaias Krõll.

JJ-Street Tantsukooli Nõo treener
Älis Lõhmus

Juba aasta tagasi avas Nõos uksed Eesti suurim tänavatantsukool
JJ-Street. Aastase töö tulemusel on
sirgunud kodukanti uusi aktiivseid
ja särasilmseid noori, keda ühendavad suured eesmärgid ja kirg tantsimise vastu.
“Nõo hip-hop grupi noored on
aasta jooksul teinud rohkem, kui
ootasin. Nad on tiirutanud üle Eesti
rahvusvahelistel tantsusündmustel, teinud koostööd Tartu õpilastega ning astunud üles erinevatel

esinemistel alati võimsa energiaga,”
rääkis Nõo grupi treener Älis Lõhmus.
Imetlusväärne on aga see, et
kõigest aasta tegutsemist ja juba
käisid noored suve alguses võistlemas oma kavaga tantsuvõistlusel
“Koolilõpu Hip-Hop Jam”, kus nad
küll ei saavutanud auhinnalist
kohta, kuid said tuult tiibadesse
käesolevaks hooajaks. Noored on
kasvanud kokku ning tähistavad
üksteisega aasta jooksul erinevaid
tähtpäevi — eelmise aasta jõulu
ajal täitus tantsusaal väga sooja
ja pühadehõngulise meeleoluga.
Tantsulõvid vedasid sõbrapäeval
kõik oma sõbrad trenni, mis oli üles
ehitatud hoopis teisiti, rõhutades
sõpruse tähtsust.

Nõo treener Älis Lõhmus ise
kuulub JJ-Street Tartu Eliitgruppi
ning koolitab ennast aasta jooksul
pidevalt nii Eestis kui välismaal.
Tema saavutuste rida on uhke ning
ambitsioonid suured — eelkõige
ootab ta uut õppeaastat just oma
noorte pärast. “Varuks on nii palju
üllatusi, mida keegi ei oska ära arvata!” Treener loodab näha uuel
hooajal trennisaalis veel rohkem
noormehi ja loomulikult ka teisi
tantsuhuvilisi. Seega, kel koolitükid
tehtud, tuleb kiirustada näidistrennidesse Nõo Spordihoones — esimesed neist toimusid juba 3. ja 8.
septembril.
Lenel Karu
JJ-Street Company
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Vesi Nõo Püha Laurentsiuse kirikus!

pane tähele!

Tõravere kuplid vikerkaarega. Foto: KALJU ANNUK

Tõravere avab
uksed valgusele!
Käesoleval aastal tähistatakse UNESCO poolt väljakuulutatud
rahvusvahelist
Heli Lätt
“Valguse ja valguspõhiste tehTO külastuskeskuse
noloogiate aastat”. Observajuhataja
tooriumi töötajad on ennast
alati nimetanud valgusekogujateks, sest mis see satelliitide ja
teleskoopidega kogutud informatsioon muud on kui ajas ja
ruumis leviv valgussignaal. Sellist erilist aastat otsustas Tartu
Observatooriumi pere tähistada eriliselt ja avada 31. oktoobril
kell 18.00–21.00 oma teadusasutuse uksed kõikidele huvilistele eriskummalisel moel.
Koostöös teiste valguspõhist tehnoloogiat kasutavate
ettevõtetega korraldatakse üle-eestiline Valguse festival. Festivali eesmärgiks on teadvustada valguse ja valguspõhiste tehnoloogiate olulisust meie kodus ja ühiskonnas. Kogu ürituse
vältel on observatooriumi peamajas palju interaktiivseid ekspositsioone, mis aitavad mõista valguse olemust ja erinevaid
kasutamisviise. Majas juhiste järgi orienteerudes on tunda
elektromagnetlainete kohalolekut kõigi meeltega. Lisaks saavad külastajad endale meisterdada valguseteemalise meene.
Teleskoopide vaatlusparki on loodud silmipimestav rännak-lavastus valgusest. Ligi 200-meetrisel müstilisel teekonnal
satub publik efektse valgusega metsamaastikule. Õueteekonna vältel kõlab Ardo Ran Varrese õhtumuusika, mille kandvaks
ideeks on muusikainstrumentide digitaalne ühendamine valgusallikatega, et tekiks valgusmuusika. Kunstilise valguspildi
loob Valgusklubi meeskond. Valguse festivali kunstiline lavastaja on Nõos sündinud ja kasvanud koreograaf-lavastaja Jaan
Ulst.
Üritus on osavõtjatele tasuta ning oodatud on kõik suured
ja väikesed teadus-, kunsti- ja muusikahuvilised.
Üritust toetavad Nõo Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital,
Tartu Observatoorium ja MTÜ Stellaarium.
Lisainfot saab lugeda valguse aasta kodulehelt
www.valguseaasta2015.to.ee

külaseltside tegemisi

Lõikuskuu Meeri seltsimajas
15. augusti hommikupoolikul
kogunesime
seltsimaja
juurde ostma-müüma-vahetama
ja tulevikuplaane pidama. Ilm
oli ilus ja huvitavaid mõtteidettepanekuid tuli mitmeid. Ühena esimestest läheb käiku mõte
korraldada konkurss „Meeri
Meister“, mille käigus selgitame
välja küla parima veinimeistri,
õllepruulija, hoidisevalmistaja ja
pirukaküpsetaja. Jälgige reklaami meie kodulehel meerikas.eu
ja FB Meeri küla.
22. augustil toimus rattamatk, kus Kaido Lippingu juhtimisel liikusime Meeri mõisa radadel. Alustades mõisa südamest,
kuulasime jutte nii mõisaaegadest kui ka Meeri kooli päevilt. Edasi
liikusime Mosinale ja pärast pisikest puhkepausi tutvusime Vissi karjamõisa asukohaga. Suur tänu Kaidole!
MeeriKAS

EELK Nõo koguduse nõukogu
on juba 10 aastat tagasi vastu võtnud otsuse, et meie armas Nõo
kirik tuleb korda teha, seejuures
arvestadades 21. sajandi inimese
elulaadi.
2012. aastal valmis põhjalik
kiriku ja abihoone restaureerimise
projekt, mille koostas Tartu projekteerimisfirma OÜ ARC Projekt.
Üks selle osi on veevarustuse ja
kanalisatsiooni paigaldamine kiriku käärkambrisse ja abihoonesse
(praeguse puukuuri asemele ehitatavasse soojustatud hoonesse,
kuhu on plaanitud ka WC-d).
17. juulist kuni 7. augustini
2015 toimusidki Nõo kirikuaias
kaevetööd. Kuna aga kogu kirikuaia ulatuses on tegu keskaegse
surnuaiaga, siis palus kogudus
appi Õpetatud Eesti Seltsi (ÕES)
arheoloogid, et uurida kaevetööde
käigus ilmnevaid matusepaiku.
ÕES tuligi appi ning arheoloogide
Heiki Valgu ja Martin Malve juhtimisel uuriti läbi kõik neli auku,
mida trassi rajamisel tuli kaevata.
Leiti 17 luustikku ja mõningad
muinsusesemed.
Veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi paigaldas kirikuaeda OÜ
Brevell, mida juhib Nõo valla tuntud elanik Vello Brett. Tema tuli
mõttele kasutada torutunneli

kommentaar

Osteoarheoloog Martin Malve näitab kaevamistööde käigus leitud
esemeid.
2 x foto: KAI TOOM

Kaevetööd kirikuaias. Üks neljast august, mis veetrassi rajamiseks tuli kaevata. Foto: KAI TOOM

rajamiseks kinnist, nn muti meetodit, et häirida võimalikult vähe
surnuaia rahu. Ta kutsus töid teostama OÜ HDD Partners kogenud
spetsialistid ja nõnda rajati kõigi
osapoolte sõbralikus koostöös

keerulistes tingimustes nõuetele
vastav trass. 6. augustil kell 16.33
jõudis kraanivesi esimest korda
Nõo kiriku u 750 aastase ajaloo
jooksul kirikuhoonesse!
Töid finantseeris kogudus ise,

kasutades alates 2013. aasta sügisest kogutud annetusi ja Martin Lipu tänava krundi müügist
saadud tulu.
Mart Jaanson

Leitud on 17 luustikku
Tartu Ülikooli osteoarheoloog
Martin Malve: „Tegemist on esimeste nii suurte kaevetöödega Nõo kirikuaias. Varem on kaevatud 1998.
aastal, Tartu ülikooli arheoloog Andres Tvauri tegi sidekaablitrassi jaoks
kaevamisi, aga siis mindi ainult poole
meetri sügavusele ja praktiliselt mitte
midagi ei leitud.
Välja on tulnud 17 luustikku ja
mõned matused on olnud ka koos
esemetega. Üks naisematus on olnud
sõle ja pronksist spiraalsõrmusega —
see võib olla 16.–17. sajandi matus.
Ühel naisematusel on nuga juures
olnud. Segatud pinnasest on tulnud
paar sõlge ja isegi kaks münti.
Neid segatud luid tuleb palju,
kuna järjest on juurde maetud ja sellega on varasemad matused ära lõhutud. Aga siiamaani oleme leidnud
ka 17 luustikku, nii mehi, naisi kui
lapsi. Kuna me kaevame kiriku põhjaküljel, siis üllatuseks on küllaltki
õhuke matusekiht, 20–40 cm. Tol

ajal, kui siia maeti, ei olnud kiriku
põhjakülg see külg, kuhu väga matta
taheti. Kui võrdluseks tuua näiteks
Tartu linnakirikud, kus me oleme
ka põhjaküljel kaevanud, siis seal
on ühes kuupmeetris peaaegu 20
matust. Tõenäoliselt siin lõunakülg
ja läänekülg on samasugused, ainult
kiriku põhjaküljel ja ka müüri ääres
on matuseid hõredalt. Seda müüri
ei tasu arvestada, mis siin praegu
on, sest see on tehtud hiljem, 1888,
siis kui ammu enam siia kirikuaeda
ei maetud. Siia matmine lõpetati
1770ndate alguses. Ja matma hakati
13. sajandi keskpaigas, kui siia
kirik tehti. Nii et võib öelda, et viiesaja aasta jooksul on siia järjest maetud ja matuseid on kindlasti palju.
Need esemed, mis on leitud — sõlg,
sõrmus, nuga, ja on välja tulnud ka
paar helmest — need on tüüpilised,
näitamaks, et tegemist on kohaliku
rahvaga, neil oli kombeks asju kaasa
panna.

Sõlg ja pronksist spiraalsõrmus
Need leitud luustikud ma viin
Tartusse. Ma olen n.ö luuarheoloog,
osteoarheoloog (see tuleb sõnast
’osteoloog’, mis tähendab ’luu-uurija’), ja mina siis praktiliselt tegelengi
luu uurimisega. Need luud pestakse
ülikoolis ja puhastatakse ära ning
siis ma vaatan nad läbi: sugu, vanus,
kas neil on mingeid haigusi olnud,
kus nad elanud on. Neilt võetakse
ka luuproovid tuleviku jaoks ja siis
me toome nad siia tagasi ja nad
maetakse maha. Kõik andmed dokumenteeritakse. Tulemused on nii
sügis-talveks teada.“

Geopargi esimene ühisalgatus Rally Estonia raames
Omavalitsuste
ühisalgatuse
geopark eestvedamisel toimus
Tartus 18. juulil auto24 Rally Estonia 2015 laval ainulaadne kultuuriprogramm. Geopargi ühisalgatusse
kuuluvate Tartu- ja Jõgevamaa
piirkondade programm jättis oma
mitmekesisusega varju nii mõnedki
suurüritused. Lava vallutati üle 330
vabatahtliku esineja poolt tervelt
kuueks tunniks.
Kultuuriprogrammi eesmärgiks
oli ühiselt tutvustada valdade ja linnade loodus- ja kultuuripärandit.
Kella 14st kella 20ni kestnud põnev
programm pakkus põhjaliku ülevaate Tartu- ja Jõgevamaa valdade
tegemistest ja võimalustest. Kultuuriprogramm pandi kokku omavalitsuste ühisel algatusel ja koostööna ning lavale toodi piirkondade
parimad esinejad. Kogu programm
oli vastavalt piirkondadele jagatud
kuueks: Geopargi Kodavere kant,
Geopargi Vooremaa, Geopargi
Põltsamaa ja Kursi kihelkonna ala,
Geopargi Linnutee ja Tähemaa,
Geopargi ürgmetsad ja veeteed,
Geopargi Peipsimaa. Kultuuriprogrammi tervikuna ja piirkondi
tutvustavaid videoklippe saab vaadata kohaliku televisioonikanali
Re:TV vahendusel www.retv.ee.
Lisaks meelelahutuslikule kultuuriprogrammile oli Tartu Vabaduse puiesteel 17. juulist 19. juulini

avatud väljapaneku- ehk EXPO-ala,
kus tutvustati geopargi piirkonnas
valmivaid tooted ja pakutavaid teenuseid — nende hulgas olid esindatud ka Valga militaarteemapark,
Jääaja Keskus koos mammutitega,
Tartumaa Spordiliit, erinevate valdade käsitöölised, talutoodete
müüjad, ehtekunstnikud ja palju
teised. EXPO-ala ning seal pakutav
osutus rahva hulgas väga populaarseks. Kolme päeva vältel külastasid lisaks Rally Estonia huvilistele
ala ka paljud kohalikud, kes toimuvat uudistama olid tulnud.
Nii kultuuriprogrammi korraldajad, esinejad kui ka EXPO-ala
rahvas lahkusid pühapäeva õhtupoolikul Tartu kesklinnast positiivsete emotsioonidega. Konguta
valda esindanud arendus- ja keskkonnanõunik Riina Savisaar: „Saime
palju kontakte ja toredate inimestega tuttavaks, kes elavad tegelikult
väga-väga lähedal üksteisele, aga
siiani oleme olnud üksteisele justkui võõrad. Ühised koostööprojektid aitavad superhästi kaasa asjade
elluviimisele, sest kõigil on midagi,
mida teistel ei ole, ja seda jagades
rikastame üksteist ja oleme jälle
palju paremad.“
Sigrid Sepp
Geopargi turundusjuht,
Tartu Vallavalitsus

auto24 Rally Estonia 2015 laval pakkusid geopargi ühisalgatusse kuuluvate
Tartu- ja Jõgevamaa piirkondade vabatahtlikud esinejad publikule kuus
tundi väldanud ainulaadse kultuuriprogrammi.
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spordiveerg

OKTOOBRIKUU
sünnipäevalapsed

Stardipaik.ee abiga Kristin

ja Helina juunioride maailmameistrivõistlustele Peruus!

EOK president Neinar Seli andmas üle aukirju Nõo neidudele Kristinile ja
Helinale. Foto EOK kodulehelt

Aitame koos andekad sulgpallurid Kristin Kuuba ja Helina Rüüteli uute
võitudeni!
Nõo Sulgpalliklubis sirgunud Kristin Kuuba ja Helina Rüütel võitsid kevadel juunioride Euroopa Meistrivõistlustel Eesti esimese sulgpalli tiitlivõistluste medali. Noored sulgpallurid on tugevalt kanda kinnitanud ka täiskasvanute konkurentsis, millest annavad tunnustust Euroopa Karikaetapi võit Riias
ja esimeste Euroopa Mängude 9. koht.
Kristini ja Helina järgmine siht on kõrge koha eest võitlemine maailma
parimate noorte sulgpalluritega Juunioride maailmameistrivõistlustel Peruus
(Lima, 10.–15. novembril 2015).

30. juunil toimus Tallinna teletornis EOK vastuvõtt esimesel poolaastal
tiitlivõistlustel medaleid saavutanud sportlastele ja nende treeneritele, keda
tänati EOK aukirja ja Gunnar Pressi poolt kirjutatud raamatuga „Jüri Jaanson.
Sauruse tee“.
(NVL)

Uute tippude vallutamiseks palume Sinu abi.
Stardipaigas www.stardipaik.ee saad 14. septembrist 14. oktoobrini anda
oma panuse Kristini ja Helina särava sporditee jätkumiseks.
Aitäh toetuse eest!
(NVL)

Mis on discgolf?
Nõo Veskijärve ümber on tekkinud
põnevad metallist korvid, mis need on?
Tegu on praegu Eestis kiiresti popuJAAK TEPPAN
laarsust koguva tervisespordialaga, mille
nimeks discgolf ehk taldrikugolf. Discgolfi Nõo Spordihoone
juhataja
radu on täna Eestis juba üle 100 ja sellest
kevadest ka Nõos vallamaja ning Veskijärve
ümbruses.
Mis on discgolf?
Discgolf on hasarti tekitav sportmäng, kus mängijad peavad võimalikult
väheste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi.
Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja, mis
tavaliselt koosneb 9 või 18 korvist. Nõo Discgolfi pargis on 12 korvi. Mäng sarnaneb oma põhimõttelt tavalise palli-golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega korv.
Kuidas alustada?
Kui ei ole discgolfiga enne kokku puutunud, siis tasub Nõos esmalt läbi
astuda sporihoonest, kus saab kettaid laenutada ja ka lisainfot mängu kohta
küsida. Hiljem, huvi kasvades, on võimalik spordihoonest endale vajalikud
mänguvahendid ka soetada. Esialgu piisab mängimiseks ühest kettast, et kätt
proovida, hiljem annab raja läbimiseks parema tulemuse kindlasti mitme erineva kettaga viskamine. Nõo discgolfiraja kaart on üleval vallamaja parklas
ja Veskijärve rannas, samuti leiab selle valla kodulehelt http://nvv.kovtp.ee/
discgolfi-valjak
Kas kuskil on võimalik discgolfi õppida?
Nõos toimub septembrikuus 3 discgolfi päevakut Nõo Lihavürsti auhindadele, 9., 16. ja 23. septembri õhtutel, täpsema info leiad Nõo Spordihoone
kodulehelt www.vabakas.ee. Lisaks võistlusmängule viime vallamaja ümbruses

Lp lapsevanem!
Nõo Sulgpalliklubis alustas tööd algajate treeningrühm. Esialgsed treeningajad: esmaspäev, kolmapäev
kell 14.00–15.00, reedel 13.00–14.00 Nõo Spordihoones.
Septembrikuus treeningud tasuta.
Kõik soovijad on oodatud harjutama.
Meie senistest võistlustulemustest on ülevaade blogis nsk.ee
ja Eesti Sulgpalliliidu kodulehel badminton.ee
Info Mart Mäerand, mart.maerand@gmail.com,
tel 5668 5268.

NÕO SPORDIHOONE
TREENINGUTE AJAD
Valla treeningute ajad
2015/2016. hooajal

Juhendajaga rühmatreeningud
Aeroobika — teisipäeval, neljapäeval kell 18.30–19.30,
pühapäeval kl 17.00–18.00

Eakate võimlemine — esmaspäeval kl 11.00-12.00,
neljapäeval kell 12.00–13.00
Body and Mind — esmaspäeval kell 19.00-20.00
Info: Ingrid Hamer tel 511 3363
Vaata alati täpsemat kava siit: http://www.i-sport.ee/

Pilates (alates 7. septembrist) esmaspäeval kell 18.00-19.00
(juhendaja Merle Bussov)
Hiina võimlemine (alates 7. oktoobrist) kolmapäeviti 18.30-19.30
(juhendaja Kaire Laidla)
Rahvatants (alates oktoobrist) neljapäeviti 19.30-21.30

Vallarahva ühistreeningud
Nendele treeningutele pilet kõigile 3 €

Sulgpall — esmaspäeval kell 18.00-21.00,
kolmapäeval kell 19.30–21.00
Korvpall — kolmapäeval kl 19.30–21.00, reedel kl 18.30–20.00
Jõusaal juhendajaga —
teisipäeval, neljapäeval ja pühapäeval kell 19.00-21.00
(juhendaja Taavi Merisalu)

VALLA LEHT

lugeja küsib

läbi ka väikese discgolfi algõpetuse neile, kes mänguga tutvust tahaksid teha.
Osa võtma on oodatud kõik huvilised olenemata soost ja vanusest, ketaste kasutamine koolitusel on tasuta.
Loomulikult leiab lisainfot selle põneva spordiala kohta internetist, piisab
vaid märksõna toksida google või youtube aknasse.

Tantsuklubi Triiniks
alustab oma
21. hooaega 2. septembril.

Oodatud on kõik tantsu- ja akrobaatikahuvilised
lapsed ja noored.
Oodatud on poisid-tüdrukud alates 3-st eluaastast.
Info ja registreerimine telefonil 511 3363 või
aadressil triiniks@gmail.com. www.triiniks.ee

Ootame teid! Teie treenerid

Tõravere lasteaed Tõruke
otsib oma nooruslikku
meeskonda
0,25 koormusega

muusikaõpetajat.
CV ja motivatsioonikiri
palun edastada
e-posti aadressil
kaikitsing@gmail.com
hiljemalt 15. septembriks 2015.
Lisainfo tel 529 3871.

Edgar Güt		
Milla Kriisa		
Irene Arus		
Ina Veesaar		
Vaike Sügis		
Helju Reitkam		
Hans Toomits		
Virve Ahas		
Veera Kopareva		
Aino Tamm		
Mart Lepik		
Melli Hütt		
Lia-Margarete Kaldoja
Elfride Joonas		
Leili Mällo		
Anne Neeme		
Aino Kõrgesaar		
Ellen-Milve Siimann
Iide Torim		
Peeter Joonas		
Madis Sulev		
Valentina Tilgor		
Anne Luigaste		
Meeri Sulev		
Vello Brett		
Ants Viitamees		
Vilve Pärnsalu		
Virve Kram		
Henno Kirikmäe		
Virve Vari		
Tõnu Terna		
Maarja-Helin Laan
Hans Müller		
Ain Jürisalu		
Ene Järv			
Mati Tamm		
Raivo Laan		
Eduard Sääsk		
Rein Paas		
Kalev Ilves		
Vassili Šikov		
Aina Päkko		
Astra Tiits		
Rein Rõõm		
Enno Ruusalepp		
Ants Tamm		

09.10
08.10
31.10		
28.10		
18.10		
05.10		
10.10		
28.10		
01.10		
18.10		
19.10		
09.10		
02.10		
16.10		
03.10		
26.10		
14.10		
18.10		
18.10		
23.10		
05.10		
12.10		
13.10		
18.10		
06.10		
07.10		
17.10		
27.10		
02.10		
20.10		
21.10		
26.10		
04.10		
07.10		
20.10		
28.10		
06.10		
14.10		
18.10		
26.10		
15.10		
30.10		
09.10		
17.10		
19.10		
19.10		

92
91
90
89
88
86
85
85
83
83
83
82
81
80
80
80
79
79
79
79
78
78
78
78
77
77
77
77
76
76
75
75
74
74
74
73
72
72
72
72
71
71
70
70
70
70

Õunamahla pressimine Nõos.
Liiter 0.30 €.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com

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

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

Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.
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KOOLIVAHEAEG MEERI SELTSIMAJAS
19.–23. oktoober 2015
Esmaspäevast reedeni kell 11.00–14.00

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

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 13. sept kl 11.00
K, 16. sept kl 12.00
N, 17. sept kl 16.00
R, 18. sept kl 12.00
R, 18. sept kl 19.30
P, 20. sept kl 11.00
P, 27. sept kl 11.00
T, 29. sept kl 15.30
P, 4. okt kl 11.00
N, 8. okt kl 16.00
P, 11. okt kl 11.00
K, 14. okt kl 12.00

Jumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas

Sügisene leerikursus algab pühapäeval, 4. oktoobril kell 13.00
kiriku käärkambris.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30

10. oktoobril kell 11.00 toimub
VVV matkasarja viimane matk

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

JALGRATTAMATK NÕO VALLAS
• Uurime sügisest loodust ja räägime jäätmetest
• Nelja matka läbijatele üllatus!
• Palume rattad enne sõitu üle kontrollida ja võimalusel varustada
end vajalike remondivahenditega
• Pähe kindlasti kiivrid.
• Kaasa enda jook!
Matk on tasuta, kestus ~3h. Kogunemine Vapramäe maastikukaitseala
parklas. Registreeri matkale kirjutades triinu@vvvs.ee, tel 525 4172.
Matkasarja matka toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja A. Le. Coq.
Uuri lisa www.vvvs.ee.

VVV loodusfotokonkurss

„MÄRKA MIND 2015”
ootab osalejaid!

KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada
looduses väiksemaid elus või eluta looduse elemente või midagi sellist, mida
tavaliselt ei kohata — olgu need siis putukad, linnud, loomad, taimed, seened,
marjad, lehed või midagi täiesti eriskummalist. Ka maastikus võib leida erilisi
nähtuseid. Oluline on, et see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või
sellel on eriline saamislugu.

Osaleda saab kolmes vanuseklassis
• kuni 11-aastased • 12–16-aastased • 17-aastased ja vanemad
Konkurss kestab 1. oktoobrini 2015.

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.

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA 48 H

Konkursi peaauhind on 320 euro väärtuses. Vanuseklasside võitjale on auhind
64 euro väärtuses. Eraldi auhinnad Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja
talvistele fotodele. Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas
Tartes. Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Info telefonil 52 54 172 või triinu@vvvs.ee
Fotokonkurssi toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus,
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.

11. oktoobril kell 11.00 toimub

VVV matkapäev „Metssiga“
Matkapäev metssigade elust.
Kogenemine nn. Mahlamäe risti,
Elva-Vitipalu Maastikukaitseala viida juurde, sealt
sõidame edasi juhendamisel matka alguspunkti.
Selga ilmale vastav riietus. Registreerimine tel 517 8912 (Karin).
Matkapäev on tasuta. Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

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

Toitlustusettevõte Nõos otsib abikokka ja
teenindajat. Info tel 526 5567.
SA Nõo Hooldekodu vajab hooldajat ja abihooldajat
(ajutiselt äraoleva töötaja asendamine). Info tel 5332 0748.
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E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

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

Nõo PäevakeskuseS
22. septembril kell 9.00

SÕIDAME JÄRVAMAALE

Kilplaste teemapark, Paide ordulinnus, EELK Paide Püha Risti
kirikus Vastupanuvõitluse päeva tähistamine

29. septembril kell 14

”SÜGIS TULI...”

6. oktoobril kell 14.00

REISIMULJEID POOLAST
13. oktoobril kell 14.00

”LAULAME KOOS!”

Külas on Volli Valkenklau.
20. oktoobril kell 14.00

REISIMULJEID KREETALT
Tel 745 5134, 5804 9730.

www.nvv.ee/Nõo Valla Leht. TOIMETUS: Kai Toom (tel 510 2872, 745 5005, e-post toomkai@hot.ee), Milvi Pensa (tel 5593 2007, e-post milvi.pensa@mail.ee).
Toimetuskolleegium: Marika Saar, Aira Laul, Viivi Kütt, Margit Paap. Kaastöid ootame toimetusse iga kuu 1. kuupäevaks.
Toimetuse aadress Voika 23, 61601 Nõo, e-post vallaleht@nvv.ee. Küljendatud Nõo Valla Lehe toimetuses, trükitud TT Print OÜ trükikojas. Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 0.64 €.

