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Sissejuhatus 
 
Arengukava on alusdokument valla strateegiliseks juhtimiseks, mis 
määrab valla arendamise põhiseisukohad lähtudes valla olukorra ning 
arenguvajaduste analüüsist seotuna väliskeskkonnaga, valla arengu 
soovitud tulevikust, kehtivatest normdokumentidest ja kohaliku 
omavalitsusüksuse rahalistest võimalustest. Arengukavaga seotud 
iseseisva dokumendina on koostatud eelarvestrateegia. 

Arengukava eesmärk on luua laiapõhjaline alus valla sihipärasele 
pikaajalisele tasakaalustatud arengu suunamisele ja selle rahastamisele. 
Arengukava koostamisel on edasi arendatud Nõo valla varasemat 
arengukava ning viidud see kooskõlla vahepealsetel aastatel muutunud 
võimaluste ja vajadustega, säilitades samas arendustegevuste 
järjepidevuse. Teatud määral on muutunud arengukava struktuur. 

Arengukava uuendamisel vaadati üle valla viimaste aastate tegevus,  
koostati SWOT analüüs hetkeolukorrale hinnangu andmiseks ja võimaluste 
ning ohtude kaardistamiseks, täpsustati varasemas arengukavas 
määratletud valla visiooni ja valla strateegilise arendamise mudelit ning 
pandi paka vajalikud investeerimistegevused.  

Lähtudes püstitatud strateegilistest eesmärkidest pakutakse lahendusteed 
nende saavutamiseks, sõnastatakse selleks alameesmärgid ja 
investeeringud ning määratletakse elluviimiseks vajalikud rahalised 
vahendid. 

Arengukava käsitleb muuhulgas kohaliku omavalitsuse finantsolukorda sh 
tulubaasi, kuid eelarvestrateegia on koostatud eraldi dokumendina ega 
kuulu arengukava koosseisu. 

Arengukavas tuuakse välja riskid, mis on seotud arengukava 
rakendamisega ja esitatakse võimalused riskide maandamiseks. 

22. mail 2012 toimus arenguseminar, kus koostati Nõo valla tänasele 
olukorrale hinnangu andmiseks SWOT analüüs ning vaadati üle visioon ja 
arengumudel.   

Edaspidine töö strateegiliste eesmärkide ja alameesmärkide 
sõnastamiseks ning 4 aasta investeeringute osas esialgsetele 
kokkulepetele jõudmiseks toimus kolmes töögrupis:  

Haridus ja sotsiaalhoolekanne - 04. juunil 2012;  

Tehniline taristu - 06. juunil 2012;  

Vaba aeg ja kogukond - 08. juunil 2012.  

Nõo valla arengukava 2037 ja eelarvestrateegia 2012-2016 eelnõude 
avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute arutamiseks toimus avalik 
arutelu 20. septembril 2012. 

Käesoleva arengukava väljatöötamisse olid kaasatud vallavalitsuse 
ametnikud, vallavolikogu liikmed, valla allasutuste ning valdkondande 
esindajad ja aktiivsed valla elanikud ning Nõo vallas tegutsevad 
ettevõtjad, kokku 37 inimest.  
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1 Nõo valla arengukava täitmine  ja koondhinnang 
valla arengule 

1.1 Nõo valla arengukava 2008-2011 täitmine 
 
Käesolev arengukava on vastu võetud enne eelneva arengukava (Nõo 
valla  arengukava. Strateegia 2020) perioodi lõppu. Seetõttu on mitmed 
eelnevalt kavandatud tegevused uude arengukavasse üle kantud. 

Nõo valla varasemas arengukavas sooviti visioonist lähtuvalt keskenduda 
ennekõike Nõo vallas järgmiste tulevikupilti täpsustavate valdkondlike 
strateegiliste suundade arendamisele: 

- kohalik omavalitsuse organisatsiooni arendamine; 

- õpikeskkonna arendamine; 

- elukeskkonna arendamine; 

- kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine. 

Arengukava seire analüüs näitab, et enamik eesmärgi saavutamiseks 
seatud ülesandeid on käesolevaks ajaks täidetud või täitmisel.  

2008. aasta oli Nõo Vallavolikogu poolt 2007. aasta lõpus vastuvõetud  
kehtiva arengukava esimene aasta. Püstitatud eesmärgid 2008. aastaks 
olid laiapõhjaliselt läbi arutatud ja reaalsete rahaliste vahenditega kaetud. 
2008. aasta tegevuste planeerimisel olid jätkuvalt prioriteetsed 
valdkonnad valla sotsiaalobjektid ja tehniline infrastruktuur. Selle kõrval 
õnnestus tänu heale eelarve vahendite planeerimisele teha kulutusi ka 
vaba aja sisuka veetmise eesmärkide täitmisel.  

2008. aasta teisel poolel alanud ülemaailmne majanduskriis avaldas oma 
karmi mõju nii Eesti riigile tervikuna, kui ka Nõo vallale. Majandussurutise 
aastatel tuli teha mahukaid kärpeid kõigis tegevusvaldkondades. 
Püstitatud peamised eesmärgid ja põhjendatud lisaülesanded said 
täidetud. Heas mõttes konservatiivset majandamist on jätkatud ka 
edaspidi. 

Järgnevalt on esitatud ülevaade arengukavas kajastatud olulisemate 
tegevuste elluviimisest. 

 
Kohalik omavalitsuse organisatsiooni arendamine 

 Valmis Nõo valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
2008-2020 (AS Kobras 2008).   

 Valmis Nõo valla jäätmekava.  

 Valmis Nõo valla noorsootöö arengukava 2011-2016.  

 Nõo Vallavalitsus osales 2010. aastast Tartu piirkonna Geoarhiivi 
projektis, mille eesmärk oli geodeetiliste tööde digitaalse arhiivi 
moodustamine ning maaosakonna töötajad võtsid korduvalt osa 
projektiga seotud töökoosolekutest. Geoarhiivi andmebaasi 
moodustamiseks oli tarvis korrastada ja kokku koguda senitehtud 
geodeetilised tööd, mistõttu toimus tihe suhtlemine 
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geodeesiaettevõtetega. Projekti lõpptulemusena sisestati Geoweb’i 
digiarhiivi 309 geodeetilist tööd. 

  

Õpikeskkonna arendamine 

 Nõo Lasteaias avati täiendav rühm 15 lapsele, remonditud said 
toidujagamise ruum, logopeedi kabinet, töötajate olmeruumid, 
vahetatud said aknad. Likvideeriti õuealalt ohlik kelgumägi, 
turvalisuse tagamiseks eraldati korrused tuletõkkeustega.  

 Kapitaalselt sai remonditud Nõgiaru lasteaed.  Lasteaia hoonesse 
paigaldati täiendav ventlatsioonisüsteem, korrastati tuletõrje- ja 
valvesüsteem. Uuendati liivakast, loodusrada, teemakapid.  

 Tõravere Lasteaias viidi lõpule koridoride ja riietusruumide remont, 
uuendati administratsiooni ruume, paigaldati automaatne 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem, vahetati siseruumides välja kaks 
ust, muretseti juurde uued köögikapid.  Uuendatud sai 
mänguväljak, täiendati loodusõpperada, taastati ja uuendati 
aiaväravad ja piirdeaed.  

 Luke Lasteaias Segasumma  uuendati õueala mänguväljak. 

 Nõo Põhikoolis viidi lõpule garderoobide üleviimine põhikooli 
keldrikorrusele, laiendati kooli söögisaali, vahetati välja põhikooli 
õpperuumide aknad kahe korruse ulatuses. Kooli soetati 8-kohaline 
mahtuniversaal, mis on lahendanud suure hulga õpilaste 
transpordiga seotud muresid. 

 Nõo vald osales arvestataval määral Nõo Reaalgümnaasiumi hoone 
õpperuumide aknavahetuse protsessis.  

 Koostati KOIT-kava projekt Nõo Põhikool rekonstrueerimiseks.  

 

Elukeskkonna arendamine 

 Nõo ja Tõravere katlamajadesse paigaldati uued 1 MW võimsusega 
katlad. Valmisid küttetrasside rekonstrueerimise projektid nii 
Tõravere kui ka Nõo alevikus. Ehitati välja Tõravere katlamaja 
sanitaarsõlm (WC, dušširuum) ning sõlmiti Tõravere katlamaja 
liitumisleping EE Jaotusvõrguga. 

 Nõo alevikku rajati ringristmik koos sinna juurde kuuluvate 
kõnniteedega. Tolmuvaba katte alla viidi Nõo-Meeri tee ja Nõo-
Kambja tee. 

 Koostati Tuuleveski elamupiirkonna tänavate ja tehnvõrkude 
ehitusprojekt.  

 Rajati Nõo kooli  esisesse parki uued kõnniteed koos valgustusega. 
Rajati tänavavalgustus Vissi piirkonna suvilatesse ja Meeri küla 
Tabuli väikekohta. Riigimaanteedele suunatud investeeringute 
raames sai valgustuse Jõhvi-Tartu Valga tee ja Nõo-Tamsa tee 
ristmik. Vahetati välja kaks tänavalgustuse programmkella, ehitati 
välja 3 liitumisühendust tänavavalgustuse laiendamiseks (Illi külas, 
Tuuleveski elamurajoonis ja Veskijärve ümbruses). Oja tänaval 
rekonstrueeriti ~ 325 m tänavavalgustuse õhuliini. 
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 Viidi ellu hajaasustuse veeprogramm, tegemist on kolme osapoole 
(riik, KOV, tarbija) võrdse rahalise osalusega ettevõtmisega.  

 Nõo ja Tõravere alevikus ning Nõgiaru, Luke, Etsaste ja Meeri 
külade kompaktselt hoonestatud aladel realiseeriti veemajanduse 
projekt. Väljavahetatud said nii puhta vee- kui ka 
kanalisatsioonitorustikud.  

 Rekonstrueeriti Luke keskasula sadeveesüsteem. 

 Jätkus järk-järguline vallale kuuluva elamufondi parendamine. Tehti 
täielik  kapitaalremont vallale kuuluvas korteris.  

 Jäätmekäitluse probleemide paremaks lahendamiseks soetati uus 
ohtlike jäätmete kogumise konteiner, mis asub Nõo tankla kõrval.  

 Viidi lõpule Laguja prügila sulgemine II etapp. Projekti käigus suleti 
lõplikult nõuetele mittevastav Laguja prügila. Tänu prügila 
sulgemisele ja paranenud veeproovidele vähendas Keskkonnaamet 
Nõo valla seirekohustusi Laguja prügilas.  

 Riigihanke tulemusena anti Veolia Keskkonnateenused ASile 
kontsessioon teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete 
(segaolmejäätmed, paber ja papp, suurjäätmed) vedamise teenust 
Nõo valla haldusterritooriumil ajavahemikul 01.09.2011 kuni 
31.08.2016. 

 Viidi läbi hange Nõo valla elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete 
käitleja leidmiseks. Hanke tulemusena sõlmiti hankeleping Ragn-
Sells AS-ga tähtajaga 01.11.2011 - 31.12.2014. 

 Luke mõisapargis rajati uus jalgtee ning paigaldati uued katused 
Luke mõisakompleksi aidale ja valitsejamajale.  

 Rekonstrueeriti Luke mõisapargi lõvid ja korrastati trepp (SA KIK 
poolne rahastamine).  

 Viidi ellu KIKi rahastatud projektid Luke mõisapargi hooldus 2010 ja 
Luke mõisapargi hooldus 2011. Projektide eesmärgiks oli Luke 
mõisapargi ilme säilimine. Viidi ellu esimene osa KIK rahastatud 
projektist Luke mõisapargi tiikide hooldus. Projekti eesmärgiks on 
looduskaitsealuses Luke mõisapargis ilme säilimine, selleks 
teostatakse tiikide hooldamine tagamaks nende hea seisund ja 
kvaliteediklass ning isepuhastusvõime. Projekti teine etapp toimub 
2012. aastal. 

 2011. aastal alustati Vapramäe Loodusmaja ehitamist. 

 Viidi ellu esimene osa KIK rahastatud projektist Nõo Veskijärve 
puhastamine. Projekti eesmärgiks on Nõo Veskijärve korrashoid. 
Projekti teine etapp toimub 2012 aastal. 

 Viidi ellu KIK rahastatud projekt Meeri mõisapargi allee hooldus. 
Projekti eesmärgiks oli Meeri mõisapargi allee seisundi 
parandamine. 

 Koostöös Kobras AS–ga valmis Nõo kalmistu dendroloogiline 
hinnang, mis on tulevaste dendroloogiliste ja kujunduslike tööde 
aluseks. 
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 Nõo Muusikakoolile ehitati välja seni majast üldse puudunud 
sanitaarsõlm koos vee- ja kanalisatsiooniliitumisega, vahetati välja 
I korruse ahi, paigaldati õhksoojuspumbad, värskendati saali.  

 Toimus Luke raamatukogu kapitaalremont.  

 Nõo kultuurimajas ehitati noortebändide prooviruum.  

 Nõo vallamajale paigaldati autonoomne valvakaamerate süsteem.  

 Rekonstrueeriti ruumid Perearstikeskuse tarbeks Nõo alevikus Voika 
tn 23 (vallamaja). Rekonstrueerimist toetas EAS regionaalsete 
investeeringutoetuste andmise programmist. Kaks perearsti ja 
hambaarstid  kaasfinantseerisid projekti. 

 Sõlmiti pikaajaline rendileping Spordiklubiga ProVolle, kes rajas 
vanasse spordihoonesse rannaalade harrastamise sisehalli.  

 Koostöös Spordiklubiga ProVolle ja PRIA-lt saadud toetuse abil 
parendati tingimusi rannahallis (ventilatsioonitööd, seinte 
soojustamine ja akende vahetus, soojuskiirgurite soetamine).  

 Nõo spordihoone saalipõrand sai täishoolduse. 

 

Kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine. 

Külakeskused tegutsevad valla poolt eraldatavate rahaliste vahendite 
ulatuses. Reeglina on külakeskute toimetulek paranenud olukorras, kus 
nad ise korraldavad kommunaalkulude eest tasumist.  
 

 Toimusid Nõo kihelkonna külade mängud.  

 Toimusid Nõo valla külade tervisespordipäevad.  

 Koostöös Nõo kogudusega ja PRIA-le esitatud projekti rahastamise 
tulemusena püstitati Nõo alevikku kaks uut turvalist laste 
mänguväljakut.  

 Lisaks igapäevasele kogumis- ja säilitamistööle korraldasid Nõo 
Koduloomuuseumi töötajad mitmesuguseid üritusi ja näitusi – 
tähistati helilooja Aleksander Lätte 150. sünniaastapäeva; Soome 
Instituudi koostatud rändnäitus muumidest; Tõravere 
observatooriumi astronoomiliste piltide näitus, millega tähistati 
Rahvusvahelist Astronoomia Aastat 2009; näitus „Nõo kiriku 
meesansambel 20“; Nõo kunstistuudio laste 2009/2010 hooaja 
ülevaatenäitus; Nõo Noortekeskuse fotonäitust “Subkultuurne Nõo”; 
Rahvusvahelist kaisukarude päeva tähistati Nõo lasteaia, 
raamatukogu ja koduloomuuseumi ühisprojektiga — kaisukarude 
näitusega; jõuluajaks ja aastavahetuseks oli muuseumitoas 
muuseumi oma kogudest koostatud näitus vanadest 
jõulukaartidest. 
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1.2 Koondhinnang Nõo valla arengule  
 
Nõo valla olukorrale hinnangu andmiseks viidi läbi SWOT analüüs, mille 
käigus toodi esile järgmised tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.  
 
TUGEVUSED NÕRKUSED 

Hea asukoht kahe linna vahel Andmeside puudulik 

Hea teedevõrk   
Valla erinevates piirkondades probleemid 
elektrienergiaga 

Jätkusuutlik elukeskkond (elanike arv püsib 
stabiilne – demograafiline jätkusuutlikkus) 

Kergliiklusteede puudumine (õpilaste 
koolitee ei ole ohutu) 

Tugev ettevõtluskeskkond (palju erinevatest 
valdkondadest tugevaid ettevõtteid, 
kaupade müük välismaale) Rahanappus 

Traditsiooniline ja tugev haridusvõrk Vallasisene ühistransport ei ole piisav 

Inimesed tahavad tulla elama Nõo valda 
Külaliidrite vähesus ja kogukondadevaheline 
nõrk koostöö 

Mitmekülgne huvi-, spordi- ja 
kultuuritegevus ning noorsootöö 

Suur laenuportfell (mis on tingitud  riigi 
poliitika muutusest) 

Suhteliselt suur ja hea mainega omavalitsus 
(vald) Puudub koht väliürituste korraldamiseks  
Edukalt elluviidud veemajandusprojekt Teede ebapiisav hooldus 
Vallas pole poliitilisi hõõrumisi Kooli ja staadioni olukord 

Puhkealad ja loodusturism Väikeettevõtluse vähesus 
Haritute suur osakaal Valla lõunaosa eraldatus  

Tartu Observatoorium Tõraveres   
Nõo lasteaia ja Nõo muusikakooli halb 
üldehituslik olukord 

VÕIMALUSED OHUD 
Kooli- ja teiste ühiskondlike hoonete 
kaasajastamine (NRG, Tartu obs) Eurotsooni muutustest tingitud ohud 
Uute euromeetmete, -programmide 
avanemine 

Riigipoolsete teenuste pidev kärpimine 
(päästeamet, post jt.) 

Haldusreformist tulenevad positiivsed 
otsused 

Kohalikele omavalitsustele pandavate 
ülesannete kasv ilma rahalise katteta 

Valla maine kujundamiseks kasutada 
meedia erinevaid võimalusi 

Pidevatest seadusemuutustest tulenev 
ebakindlus 

Inimressursi  sh noorte kaasamine Haldusreform 
Koostöö naaberomavalitsuste ja erinevate 
huvigruppide vahel 

Teenused ja kaubad ostetakse mujalt (see 
ei soosi kohaliku väikeettevõtluse teket) 

Hea asukoht (koht linnade vahel, nii elamise 
kui ettevõtluse osas) 

Nn arendajate kadumine (probleemid 
planeeringualade väljaehitamisel) 

Vallas tegutsevad riigiasutused (Tartu Obs, 
NRG) 

Vabade äri ja tootmismaade puudumine 
(riigi maade müügiga ei tegele keegi) 

Riigimaanteede rekonstrueerimine, remont Elanike vähenemine, lahkumine 
Spordihoone ja –väljakud Kvalifitseeritud tööjõu puudud 
Olemas võimalused seltsitegevuseks Kõrge kütte hind 
Elanike lisandumine Suur liikluskoormus tartu-Valga maanteel 
Suhete värskendamine 
sõprusomavalitsustega Noorte käitumine 
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2 Visioon Nõo vald 2037 
 
Nõo vald on kvaliteetse elukeskkonna, tasakaalustatud majanduse ja 
kaasaegse taristuga tugev kohalik omavalitsus Tartumaal, kus 
väärtustatakse haritust, aktiivset ja tervislikku elulaadi, 
kultuuritraditsioone ning elanike ühtekuuluvust.  

 

2.1 Valla arengumudel 
 
Nõo valla üldvisioonist tulenevalt keskendutakse Nõo vallas eelkõige 
järgmiste tulevikupilti täpsustavate valdkondlike strateegiliste suundade 
arendamisele: 

- kohalik omavalitsuse organisatsiooni arendamine; 

- õpikeskkonna arendamine; 

- elukeskkonna arendamine; 

- kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine. 
 
Visiooni arvestades keskendutakse lähiaastatel järgmiste alavisioonide 
saavutamisele: 
 

 Mõnus, turvaline ja mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on 
hoitud looduse ja asustuse tasakaal ja maandatud riskid. 

 Ajalooliste traditsioonidega tugev hariduskeskus, kus on võimalused 
elukestvaks õppeks ja loovuse arenguks, elanike sidususeks. 

 Väärtuslik puhke- ja külastuspaik, säästva looduskasutusega 
terviseedendust, kultuuritraditsioone ja teadmiste omandamist 
toetav piirkond. 

 Atraktiivne ettevõtlus logistiliselt soodsas asukohas, aktiivne maine 
kujundamine. 
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3 Nõo valla väliskeskkond  

3.1 Territoriaalne asend ja looduslikud tingimused 
 
Nõo vald paikneb Lõuna-Eestis Tartu maakonna keskosas, jäädes Tartu 
linnast edelasse (joonis 1). Läänes piirneb vald Elva linnaga, Konguta ja 
Rõngu valdadega. Põhjas asuvad Puhja ja Tähtvere ning idas Ülenurme ja 
Kambja vallad. Väikeses ulatuses valla lõunaosas on piirinaabriks ka 
Palupera vald Valgamaal. Vallakeskusest on Tartusse 17 ja Elvasse 10 
kilomeetrit. 

Nõo valda läbivad kirde-edela suunal Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ja 
Tartu-Valga raudtee. Vallakeskusest 7 km kaugusel asub Ülenurme 
lennuväli.  

Nõo valla pindala on  169,1 km² (16914,2 ha), mis moodustab 5,6% 
Tartumaa (299452,2 ha) ja 0,4% Eesti pindalast. Pindala järgi on Nõo 
vald 22 Tartumaa kohaliku omavalitsuse üksuse seas suuruselt kuues.  

 

 

 
Joonis 1. Nõo valla asend Tartumaal 

 
Vallas on 20 küla ja 2 alevikku. Valla administratiivkeskus ja olulisem 
kohalik tõmbekeskus asub Nõo alevikus.  
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Järeldused ja arengueesmärgid. 

 Maaelu arengu aruande 2011 järgi saab  Nõo valda lugeda 
maaliseks tugevaks vallaks, kus on suur nii seotus linnalise 
keskusega kui ka põllumaa osatähtsus. 

 Nõo valla asend regioonikeskuse Tartu ja piirkondliku keskuse Elva 
vahelisel alal seab valla ette vajaduse määratleda oma positsioon ja 
koostöövaldkonnad nimetatud keskuste suhtes. Paiknemine 
tugevate linnaliste tõmbekeskuste vahel annab Nõo vallale eelistuse 
maalise elukohana ja rekreatsioonialana.  

 Vallale on iseloomulik mitmel transpordiliigil põhinev kättesaadavus, 
hajaasustuslik struktuur, mitmekesine ja väärtuslik loodusmiljöö 
ning aktiivsed puhkevõimalused. Neid võib vaadelda ka valla 
konkurentsieelistena. 

 Tulenevalt valla maa-ala väljavenitatud kujust ja ühiskondliku 
transpordi liiklusskeemist on valla lõunaosast pääsemine 
keskustesse, sh vallakeskusse  Nõo alevikku, raskendatud. 
Mitmetes kantides on ääremaastumise oht ja nende vähene seotus 
vallakeskusega ei soosi avalike teenuste ühtlast kättesaadavust ja 
vallaülest kogukonnatunnet. Vajalik on valla eri osade parem 
lõimumine, et kasutada erinevate kantide arengupotentsiaali ja 
tagada avalike teenuste võimalikult kodulähedane kättesaadavus.  

 Valla soodne asukoht Tartumaal loob eelduse olla pikas perspektiivis 
eelistatud paigaks elukohavalikul, looduses puhkuse veetmisel ning 
ettevõtluse loomisel ja arendamisel.  

 

3.2 Rahvastik ja asustus 
 

Nõo vallas elas seisuga 01.01.2012 valla rahvastikuregistri andmetel 3918 
inimest. Valla asustustihedus (23,2 in/km²) on ligi poole võrra suurem 
Tartumaa valdada keskmisest.  
 
Tabel 1. Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar 2012 (Allikas: 
Statistikaamet) 

 Rahvaarv Pindala, km² Asustustihedus, 
elanikku km² kohta 

Kogu Eesti 1339662 43432,31 30,8 

TARTU MAAKOND 150900 2992,74 50,4 

Tartu maakonna 
vallad 

39952 2942,1 13,6 

Nõo vald 3918 169,1 23,2 

Nõo valla elanikud moodustavad 2,6% Tartu maakonna rahvastikust. 
Elanike arv on aastatel 1997-2012 kasvanud 202 inimese võrra st 5,4%.  

Elanike arv külades on püsinud suhteliselt stabiilsena. Täpsem ülevaade 
elanike arvu muutustest aastatel 2002-2012 on toodud tabelis 2.  
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Tabel 2. Elanike arvu dünaamika Nõo vallas asustusüksuste lõikes 
(seisuga 01.01) 

Asula 

Elanike arv  

2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 
Muutus 
võrreldes 
2002.a. 

Muutus 
võrreldes 
2011.a. 

 Elanikud 
kokku 3771 3851 3900 3929 3924 3942 3918 147 -24 

Aiamaa küla 82 83 77 70 70 73 72 -10 -1 

Altmäe küla 28 27 30 35 37 34 35 7 1 

Enno küla 15 9 10 10 8 6 7 -8 1 

Etsaste küla 60 61 50 53 52 53 51 -9 -2 

Illi küla 97 128 129 132 136 135 133 36 -2 

Järiste küla 52 42 46 51 51 51 55 3 4 

Keeri küla 42 43 40 39 38 42 40 -2 -2 

Ketneri küla 18 16 21 23 23 23 19 1 -4 

Kolga küla 51 64 62 65 63 63 64 13 1 

Kääni küla 29 38 33 31 34 32 33 4 1 

Laguja küla 43 31 37 35 37 37 36 -7 -1 

Luke küla 343 318 323 338 348 339 331 -12 -8 

Meeri küla 277 308 307 317 307 306 303 26 -3 

Nõgiaru küla 277 255 258 257 253 257 252 -25 -5 

Nõo alevik 1522 1545 1561 1536 1509 1510 1503 -19 -7 

Sassi küla 44 39 36 34 35 37 37 -7 0 

Tamsa küla 81 74 73 75 77 75 70 -11 -5 

Tõravere 
alevik 324 297 296 294 291 285 289 -35 4 

Unipiha küla 60 55 53 57 57 71 69 9 -2 

Uuta küla 72 81 71 70 69 70 64 -8 -6 

Vissi küla 105 150 169 182 196 195 197 92 2 

Voika küla 149 154 169 174 183 197 204 55 7 

Kov täpsusega   33 49 51 50 51 54 54 3 
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Valla keskuses - Nõo alevikus - elab 1503 elanikku (seisuga 01.01.2012) 
ehk ligikaudu 1/4 valla rahvastikust. Lisaks on veel 5 asulat, kus elab üle 
200 elaniku – Tõravere alevik, Luke, Meeri ja Nõgiaru külad ning aastast 
2011 ka Voika küla. Vallakeskus Nõo on säilitanud oma keskse koha valla 
asustussüsteemis.  

Aastate lõikes olnud ka elanike arvu vähenemisi, kuid alates 2008. aastas 
on rahvaarv püsinud üle 3900 inimese piiri. 

 
 
Joonis 2. Elanike arvu dünaamika 01.01.1997-01.01.2012 Nõo vallas 

 

Rändesaldo on vaadeldaval perioodil 2007-2012 kõikunud -7 kuni +72 
inimesest aastas. Vahemikus 2007-2012 on rändesaldo positiivne 132 
inimese võrra. Just sisserände tulemusena ongi elanike arv vallas pidevalt 
vähesel määral kasvanud, mis annab tunnistust, et vald on soositud 
elamispaik.  

 
 
Joonis 3. Nõo valda saabunud ja lahkunud 2007-2012 (seisuga 01.01.) 
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Sündide arv vallas püsis aastatel 2006-2010 stabiilsena, kõikudes 34-38 
lapse piires aastas. Aastal 2011 langes aga vaid 29 lapseni aastas. 
Loomulik iive olnud aastaid negatiivne (v.a. 2010), kuna suremus ületab 
sündivuse. Aastatel 2006-2011 on loomuliku iibe saldo -50 elanikku.  

 

 
Joonis 4. Nõo valla rahvastiku sündide ja surmade muutus 2007-2012 
(seisuga 01.01.) 

 

Nõo valla rahvastiku soolis-vanuselise koosseisust ja selle muutumisest 
võrreldes 01.01.2007 annavad pildi joonised 5 ja 6.  

 

 
Joonis 5. Nõo valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis seisuga 
01.01.2007 
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Joonis 6. Nõo valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis seisuga 
01.01.2012 
 

Elanikkonna vanuselisest koosseisust lähtudes on Nõo vallas  01.01.2012  
seisuga lapsi ja noori (0-19) 936, tööealisi (20-64) 2361 ja pensioniealisi 
(65 ja vanemad) 621 inimest. Laste ja tööealiste hulgas on mehi (52,5%) 
mõnevõrra enam kui naisi (47,5%). Pensionäride hulgas domineerivad 
naised (60,7%), mis viitab meeste (39,3%) keskmise eluea jätkuvalt 
madalamale tasemele võrreldes naistega. 

Rahvastiku dünaamika analüüs näitas, et võrreldes 01.01.2007 aasta 
seisuga on kuni 19 aastaste elanike arv tõusnud 1 inimese võrra, 20-64 
aastaste elanike arv on suurenenud  81 ja üle 64 aasta vanuste elanike 
arv vähenenud 1 inimese võrra. Seega on vallas rahvastiku vanuseline 
struktuur püsinud viie aasta jooksul stabiilne. 
 
Nõo valla elanikkonda iseloomustab noorte ja nooremas keskeas inimeste 
suhteliselt suur osakaal. Seega  on valla rahvastiku vanusstruktuur küllalt 
positiivne. Rahvastiku taasteprobleemiks on jätkuvalt vähene sündimus, 
mis ei taga elanike loomulikku juurdekasvu.  

 
Järeldused ja arengueesmärgid 

 
 Kui 2008. aastani toimus Nõo valla elanike arvu pidev kasv, siis 

viimastel aastatel on see peatunud ning 4000 inimese piirini ei ole 
jõutud.   

 Võib arvata, et rahvastikuregistri andmetel vallas elavate inimeste 
arv on mõnevõrra väiksem tegelikult vallas elavate inimeste arvust. 

 Valla üldine demograafiline seis on Tartumaa maavaldade 
keskmisega võrreldes hea. Küll aga on pikas perspektiivis, juhul kui 
ei lisandu noorte sisserännet, oodata rahvastiku vananemist, seda 
just keskustest väljapoole jäävatel aladel. Kindlasti nõuab 
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hajaasustus suuremat tähelepanu üksielavatele leibkondadele, et 
tagada abivajajate teenindamine. 

 Jätkuvalt on oluline, et väljakujunenud asustussüsteem säiliks ja ei 
võimaldata nn põllumagalate teket. Elamuarenduse konkurentsieelis 
peaks põhinema tasakaalustatud ruumikorraldusel ja avalike 
teenuste kättesaadavusel.  

 Soodustades teede ja teiste tehnovõrkude parendamist, avalike 
teenuste dekontsentreeritud arengut ja suvilate kasutuselevõttu 
alalise elamiskohana nagu see on toimunud Voika ja Vissi külades, 
saab luua eeldused elanike arvukuse kasvuks hajaasustust ja 
loodusmiljööd prioritiseerides.  

 Kuna elukeskkonna eeliseks on looduslähedus, siis tuleb jätkata 
eelistatult ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning jäätmekäitluse 
arendamist, et vähendada inimkoormuse kasvust tulenevat 
negatiivset mõju looduskeskkonnale.  

 Vald peab tegema jõupingutusi ka haridus-, sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks ning 
vähendama madalama teenuste ja heakorra tasemega piirkondade 
arengu mahajäämust.  

 

3.3 Tööandjad ja tööhõive 

3.3.1 Tööandjad 
 
Nõo valla ettevõtlusele on suurest haritava maa osakaalust tulenevalt 
iseloomulik eelkõige põllumajandus ning seejärel teenindus ja kaubandus. 
Vähesemal määral on arenenud tootmine ja ehitustegevus. 

Seisuga 13.03.2012 oli  Nõo vallas äriregistri andmetel registreeritud 6 
aktsiaseltsi, 189 osaühingut, 93 füüsilisest isikust ettevõtjat, 71 
mittetulundusühingut, 3 sihtasutust ja 2 usaldusühindut ehk 
äritegevusega tegeleb 288 ettevõtet/ettevõtjat ja mittetulutoova 
tegevusega 76 organisatsiooni. 

Taime- ja loomakasvatuse, mesinduse või muu põllumajandustootmisega 
tegeleb 67 ettevõtet/ettevõtjat, teenindus- ja kaubandussektoris tegutseb 
49 ettevõtet/ettevõtjat, tootmistegevusega tegeleb 26 
ettevõtet/ettevõtjat, ehitustegevuste ja erinevate seadmete 
paigaldamisega tegeleb 21 ettevõtet/ettevõtjat, nõustamis- ja 
investeerimisteenuseid pakub 18 ettevõtet/ettevõtjat.  

Esindatud on ka meditsiini, vaba aja, arhitektuuri, disaini, loometegevuse, 
koolituse valdkonnas tegutseavad ettevõtted. 

Nõo Vallavalitsus annab tööd 174-le töötajale.  

Oluline osa valla elanikest käib tööle teistesse omavalitsustesse, eelkõige 
Tartusse.  

Põllumajandusettevõtetest on suurimad Soone Farm OÜ, Termeco OÜ, 
Tamsa-Agro OÜ ja Heveko Com OÜ. Tööstuses on suurimad tööandjad AS 
Nõo Lihatööstus, eriotstarbelist mööbli tootev AS Retent, eritellimisel 
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mööblit ja uksi valmistav Wako Värkstuba, kompvekke tootev AS Cautes 
ja Lukel asuv Luke Juustuvabrik OÜ.  

Nõo alevikus on kaks tööstus- ja toidukaupu pakkuvat kauplust - Elva 
Tarbijate Ühistule kuuluv „A ja O” ning AS-ile Haraldi Poed kuuluv 
kauplus, kus kauplemisega tegeleb RRLektus AS (Haraldi maakaubamaja). 
Mujal valla territooriumil on kauplused oma tegevuse lõpetanud.  

Tõravere alevikus töötab postipunkt. Nõo alevikus osutab posti  
frantsiisiteenust Haraldi Kaubamaja.  

Nõo alevikus on olemas Swedbanki sularahaautomaat.  

Nõo alevikus on võimalik kasutada OÜ Kindel Grupp poolt pakutavaid  
juuksuri- ja iluraviteenuseid.  

Toitlustust pakuvad Sildo-Luke OÜ kohvik Solo, OÜ Pellenec Nõo Baar ja 
suveperioodil Vapramäe Allika OÜ Vapramäe Forell.  

Puhastusteenuseid ja  vaipade pesu  pakub Nõo alevikus asuv Berendsen 
Textile Service AS. 

Majutusvõimalusi pakuvad Tõraveres asuv  Lehise puhkemaja ja Illi külas 
asuvad Varimõisa puhkemajad.  

 

3.3.2 Tööhõive 
 
Nõo vallas on seisuga 01.01.2012 tööealisi (19-64) elanikke 2422 
(Rahvastikuregister), mis moodustab 61,8% registrisse kantutest. Neist 
töötuna on registreeritud 98 inimest. 2011. aasta alguses oli töötute arv 
116 inimest. Traditsiooniliselt on suvekuudel töötuse tase madalaim 
(joonis 7). Töötutele pakutakse töötugiisiku teenust, töötukoolitust, 
samuti on võimalus osa saada töötamist toetavatest loengutest ja 
koolitustest. Töötute aktiviseerimisel tehakse koostööd Johannes 
Mihkesoni Keskusega, Töötukassaga ja Tartu Kutsehariduskeskusega. 

 
 
Joonis 7. Registreeritud töötute arv Nõo vallas perioodil 2007 – 2011 
kuude lõikes. 
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Rahandusministeeriumi andmetel oli 2011. aastal maksumaksjate 
keskmine arv Nõo vallas 1592. Võrreldes 2008. aastaga, kui 
maksumaksjate arv oli Nõo vallas läbi aegada kõrgeimal tasemel (1696) 
on maksumaksjate arv vähenenud 104 inimese võrra.  

 

 
 
Joonis 8. Maksumaksjate arv Nõo vallas perioodil 2007 – 2011. 

 
Keskmiseks brutosissetulekuks oli 2011. aastal 768 eurot. Selle näitajaga 
jääb Nõo vald alla nii Tartumaa (815 eurot) kui ka vabariigi keskmisele 
(809 eurot). Samuti oli tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta Nõo vallas 
Tartumaa keskmisest väiksem, vastavalt 435  ja 458 eurot.  

 
Järeldused ja arengueeldused 

 Töökohtade valik ja mitmekesisus kohapeal on tagasihoidlik. Uusi 
ettevõtteid on valda lisandunud vähe. Valla tagasihoidlik 
ettevõtlustase kajastub ka tulumaksu laekumises kohaliku 
omavalitsuse eelarvesse, mis on Tartumaa keskmisest tasemest 
allpool.   

 Tugevate keskuste (Tartu ja Elva) lähedus tingib tööalase 
pendelrände, mis omakorda mõjub kokapeal pärssivalt teenindus ja 
kaubandussektori toimimisele (teenused ja kaubad ostetakse 
linnadest). 

 

3.4 Kohaliku omavalitsuse finantsolukord 
 
Majanduslangusest tulenevalt on kohalike omavalitsuste tulubaas 
viimastel aastatel kahanenud. Seoses riigieelarve puudujäägiga vähendas 
EV Valitsus alates 1. aprillist 2009. aastal kohalikele omavalitsustele 
laekuva tulumaksu osa 11,93 %l-t 11,4 % -le. Nõo valla tulud 2011. 
aastal võrreldes 2008. aastaga on langenud  ca 23%. 
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Joonis 9. Nõo valla tulude struktuur 2007 – 2011 (Allikas: 
Rahandusministeerium, Nõo Vallavalitsus) 
 
Jooniselt 9 on näha, et aasta-aastalt kasvab maksutulude osakaal ja 
väheneb toetuste osatähtsus.   

Nõo valla arvestuslikud tulud (tulumaks, maamaks, ressursimaks) elaniku 
kohta perioodil  2007 – 2011 on ca 9% väiksemad Eesti keskmisest. Nii 
nagu Eestis tervikuna, langes arvestuslik tulu Nõo vallas aastatel 2009. ja 
2010. 2011. aastal see kasvas ca 5%. 

 
 

 
 
Joonis 10. Arvestuslikud tulud elaniku kohta (Allikas. 
Rahandusministeerium) 
 



22 
 

Tavapäraselt on valla eelarve suurimaks tuluallikaks üksikisiku tulumaks. 
Kui tulumaksu laekumine aastatel 2009 ja 2010 vähenes, siis 2011. aastal 
laekus tulumaksu Nõo valla eelarvesse ca 7 % enam kui 2010. aastal. 
 
 

 
 
Joonis 11. Tulumaksu laekumine Nõo vallas. (Allikas: 
Rahandusministeerium) 
 
 
Oluline on pöörata tähelepanu tulumaksu laekumist mõjutavatele 
elementidele nagu maksumaksjate arv, keskmine brutopalk ja elanike arv. 
 

 
 
Joonis 12. Maksumaksjate arv Nõo vallas aastatel 2007 – 2011. (Allikas: 
Rahandusministeerium) 
 
 



23 
 

 
 
Joonis 13. Elanike arvu ja maksumaksjate arvu suhe Nõo vallas aastatel 
2007 – 2011. (Allikas: Rahandusministeerium) 
 
 

 
 
Joonis 14. Keskmine sissetulek Nõo vallas, Tartumaal, Eesti Vabariigis 
aastatel 2007 – 2011. (Allikas. Rahandusministeerium) 
 
 
Aastatel 2008 – 2010 toimus Nõo vallas maksumaksjate arvu ja keskmise 
sissetuleku langus. 2011. aastal maksumaksjate arv kasvas  ca 1,7 % ja 
keskmine sissetulek + 3,6%. Jooniselt 14 on näha, et Nõo valla keskmine 
brutopalk on olnud väiksem nii Eesti keskmisest kui ka Tartumaa 
keskmisest brutopalgast. 

Nii nagu Nõo valla tulud, vähenesid ka tegevuse kulud aastatel 2009 ja 
2010 võrreldes 2008. aastaga ca 20%. 2011. aastal vähenesid tegevuse 
kulud võrreldes 2010. aastaga ca 10% (eelarvega vastuvõetud ja aasta 
jooksul eelarvesse lülitatud sihtotstarbeliste vahendite summa). 
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Joonis 15. Nõo valla kulud tegevusvaldkondade lõikes aastatel 2007 – 
2011. (Allikas: Rahandusministeerium, Nõo Vallavalitsus) 
 
Nõo valla peamine kuluvaldkond on haridus, mille kulud moodustavad  50 
– 60 % valla kogukuludest. 

Nõo valla omafinantseerimisevõimekus on olnud aastate jooksul 
suhteliselt kõrge (perioodil 2007 – 2010 oli see 1,11; Eestis keskmiselt 
1,09). Samas on see viimastel aastatel oluliselt langenud. 
 
Tabel 3. Investeeringud Nõo vallas 2007 -2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Üldised valitsussektori teenused 19 892 6 720 0 0 68 411 
Majandus 174 445 291 156 59 866 22 300 5 469 
Keskkonnakaitse 118 030 50 334 23 711 0 0 
Elamu- ja kommunaalmajandus 24 550 36 445 13 014 13 114 20 266 
Vabaaeg, kultuur ja religioon 62 055 44 849 19 433 5 260 0 
Haridus 249 480 295 054 6 123 7 216 33 707 

Sotsiaalne kaitse 38 604 0 0 0 0 

KOKKU INVESTEERINGUD 687057 724559 122148 47 891 127853 
 
Investeeringute maht kasvas hüppeliselt kuni 2008. aastani - tehti suuri 
remonttöid vallale kuuluvatel erinevatel sotsiaalobjektidel - koolid, 
lasteaiad, kultuurimaja, raamatukogu, spordihoone. Järgnevatel aastatel 
on investeeringute maht oluliselt vähenenud. Oleme saanud teha 
investeeringuid tänu mitmetele projektidele, milledele on lisaks 
omafinantseerimistele erinevatest allikatest toetusi eraldatud. 
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Joonis 16. Nõo valla investeeringud tegevusvaldkondade lõikes aastatel 
2007 – 2011. (Allikas: Rahandusministeerium, Nõo Vallavalitsus) 
 
 

4 Sotsiaalne taristu 

4.1 Haridus 

4.1.1 Alusharidus 
 
Nõo vallas on neli allasutustena toimivat lasteaeda. Neis on  kokku 193 
last ja 52 töötajat. Võrreldes 2006/2007 õ.a. on laste arv lasteaedades 
suurenenud 23 lapse võrra.  

2011/2012 õ.a. käib lasteaedades kokku 9 last,  kes rahvastikuregistri 
andmete järgi on registreeritud teistes kohalikes omavalitsustes. 18  Nõo 
valla sissekirjutusega last  käivad lasteaedades mujal. 

Kõigil Nõo valla lasteaedadel on olemas kehtivad arengukavad. 

On väga oluline, et lasteaedades on lapsesõbralik kasvukeskkond ja 
pedagoogid, kes toetavad perekonda õnneliku, haritud, loova ja 
isikupärase mõtlemisvõimega, avatud olemisega inimese kujundamist.  

Nõo valla lasteaiad on täis ja tekkinud on mõõdukas lühiajaline kohtade 
nappus. Olukorra lahendamiseks  pakutakse lastehoiuteenus. Asukoha 
valikul kaaluti erinevaid varante ja peatuma jäädi Päevakeskuse hoone 
juurde. Selleks, et Päevakeskuse hoones osutada  lastehoiuteenust, tuli 
teha mõningaid remonditöid. Ressursi paigutamine ka tulevikus vallale 
kuuluvasse olulisse hoonesse on kindlasti mõistlikum kui kui raha välja 
maksmine rendina. 
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Tabel 4. Rühmade, laste ja töötajate arv Nõo valla lasteasutustes, 
2011/2012 õa 
 
(Lasteaia nimi) Rühmade arv Laste arv Töötajaid 

Nõo lasteaed Krõll 7 132 31 

Luke lasteaed  
Segasumma 1 liitrühm 20 7 

Nõgiaru Lasteaed 1 liitrühm 20 7  

Tõravere Tõruke 1 liitrühm 21 7 

  

Nõo lasteaed Krõll asub Nõo alevikus Kivi tn 6. Lasteaias on 2011/2012 
õppeaastal 2 sõimerühma (kuni 3 aastased lapsed) ja 5 lasteaiarühma. 
Rõõmupallide, Lepatriinude, Päikesekiirte, Mängukrõllide, Tõrukeste, 
Põngerjate ja Mesimummide rühmades käib kokku 130 last. Lasteaias 
töötavad: direktor, õppealajuhataja, logopeed, tervishoiutöötaja, 
muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 15 rühmaõpetajat, 8 õpetaja abi, 
üldruumide koristaja ja majahoidja. Õpetajad vastavad kehtivatele 
kvalifikatsiooninõuetele.  

Nõo lasteaed on koolitusluba omav, lastevanemate ja välishindajate poolt 
hinnatud kõrge õppekvaliteediga, lapse individuaalsust arvestav ja 
arendav haridusasutus. Nõo lasteaed on päevahoidu ja alusharidust andev 
munitsipaallasteasutus. Nõo lasteaed liitunud Tervist Edendavate 
Lasteaedade (TEL) võrgustikuga. Toimuvad keskkonnanädalad, 
tervisenädalad, osaletakse VVV sihtasutuse projektides ning välja on 
kujunenud traditsioonilised ühisüritused ja rahvakalendri tähtpäevade 
tähistamised. 
Lasteaia üldine ruumiline keskkond on ohutu ja puhas, tagatud on laste 
vaimne ja füüsiline turvalisus. Rühmaruumid on võimaluste piires hästi 
sisustatud, lastepäraselt kujundatud ja mitmekesiseid mänguvõimalusi 
pakkuvad. Laste kasutada on saal, õueala ja Kivilinna mänguväljakud. 
Liikumistegevuste läbiviimiseks on võimalik lisaks saalile ja õuealale 
kasutada suurt spordiväljakut. Õuealal paiknevad mängu- ja 
võimlemisvahendid pakuvad lastele erinevaid võimalusi liikumiseks ja 
mängimiseks. Õuevahendid täiendatakse ja kaasajastatakse vastavalt 
võimalustele. 

Lasteaed ostab sisse toitlustus- ja pesupesemisteenust. 

 

Luke lasteaed Segasumma asub Luke külas Vanajärve tn 6. Lasteaias 
on üks liitrühm, mille nimekirjas on 2011/2012 õppeaastal  20 last 
(vanuses 2-7 aastat). Lasteaeda käiakse Lukelt ja selle lähiümbrusest. 
Lasteaia ametikohtade koosseis: 1 direktor, 1 logopeed, 0,25 
muusikaõpetaja, 1,75 rühmaõpetaja, 1 õpetaja abi, 1 kokk, 0,5 
majahoidja ja 0,25 pesupesija. Logopeed teenindab ka Tõravere ja 
Nõgiaru lasteaia lapsi. Kõik lasteaias töötavad pedagoogid vastavad 
kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele. 
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Lasteaia ruumiline keskkond on ohutu ja puhas, tagatud on laste vaimne 
ja füüsiline turvalisus. Rühmaruumid on võimaluste piires hästi sisustatud, 
lastepäraselt kujundatud ja mitmekesiseid mänguvõimalusi pakkuvad. 
Laste kasutada on suur õueala, mis on piiratud piirdeaiaga ja võimaldab 
läbi viia õppe-ja kasvatustegevust ka lasteaia õuealal. Mänguväljak vajab 
täiendamist ja uuendamist. 

 

Nõgiaru lasteaed (http://nogiarulasteaed.multiply.com) asub Nõgiaru 
külas Nõo tn 10. Lasteaias on üks liitrühm, mille nimekirjas on 2011/2012 
õppeaastal 20 last (vanuses 2-7 aastat). Lasteaia ametikohtade koosseis: 
1 direktor, 0,25 muusikaõpetaja, 1,9 rühmaõpetaja, 1 õpetaja abi, 1 kokk, 
0,5 majahoidja.  

Nõgiaru lasteaed on väike ja lastesõbralik. 2008. aasta suvel toimus 
lasteaia hoone renoveerimine. Ehitustööde käigus tehti kogu majas 
kapitaalremont. Laste kasvu- ja õpikeskkond ning personali töökeskkond 
on igati kaasaegne ja nõuetele vastav. 

Õueala on piiratud võrkaiaga. Seal asuvad laste mänguvahendid ja õues-
õppe vahendid  ning väike aiamaja, kus lapsed saavad mängida ja 
vajadusel ilmastiku eest varjule minna. Haljastuseks  on kõrged puud, 
kiviktaimla, küngas kelgutamiseks ja liikumismängude rikastamiseks.  

 
Tõravere lasteaed Tõruke asub Tõravere alevikus Observatooriumi tn 
9a. Lasteaias on üks liitrühm, mille nimekirjas on 2011/2012 õppeaastal  
21 last (vanuses 2-7 aastat). Lasteaia ametikohtade koosseis: 1 direktor, 
0,25 muusikaõpetaja, 1,84 rühmaõpetaja, 1 õpetaja abi, 1 kokk, 0,25 
majahoidja.  

Lasteaias käivad lapsed elavad põhiliselt Tõraver alevikus ning Meeri ja 
Vissi külades. Lasteaia krunt on igast küljest piiratud puidust aia ja 
hekiga.  

Rühmatoad on avarad, valgusküllased ja erineva planeeringuga, mis on 
võimaldanud lastele pakutava õppekeskkonna kujundamisel kasutada 
palju loovust ja rikastada laste tegutsemisvõimalusi lähtuvalt õppekava 
eesmärkidest. Tõravere lasteaial on väga ruumikas õueala. 2010. aastal 
ehitati õuealale uued mänguplatsid ja spordiväljakud, mis pakuvad 
võimalusi laste füüsiliseks treeninguks, ning on samas dekoratiivsed ja 
ohutud. 

 

4.1.2 Üldharidus 
 

Kvaliteetse hariduse tagamine on Nõo valla prioriteet. B. G. Forseliuse 
õpilased on Nõos kooli pidanud juba 1686. aastal. Nõo koolis on 
õpetajatena töötanud ka Eesti haridus- ja kultuuriloos tuntud inimesi – 
Eduard Tubin, Aleksander Lätte, Martin Lipp.  
Nõos üldharidust võimaldav kool lahutati 1994. aastal kaheks 
eraldiseisvaks kooliks: Nõo Põhikooliks, mis on munitsipaalkool ja Nõo 
Reaalgümnaasiumiks, mis on riigikool. Hoone omandivorm on samuti 
jagatud kaheks. Praegu kasutab Nõo Põhikool põhiliselt 1990. aastal 
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valminud hooneosa, kuid osa tunde viiakse läbi 1963. aastal ehitatud seni 
riigile kuuluvas hoones. Nõo Põhikooli hoone (Hariduse tn 3) kuulub Nõo 
Vallavalitsusele 2005. aastast. 2005. aastal ehitati uus katlamaja, mis 
varustab soojaga Nõo Põhikooli, Nõo Reaalgümnaasiumi, Nõo 
Spordihoonet ja Hariduse tn 1 asuvat korterelamut. 2011 aastal alustati 
ettevalmistusi riigile kuuluva Nõo Reaalgümnaasiumi kompleksi täielikuks 
rekonstrueerimiseks, mille käigus ehitatakse nii uus õppehoone kui ka 
uued internaadihooned. Vana peahoone koos köögikompleksi ja aulaga 
antakse esialgse kava kohaselt riigi poolt üle Nõo vallale ja selles saab 
hakata tegutsema Nõo Põhikool.  

Nõo koolide kuvand konkurentsivõimelise hariduse võimaldajana on 
püsinud Eestis pikka aega. Nõo Põhikooli käib õpilasi Ülenurme vallast ja 
Elva linnast, vähesel määral ka Konguta ja Palupera valdadest. 

Nõo Põhikool  (http://www.noopk.ee/) asub Nõo alevikus Hariduse tn 3 
ja on oma 396 (2011/12. õppeaasta) õpilase ja 60 töötajaga, kellest 43 
on pedagoogid, üks suurimaid maapõhikoole.  

Õpilaste arv on võrreldes 2007/08 õppeaastaga vähenenud 74 õpilase 
võrra ja võrreldes 2001/2002 õppeaastaga  160 õpilase võrra. Laste arv 
püsib  eeldatavalt mõne aasta jooksul stabiilsena kuid seejärel võib 
vähenemine jätkuda. 
 
Tabel 5. Esimesse klassi astujate prognoos ja võrdlus lõpetajatega  

Õppeaasta 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. klassi 
astujad 47 43 43 40 45 35 35 

9. klassi 
lõpetajad 42 38 40 37 53 39 47 

Vahe 
(alustajad 
lahutatud 
lõpetajad) 

+5 +5 +3 +3 -7 -4 -12 

 

Nõo Põhikooli missiooniks on luua koolis tingimused õpilaste 
võimetekohaseks arenguks ja kujundada valmisolek elukestvaks õppeks. 
Selle missiooni elluviimist toetab aktiivselt koolis tegutsev 
karjäärimeeskond karjäärikoordinaatori eestvedamisel  ja 
tervisemeeskond, mis pakub nii kooli õpilaskonnale kui ka töötajatele 
erinevaid tegevusi ja silmaringi laiendamise võimalusi, toimuvad erinevad 
teemapäevad, tunde annavad külalisõpetajad, kogu õppetegevust 
ilmestavad erinevad õppekäigud.  

Nõo Põhikooli visiooniks on õpiharjumused ja inimlikkus kogu eluks!   

Nõo Põhikool on liitunud Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga. 

Nõo Põhikooli omapäraks on õpetamine rühmades, mis loob 
võimetekohase õppimisvõimaluse kõikidele tasemetele. Kooli teiseks 
oluliseks eripäraks on süstemaatiline ja integreeritud töö HEV (hariduslike 
erivajadustega) õpilastega. Toimetulekuks õppetööga on õpilastele loodud 
väga hea tugisüsteem: õpetajate omavaheline koostöö, õpiabi  ja kõneravi 
tunnid logopeedi poolt, konsultatsioonitunnid ja järelevastamise süsteem, 
aga ka õpilaste võimalus õppida pikapäevarühmas, sotsiaalpedagoogi 
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nõustamine ja  koolikohustust eiravate õpilastega individuaalne  
tegelemine, tihe koostöös õpilase kodu ja valla sotsiaaltöötajaga ning 
abiõpetaja, kes toetab ainetundides madala õpimotivatsiooniga õpilasi.  

Olulisel kohal kooli õppekavas on läbivate teemade käsitlemine õppes. 
Eraldi ainena on Nõo Põhikoolis alates 2. klassis ettevõtlikkuse õpetus ja 
arvutiõpetus. Kooli üheks oluliseks omapäraks on aktiivne IT-vahendite 
kasutamine õppetöös. Õpetajad on läbinud mitmeid IT-valdkonna koolitusi 
ja kasutavad oma töös aktiivselt erinevaid e-õppekeskkondi (Moodle, Viko, 
Koolielu jne) ja suunavad õpilasi looma oma tegevuste kohta blogisid. Nõo 
Põhikooli õpilased on esindanud kooli väga edukalt erinevatel IT-alastel 
konkurssidel (Tere Kevad, Robootika, Tikitiiger jne).  

Pedagoogilise personaliga on Nõo Põhikool hästi komplekteeritud, kõik 
õpetajate ametikohad on täidetud. 11 Nõo Põhikooli õpetajat töötab Nõo 
Reaalgümnaasiumis, mis on aidanud optimaalselt jagada õpetajate 
töökoormust. Alates 2011/12. õppeaastast on Nõo Põhikoolis trimestrid.  

Pärast õppetunde on õpilastel võimalus osaleda ringides ja 
treeningrühmades. Huviringe on koolis 17: kunstirig, robotika, korpall, 
loovusring, näitering, kodutütred, noorkotkad, gaidid, võrkpall, 
rahvastepall, liiklusring, rahvatants, arvutiring, poistekoor, lastekoor, 
mudilaskoor. 

Koolis on traditsiooniliseks kujunenud kevadmatkad, isade- ja 
emadepäeva üritused ning  kooli aastapäeva tähistamine, kus 9. klasside 
lõpetajatele antakse kätte lõpumärgid. 

Nõo Põhikooli hoone on rahuldavas olukorras. 2007. aastal tehtud 
termograafiline ja ehitustehniline ülevaatused koolile näitavad, et osa 
hoonest vajab kindlasti renoveerimist (aknad, pööningupõranda 
soojustamine, välisseinte soojustamine, küttesüsteemide 
tasakaalustamine).  

Nõo Reaalgümnaasium (http://nrg.tartu.ee)  on üks neljast Eesti 
Vabariigi riigigümnaasiumist (s.t. kõik õppekulud, ühiselamukulud ja 
sõidukulud maksab riik).  Nagu kooli nimigi ütleb, õpitakse koolis 
süvendatult reaalaineid.  2011/2012 õppeaastal õpis  Nõo 
Reaalgümnaasiumis 264 õpilas, kellest 218 elas ühiselamus. Kõik klassid 
on reaalainete süvaklassid, kuid väikeste erinevustega tunnijaotusplaanis. 
Töötajaid on 71, neist õpetajaid 42.  

Õpilasi toitlustatakse kolm korda päevas. Toidu maksumus on igale 
õpilasele jõukohane. 

Kooli riiklik ülalpidamine, traditsioonid, head õpetajad, materiaaltehniline 
baas ning üle vabariigi tulnud õppimisele pühendunud noored – kõik see 
on   teinud võimalikuks, et ühest maakoolist on saanud vabariigis 
tunnustatumaid koole. Reaalainetes on riigieksamite tulemuste põhjal alati 
oldud parimate hulgas. Ka teiste ainete eksamitulemused ületavad 
märgatavalt vabariigi keskmist.  Suur osa kooli lõpetajatest jätkab 
õpinguid riiklikes kõrgkoolides riigieelarvelistel kohtadel.  

Väljapaistvaid saavutusi on ka klassivälises tegevuses – spordis, 
muusikas, etlemises. Alati on õpilased osalenud  tantsu- ja laulupidudel. 
Õpilaste toimetamisel ilmub koolileht „Peetrike”, tegutseb 
õpilasomavalitsus. 
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Strateegiline eesmärk: Kättesaadavad, mitmekesised ja 
kvaliteetsed haridusvõimalused kaasaegses sünergiat tootvas 
õpikeskkonnas 

 
Alameesmärgid: 

 Parendatakse valla lasteasutuste mängu- ja õpikeskkonda. 

 Igale Nõo valla lapsele on tagatud lasteaia- või lastehoiukoht. 

 Parendatakse ja kaasajastatakse  Nõo Põhikooli õpikeskkonda. 

 Koostöös Nõo Reaalgümnaasiumiga parendatakse Nõo Põhikooli 
õueala ja spordirajatisi.  

 Nõo Põhikoolis toetatakse laste individuaalsete võimete arengut 
ning osutatakse heatasemelist abi karjäärivalikul. 

 Väärtustatakse põhikoolijärgse hariduse omandamist. 

 Tänapäevase internaadikompleksi olemasolu loob head võimalused 
koostöös NRG pakkuda huvilistele Nõos spordilaagrite ja võistluste 
korraldamist. See tagab Nõo spordihoone ja spordirajatiste 
intensiivse kasutamise suvel, koolivaheaegadel ja nädalavahetustel, 
kui kehalise kasvatuse tunde ei toimu.  

 Haridusasutustel on kaasaegne, vajadustele vastav ja pidevalt 
uuendatav  materjaal-tehniline baas. 

 Toetatakse formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimumist. 

 

4.2 Noorsootöö 
 
Nõo Noortekeskus (http://www.freewebs.com/n6onoor/)  tegutseb 
aadressil Nõo alevik Voika 23, vallamaja keldrkorrusel. Noortekeskus 
tegeleb 7-26 aastaste noorte vabaaja sisustamisega. Selleks on kasutusel 
kaks ruumi. Asutus on avatud esmaspäevast reedeni 14.00-19.00. 
Noortekeskuses saavad huvilised mängida lauamänge, vaadata filme, 
kuulata muusikat, laulda karaoket, teha süüa, joonistada, meisterdada, 
osaleda noortesündmustel ja võtta osa noorteprojektidest, viia ellu oma 
ideid, saada infot ja nõu noori puudutavates küsimustes, lihtsalt vaba 
aega veeta jpm. Noortekeskuses on 1 töötaja. Päevane külastatavus jääb 
kümne noore ringi kevad-suvisel perioodil ning 15-20 noore ringi sügis-
talvisel perioodil. Suhtlus noortega toimub ka interneti suhtlusportaalide, 
noortekeskuse kodulehekülje ja MSNi vahendusel.  

Alates 2009. aasta detsembrist on võimalik rentida ruume sünnipäevade 
ja noortesündmuste läbiviimiseks. 

2011. aasta alguses valmis Noortekeskuse eestvedamisel koostatud Nõo 
valla noorsotöö arengukava 2011-2016.  

Noorsootöö on valdkonniti jaotunud hariduse- ja sotsiaaltöö sfääri. 
Noorsootööga nimetatud valdkondades tegelevad valla territooriumil 
asuvate koolide huvijuhid ja ringijuhid, huvialakoolide pedagoogid, 
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kultuurimaja ringijuhid, spordiringide treenerid, valla sotsiaalosakond, 
noortekeskus, kirik, külakeskuste eestvedajad, mittetulundussektor.  

Noortega seotud probleemid tulenevad enamasti alkoholi pruukimisest ja 
suitsetamisest. 

Häirivateks kogunemiskohtadeks Nõo alevikus on välja kujunenud Nõo 
Veskijärve rand ning selle ääres asuv pooleliolev elamu, kaupluse A&O 
esine ning nn Kivilinna plats Soolo kohviku ja Haraldi toidupoe ees. 
Veskijärve ääres asuv elamu on eravaldus ja Kivilinna platsil rikutakse 
ümbritsevate majade elanike rahu ja reostatakse poe katusealust. Politseil 
tuleb enim kokku puutuda 13-18-aastaste korrarikkujatega, kes rollerite 
ja mopeedidega ringi sõidavad ning alkoholi tarbivad.  

 

Strateegiline eesmärk: Noorsootöö vallas on koordineeritud ja 
järjepidev. 

 

Alameesmärgid: 

 Kõikidele noortele on tagatud võimalus huvitegevuseks Nõo valla 
territooriumil.  

 Huvihariduse ja –tegevuse jaoks vajalik taristu ning ehitised on 
innovaatilised ja noorte vajadusi arvestavad.  

 Väärtustatakse kompetentseid noortega tegelevaid inimesi.  

 On loodud erinevate laagrite süsteem koolivaheaegadeks.  

 Tihedate koostöösidemete olemasolu noortega tegelevate asutuste 
ja inimeste vahel. 

 Noored on kaasatud valla arengut, eriti noorsootööd puudutavate  
küsimuste lahendamisse. 

 Tunnustatakse noorte ja noortega tegelevate inimeste vabatahtlikku 
tegevust. 

 

4.3 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
 

Elanike sotsiaalhoolekande ja sotsiaalse kaitse küsimustega kohalikus 
omavalitsuses tegeleb vallavolikogu vallaelukomisjon ning sotsiaalosakond 
kahe ametnikuga. Lisaks on tööl 2 sotsiaalhooldustöötajat. 

Sotsiaalvaldkonna eesmärk on abi osutamine isikule või perekonnale 
toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks. 
Samuti sotsiaalsete erivajadustega isiku turvalisusele, arengule ja 
ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Pakutakse  mitmekülgseid 
teenuseid ja toetusi, mis aitavad ennetada või lahendada erinevaid 
sotsiaalseid probleeme.  

Traditsiooniliselt on vallavalitsus kinkinud vastsündinutele hõbelusika, 
korraldanud koostöös kultuurimajaga parimate õpilaste vastuvõtu 
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vallavalitsuses ja valla lastele jõulupeo, kus lisaks lasteetendusele jagab 
jõuluvana kommipakid ning trallitab koos lastega.   

 

4.3.1 Nõo valla poolt pakutavad erinevad teenused ja toetused 
Puuetega inimeste hooldamine 

 

Sügava puudega isikutele on võimalus taotleda vajadusel hooldamist. 
Erandkorras määratakse  hooldamine ka raske puudega isikutele, kellel on 
vajadus kõrvalabile igapäevatoimingutes või juhendamisel. Raske 
puudega isiku hooldajale, kellel on seadusest tulenev ülalpidamise 
kohustus, hooldamist ei määrata. Hooldaja eest makstakse toetuse 
summalt sotsiaalmaks ja vajadusel saab hooldaja haigekassa kindlustuse. 

Nõo vallas elab 01.01.2012. a seisuga 502 puudega täiskasvanut ja 33 
puudega last. Puudega isikute arv kõigub aasta-aastalt minimaalselt. 
2011. aastal oli hooldamine määratud 62-le täiskasvanule ja 11-le kuni 17 
aastasele lapsele (varasemate perioodide kohta vt jooniselt 17). 

 

 
 
Joonis 17. Puudega isikute hooldamine aastatel 2007-2011 

 
Hooldajatoetuseks eraldatud rahalistest vahenditest on Nõo Vallavalitsus 
tasunud ka puudega isikute rehabilitatsiooniteenuste, hooldusravi, 
abivahendite, ravimite, transpordi ja eluasemeteenuse eest. On toetatud 
puudega isikuid eluruumide kohandamisel. 

Puudega lastele on hooldamise rahajäägi korral makstud erinevaid 
toetusi: transporditoetust laste kooli sõidul, lastelaagris osalemise 
osamaks, abivahendite rendikulu kompenseerimine, 
rehabilitatsiooniteenusel osalemise katmine, õpilaskodu kohamaksu 
katmine.  
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Puudega lapse lapsehoiuteenuse kasutamise võimalus on alates 2007-
dast aastat. Nõo vallavalitsus ostab lapsehoiuteenust sisse teenuse 
pakkujatelt, kes on vallavalitsusele ka headeks koostööpartneriteks. 
Lapsehoiuteenus on muutunud aasta aastalt populaarsemaks. Kui 2007. ja 
2008. aastal kasutas teenust 3 last, siis igal järgneval aastal on see arv 
kasvanud, 2009. aastal 7 last,  2010. aastal 11 last ning 2011. aastal juba 
13 last. 

          
Toimetulekutoetuse taotlejate arv Nõo vallas on aastatel 2007-2011 
olnud proportsioonis töötute arvuga. 2011.  aastal on töötute arv 2010. 
aastaga võrreldes vähenenud, kuid kasvanud on pikaajaliste töötute 
osakaal. 2011. aastal maksti toimetulekutoetust kokku 12 623 eurot, 
ühekordseid toetusi toimetuleku soodustamiseks lastega peredele 7 237 
eurot.  

 

 
 
Joonis 18. Toimetulekutoetust taotlevate leibkondade arv aastatel 2007-
2011 

 
Nõo vald on määranud perede toimetuleku soodustamiseks 
mitmesuguseid kohalikke sotsiaaltoetusi. Makstud on ühekordseid 
sotsiaaltoetusi, toetust riskirühmadele, sünnitoetust, matusetoetust, 
toetust represseeritutele maamaksu kompenseerimiseks, koolilõpu toetust 
põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele.  

Avahooldusteenust pakutakse isikutele, kellel on vajadus oma tervisliku 
seisundi tõttu kõrvalabile. Kui abivajajal puuduvad lähedased või elavad 
lapsed liiga kaugel, et vanemate eest hoolitseda, siis on võimalik kliendil 
taotleda läbi kohaliku omavalitsuse avahooldusteenust. Avahoolduses 
töötavad 2 töötajat. Klienti külastatakse kaks korda nädalas, pakutav abi 
on: poest toidukoti toomine, asjaajamises abistamine, pesu pesemine, 
küttepuude tuppa kandmine, vee tuppa toomine, lume rookimine, 
nõustamine ja vajadusel muu abistamine. Avahooldustöötajad pakuvad ka 
tugiisikuteenust ja transporditeenust. 
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Joonis 19. Avahooldusteenuste vajajad aastatel 2007-2011 
 

4.3.2 Nõo päevakeksus 
 
Nõo Päevakeskus asub Nõo alevikus Tartu tn  20. Päevakeskus on Nõo 
vallas tegutsenud üle kümne aasta ja selle aja jooksul on pakutud üsna 
erinevaid meelelahutusi ja vaba aja veetmise võimalusi valla elanikele. 
Päevakeskuse tegevused on suunatud eelkõige eakatele. 

Päevakeskuses korraldatakse loenguid erinevatel teemadel, toimuvad 
luule- ja muusikatunnid, huviringid käsitöölistele. Päevakeskuses käivad 
koos ka eneseabi grupid, puuetega laste vanemad ja õigeid 
toitumisharjumusi õppivad inimesed. Tegeletakse rahvatantsu, jooga 
võimlemise ja kepikõnniga. 

Tegutsemise algusest saati korraldab Päevakeskus ühiseid teatri-, kino- ja 
kontserdikülastusi. Käiakse tihti ekskursioonidel ja külastatakse ühiselt 
veekeskusi.  

Asutus vahendab riide-ja toiduabi jaotamist abivajajatele, pakutakse ka 
peavarju hätta sattunuile. Koostööd tehakse kiriku ja Nõo Pensionäride 
Ühendusega.  

Päevakeskuses on 1 töötaja. 

Päevakeskuse kasutuses olev hoone on osaliselt amortiseerunud, 
vahetamist vajab katus ning tarvis oleks investeeringuid soojakadude 
vähendamiseks.  

 

4.3.3 SA Nõo Hooldekodu 
Alates 01. jaanuarist 2006 osutab hooldusteenust Sihtasutus Nõo 
Hooldekodu (http://www.maavanur.ee/) ja Nõo vald on selle 
ainuasutajaks. Tegemist on iseseisvalt ööpäevaringselt tegutseva 
vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks ja hooldamiseks loodud 
üldhooldekoduga. Hooldekodu 2-korruseline hoone on valminud 1990. 
aastal ja selles on 21 tuba. Hooldekodu elanikud elavad ühe-, kahe- ja 
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kolmekohalistes tubades. Hooldekodus on kohti kuni 46 inimesele. 
Personali koosseisu kuulub 15 töötajat. Osutatakse kahte põhiteenust, 
milles on määravaks indiviidi tervislik seisund: 

- isiklik hooldamine, mille alla kuulub isiku abistamine mittemeditsiiniliste 
igapäevatoimingute sooritamise toetamine (riietamine, pesemine, 
toitmine) 

 - põetamine, mis sisaldab haige inimese ravi, haigusliku seisundi 
kergendamist, vaevuste leevendamist, tervise taastamist või parandamist 
ja esmavajaduste rahuldamist. 
Lisaks eeltoodule korraldab hooldekodu hooldatavate meditsiinilist 
teenindamist, toitlustamist ja  pakub võimalusi inimeste päevase aja 
sisustamiseks. 

Nõo Hooldekodu hoone vajab täiendavaid investeeringuid. Hooldekodu 
elamu küttesüsteem vajab rekonstrueerimist ja välisfassaad ja 
renoveerimist. Üheks vajakajäämiseks on asjaolu, et hooldekodus ei ole 
korralikku saali, kus üritusi läbi viia. Samuti on puudus tegevusruumidest. 
Probleemid on tekkinud hooldekodu puhastiga, mis asub eraomandis 
oleval kinnistul ja mille kasutamistingimustes ei ole suudetud omanikuga 
kokkuleppele jõuda. Võimalikuks lahenduseks on puhasti ehitamine Nõo 
Hooldekodu enda kinnistule.  SA Nõo Hooldekodule kuuluv puurkaev-
pumpla on vaja muuta nõuetekohaseks. 

Konkurentsivõimelise teenuse pakkumisel on üheks võimaluseks 
korrigeerida SA Nõo Hooldekodu kohamaksu selliseks, mis igapäevase 
majandustegevuse kulude kõrval kataks ka arenduseks vajalikud 
investeeringud. Oluline on valla poolne toetus omaosaluse katmisel 
projektide kaudu rahastatavate remonttööde ja inventari soetamise korral. 

 

4.3.4 Tervishoid 
 
Tervishoiu teenuseid osutatakse alates 2011. aasta lõpust Nõo alevikus 
Voika tn 23 asuva vallamaja väikese tiiva esimesel korrusel, kus pere- ja 
hambaarstide vajadusi arvestades rekonstrueeritud ruumides tegutseb 
Nõo Perearstikeskus. Praksises töötavad kaks perearsti ja kaks pereõde, 
pakutakse ka hambaraviteenuseid. Perearstikeskuses on võimalus teha 
lihtsamaid meditsiinilisi protseduure ja analüüse. Perearstikeskuse sooviks 
on  edaspidi pakkuda füsoterapeudi teenust, avada keskuses kabinet 
günekoloogiliste ja ämmaemanda teenuste osutamiseks. 

Eriarstiabi teenuseid osutavad Nõo valla elanikele Tartus või Elvas asuvad 
tervishoiuasutused.  

Ravimite müük valla territooriumil toimub 2 Nõo alevikus asuvas  
apteegis.  

 

 

Strateegiline eesmärk:  Vajaduspõhised sotsiaalhoolekande ja 
esmatasandi tervishoiuteenused on kättesaadavad kõigile Nõo 
valla elanikele. 
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Alameesmärgid: 

 Suureneb Nõo valla elanike sissetulek ja sotsiaalne turvalisus ning 
paraneb elukvaliteet. 

 Laste ning perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud.  

 Jätkatakse traditsiooniliste tunnustusürituste korraldamist. 

 Nõo Päevakeskus on atraktiivne ja tänapäevane kooskäimiskoht.  

 Nõo Hooldekodu on konkurentsivõimeline, kvaliteetset teenust 
osutav ja väärikat vananemist toetav asutus. 

 Tervislike eluviiside kandepinna laiendamiseks on vallas erinevatele 
huvigruppidele jõukohane matkaradade ja kergliiklusteede 
võrgustik.  

 Olemas on Nõo valla terviseprofiil.  

 

4.4 Kultuur, sport ja vaba aeg 
 

Huvihariduse omandamiseks, kultuuriliseks tegevuseks, sportimiseks ja 
sisukaks vaba aja veetmiseks on Nõo vallas palju võimalusi, kuid nende 
edasine arendamine nõuab investeeringuid taristusse ja valdkondade 
vahelist paremat koordineeritust. Huvi on eelkõige huviringides ja 
spordiklubides osalemise ning looduses aktiivse liikumise vastu. Vajalik on 
määratleda tegevuste prioriteedid ja leida vahendid tööde edukaks 
läbiviimiseks. Lisaks vallaeelarve vahenditele tuleb teha jätkuvalt 
pingutusi Euroopa Liidu struktuurifondidest vahendite saamiseks, mille 
tarvis on vallaeelarves oluline näha ette võimalused kaasfinantseerimiseks 
ja täpsustada kord vallaeelarvest raha taotlemiseks.  

 

4.4.1 Nõo Muusikakool 
 
Nõo valla allasutusena tegutsev Nõo Muusikakool 
(http://nmuusikakool.edu.ee) asub Nõo alevikus Järve tn 2. Tegutsemise 
alguseks loetakse 01. septembrit 1972.a. Nõo Muusikakool annab 
muusikaalast huviharidust ja valmistab ette ka tulevasi professionaalseid 
muusikuid. Muusikakoolis saab õppida klaveri, akordioni, kitarri, 
plokkflöödi, flöödi, saksofoni, tšello, viiuli ja altviiuli erialal. Muusikakoolis 
õpib 2011/2012 õppeaastal 69 õpilast ja töötab 15 inimest, sh 13 
õpetajat. Õppilaste arv on võrreldes 2006/2007 õppeaastaga vähenenud 
15 õpilase võrra. 2012. aastast on kasutusel õppeinfosüsteem õpilastele ja 
lastevanematele. Koolil on omad kindlad traditsioonid: aastaringsed 
avalikud kontserdid kultuurimajas, lasteaedades jm. tähistades olulisi 
kalendritähtpäevi.  Koostöös põhikooliga korraldatakse ühiskontserte, ning 
põhikooli aktustel kõlab  alati  muusikakooli õpilaste esituses 
instrumentaalmuusika. Lisaks osaletakse regiooni ja vabariiklikel 
muusikapäevadel, kontsertidel, konkurssidel.  

Õpetajate ja õpilaste elementaarsete olmetingimuste normaliseerimiseks 
on olemasolevas hoones alates 2008. aastast tehtud järgmiseid 
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parendustöid: soojustatud ärklikorruse laepealset,  vahetatud välja sama 
korruse klassiruumide aknad ja trepikoja vaheuks, teostati Nõo aleviku 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku ehitustööd kuni Järve tänaval krundi piiril asuva 
liitumispunktini, ehitati hoone esimese korruse koridori nõuetele vastav 
tualettruum, saali ebaefektiivne ja vananenud ahi lammutati ja asendatati 
efektiivsema ning kitsama kamin-ahjuga, vahetati välja ahjuga piirnev 
amortiseerunud põrandaosa ja kogu ruumi põrandakate, teostati saali  
sanitaarremont (seinte värvimine).     

Olemasolev hoone on küllalt amortiseerunud ja selle täielik 
rekonstrueerimine muusikakooli tarbeks ei ole asjatundjate hinnangul 
otstarbekas. Otsitakse võimalusi Nõo Muusikakoolile uue hoone 
ehitamiseks või kolimiseks mõnele muule sobilikumale pinnale. Seni  
püütakse normaalse õppetöö tagamiseks parendada olemasolevat 
õpikeskonda. 
 

4.4.2 Nõo kultuurimaja 
 
Nõo kultuurimaja tegutseb Nõo valla allasutusena ja asub Nõo alevikus 
Voika tn 23 (Nõo vallamaja). Kultuurimajas töötab 3 inimest. 

Kultuurimajas tegutses 2011. aastal 7 rahvakultuuri kollektiivi 97 
osalejaga ning 8 huvitegevuslikku ringi 76 osalejaga.  Kõigist ringidest 6 
on suunatud noortele. 

Kultuurimaja toad, saal ja fuajee on hõivatud ringide tegevuseks 7 päeva 
nädalas.   

Tegeletakse erinevate tantsustiilidega (rahvatants, vanatants, kantritants,  
seltskonnatants) ja loominguliste katsetustega (näitering, kunstistuudio 3 
erineval tasemel),  lauldakse koorides ja tehakse käsitööd. Väga aktiivne 
on noortebändide tegevus. Kunstistuudio näitused on olnud üleval Nõo 
Spordihoones ja Nõo Hooldekodus ning aastaringselt vallamajas ja Nõo 
raamatukogus. Huviringid esinesid 2011. aastal Nõo valla üritustel 21 
korda, vabariigis ja Euroopa festivalidel 33 korda.  

Ringide lisandumisel vajab lahendust kultuurimaja ruumiprobleem. 
Väiksemate ürituste korraldamiseks, mis saaksid toimuda ringide töö ajal, 
puuduvad ruumid. Juurde oleks vaja veel vähemalt 170 tooli.  

Rahvakultuuri ja noorteringid on osalejatele tasuta, huvitegevuslikest 
ringidest  3 on tasulised. 

Vaba aja sisustamisel eelistab Nõo valla kultuuritarbija järjest enam 
huvitegevust ja sellega kaasnevaid huvigrupile suunatud üritusi. Nõo valla 
elanik eelistab tuntud esinejate ja ansamblitega sündmusi. Rahvarohked 
on traditsioonilised valla kodukandipäevad ja lasteüritused. 
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Joonis 20. Nõo kultuurimaja üritused  ja nendel osalejad 
 
 

4.4.3 Raamatukogud 
 
Nõo vallas on 3 allasutustena tegutsevat raamatukogu: Nõo alevikus, 
Lukel ja Nõgiarus. Raamatukogudes kokku töötab 3 inimest täiskohaga ja 
1 inimene poole kohaga. Kõikides raamatukogudes toimub elektrooniline 
laenutamine. Raamatukogud  toimivad ka kokkukäimiskohana, kus on 
võimalik aktiivselt suhelda, kus korraldatakse kohtumisõhtuid kirjanikega 
ja üritusi lastele. Raamatukogudes kasutatakse printimisvõimalust ning 
internetiühendustega arvuteid. 
Raamatufondide uuendamine toimub järjepidevalt igakuiste tellimuste 
kaudu. Aastas tellitakse uusi raamatuid Nõo raamatukogus 600-700, 
Nõgiaru  ja Luke raamatukogudes  400.  

Vallaeelarve vahenditest soetatakse kõikidesse raamatukogudesse ajalehti 
ja ajakirju ning nendega saab tutvuda kas kohapeal või laenutada koju. 

 

Nõo raamatukogu asub alates 2001. aasta kevadest aadressil  Nõo 
alevikus, Voika tn 23 (Nõo vallamaja). Samas on elanikel võimalus 
kasutada avalikku internetipunkti. Nõo Raamatukogus on loodud 
Luuleklubi, kus hobiluuletajad saavad kohtuda teiste omasuguste ja ka 
professionaalsete kirjanikega ning lugeda nii enda kui teiste luulet. 
Üritustel osalemine Nõo raamatukogus on aasta aastalt kasvanud. 
Keskmiselt käib näiteks Nõo raamatukogus korraldatavatel üritustel 20-30 
inimest. 

Luke raamatukogu koos internetipunktiga asub Luke külas Vanajärve tn 
2. Hoone kuulub Nõo vallale ja samas hoones asub ka Luke külakeskus 
ning 2 munitsipaalkorterit.  
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Nõgiaru raamatukogu koos internetipunktiga asub Nõgiaru külas Nõo tn 
4, osaliselt Nõo valla omandis olevas hoones. Nõgiaru raamatukogule on 
vaja leida uued ruumid, kuna olemasolevad on täielikult amortiseerunud. 

 

4.4.4 Nõo Koduloomuuseum 
 
Nõo Koduloomuuseum tegutseb valla allasutusena ja asub Nõo alevikus 
Voika tn 23 Nõo raamatukogu ruumides. Nõo Koduloomuuseumis töötab 1 
inimene, ametikohtade koosseis: 0,3 juhataja.  

Muuseumi tegutsemise eesmärgiks on koguda Nõo valla kohta käivaid 
ajaloolisi materjale, neid nõuetekohaselt arhiveerida ning eksponeerida. 
Kogutud materjalide põhjal on Nõo valla ja Agnes-Asta Marandi koostöös 
valminud 4 Nõo valla ajalugu käsitlevat raamatut „Lehekülgi Nõo valla 
ajaloost“. Muuseumis eksponeeritakse ka erinevaid töid 
professionaalsetest kunstnikest kuni algajate käsitööhuviliste 
väljapanekuteni. Igal aastal korraldab koduloomuuseum juba 
traditsioonilisekse saanud jõululaata. Suveperioodil on avatud muuseumi 
filiaal Luke mõisapargi kärnerimajas. 

 

4.4.5 Sporditegevus 
 
Nõo valla allasutusena tegutseb Nõo Spordihoone 
(http://www.vabakas.ee), mis asub Nõo alevikus Hariduse tn 3b. Nõo 
Spordihoones töötab 5 inimest. 

Sporditegevus on vallas muutunud aasta-aastalt sisukamaks. Nõo vallas 
asuvad järgmised spordiobjektid: Nõo spordihoone, Nõo Rannahall, Nõo 
kooli staadion, Tõravere tenniseväljak ja mänguväljak, Vapramäe 
matkarajad, Nõo aleviku mänguväljakud Voika ja Kivi tänaval ning Luke ja 
Nõgiaru külade mänguväljakud. Väga suureks positiivseks pöördeks valla 
spordielus oli uue spordihoone avamine 2007. aasta augustis ja kaarhalli 
rekonstrueerimine rannahalliks 2010 aastal. Seeläbi loodi head ja valla 
elanike nõudlust suures osas rahuldavad sportimisvõimalused 
siseruumides. Kindlasti on uus spordihoone ja rannahall hoogu juurde 
andnud juba tõusutrendi näidanud vallaelanike spordiharrastustele.  

Klubiline tegevus on vallas pidevalt kasvanud. Hetkel tegutseb valla 
territooriumil 4 spordiharrastust propageerivat klubi – Nõo sulgpalliklubi, 
Nõo Korvpalliklubi, jalgpalliklubi FC Elva ja tantsuklubi Triiniks. Kehvas 
olukorras on kergejõustiku staadion, mis vajab kindlasti renoveerimist ja 
seetõttu on ka harrastajate arv väike. Staadioni renoveerimiseks on 
tehtud esimene samm ja saadud PRIA toetus staadioni projekti 
tegemiseks. 

 

4.4.6 EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus 
 
EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse liikmeannetajate arv on viimastel 
aastatel püsinud 200 ümber. Selle näitaja poolest ollakse EELK Valga 
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praostkonna 11 koguduse hulgas teisel-kolmandal kohal. Kogudusega 
seotud inimesi ehk “hingi” võib aga loendada mitu korda rohkem. 
Möödunud aastakümnetel kirikust võõrdunud suguvõsade liikmed on 
hakanud koguduse juurde tasapisi tagasi tulema. 

Igal pühapäeval ja tähtsamatel kirikupühadel toimuvad Nõo Püha 
Laurentsiuse kirikus jumalateenistused. Keskmiselt 10 korda aastas 
leiavad seal aset ka kirikukontserdid. Igal aastal kogunevad ka leeri- ja 
kuldleerirühmad, kes saavad kirikus õnnistuse. Kiriku käärkambris, 
Nõgiaru raamatukogus, Konguta valla Külaaseme külas ja Meeri 
seltsimajas toimuvad igakuised piiblitunnid ning paaril korral aastas 
korraldatakse kontsertpalvusi Nõo Hooldekodus. Kogudusel on ka kaks 
pühapäevakoolirühma: Luke külas (koguduseliige Marju Libliku kodus) ja 
Nõo noortekeskuses. Mõlemaid rühmi juhendab koguduseliige Imbi 
Tanilsoo. 

Lisaks regulaarsele jumalateenistuslikule elule on kogudusel mitmeid 
traditsioone. Näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine 24. veebruaril 
kontsertjumalateenistusega kirikus, koguduse legendaarse õpetaja Martin 
Lipu (1854-1923) mälestuspäev aprilli algul, koguduse suvine ekskursioon 
ja  koguduse nimepäeva, lauritsapäeva (10. august) paiku toimuv 
kirikufestival ehk kuulutusnädal. Kohaste ettevõtmistega püütakse 
tähistada Nõo koguduse ja kihelkonna jaoks oluliste inimeste (Harald 
Tammur, Aleksander Kruus, Johannes Luiga, Aleksander Läte, Hans 
Wühner jt) tähtpäevi ning väärtustada nende pärimust. Näiteks soovitakse 
2013. aastal raamatuna välja anda Martin Lipu autobiograafia „Minu 
elumälestused“. 

Koguduses on oluline koht muusikakollektiividel. Alates 19. sajandist 
tegutseb järjepidevalt koguduse segakoor. 1990. aastal asutatud Nõo 
kiriku meesansambel esineb aktiivselt nii kodu- kui välismaal ja on siiani 
salvestanud kolm kompaktplaati. Paaril viimasel aastal on kirikus 
tihedamini esinenud ka Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm, keda 
juhendab koguduse õpetaja Mart Jaanson. 

Koguduse majanduslik toimetulek on viimastel aastatel stabiilselt hea. 
Kogudusel puudub küll pastoraat, kuid kinnisvara osas kuulub kogudusele 
ca 25 ha maad, mille arendamiseks on algatatud mitu projekti. Väiksem 
osa maast on välja renditud põllupidajale, suuremale osale on aga 
kehtestatud detailplaneeringud. Detailplaneeringutega on kavandatud ca 
54 elamukrundi moodustamine. Eraldi on kavandatud maa-alad uuele  
pastoraadihoonele ja mõned ärimaakrundid. Kiriku rekonstrueerimiseks on 
projekteerimisfirmas ARC Projekt valminud restaureerimisprojekt ja 
kogudus on alustanud tööde elluviimiseks vahendite taotlemist. 

Lähiaastatel näeb kogudus oma jätkuvat rolli Nõo valla ja kihelkonna 
rahva kodukanditunde tekitamisel ja säilitamisel. Koguduses kujunenud 
traditsioonid, nt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine kirikus, võiksid 
saada traditsioonideks kogu Nõo valla ja Nõo kihelkonna rahvale. Kogudus 
püüab enam tähelepanu pöörata Nõo valla ja kihelkonna noortele, sh 
tihendada koostööd Nõo noortekeskusega, Nõo Põhikooli ja Nõo 
Reaalgümnaasiumiga. Pastoraadi valmides loodetakse koostöös Nõo valla 
sotsiaalosakonnaga tõhustada ka diakooniatööd ja abivajajate toetamist. 
Kogudus plaanib sõlmida ja tugevdada sidemeid ka teiste Nõo kihelkonda 
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kuuluvate omavalitsustega peale Nõo valla (Konguta, Ülenurme, 
Tähtvere). 

 

Strateegiline eesmärk: Mitmekülgne ja erinevatele 
vanuserühmadele suunatud kultuuri- spordi- ja seltsielu ning 
atraktiivsed vaba aja veetmise võimalused 

 

Alameesmärgid: 

 Nõo Muusikakoolil on kaasaegne ja motiveeriv õpikeskkond. 

 Kultuuri- ja spordielu toetav taristu ja ehitised on kaasaegsed ning 
vajadustele vastavad. 

 Toetatakse igas eas erinevate gruppide huvitegevust ja uute 
huviringide teket.  

 Kultuuri- ja spordielus ning huvihariduses toetatakse 
kodanikualgatusi ja arendatakse koostööd erinevate huvigruppide 
vahel. 

 Raamatukogud on kujunenud kaasaegseteks sotsialiseerumise ja 
teabekeskuse ülesannet kandvateks kooskäimise ja kultuuriliste 
ürituste korraldamise kohtadeks. 

 Spordi- ja liikumisharrastuse parendamiseks luuakse Nõo 
Spordikool. 

 Välja on kujundatud mängu- ja spordiväljakute võrgustik, mis 
haarab kõiki suuremaid asustusüksuseid.  

 Vallas asuvad matka- ja terviserajad pakuvad erineva tasemega 
ning aastaringseid kasutusvõimalusi. 

 Koostöös EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudusega püütakse luua 
võimalused 13. sajandist pärineva, suuremate muutusteta säilinud 
kirikuhoone renoveerimiseks ning uue pastoraadi ehitamiseks.  

 Säilitatakse ja teadvustatakse kodukandi ajalugu ning kogutakse 
museolooglisi väärtusi.   

 

5 Ruumiline areng ja planeerimine 

5.1 Tehnilised taristud ja kommunaalmajandus 

5.1.1 Ühisveevärk ja - kanalisatsioon, puhastusseadmed 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustik on olemas Nõo ja Tõravere 
alevikus ning Nõgiaru, Luke, Tamsa, Etsaste ja Meeri külade kompaktselt 
hoonestatud aladel. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide omanikuks ja vee-
ettevõtjaks on AS Emajõe  Veevärk. Nõo valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 (AS Kobras 2008) on 
kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.01.2009 määrusega nr 67. Arendamise 
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kava on täiendatud Nõo valda ulatuva Elva reoveekogumis ala (Vissi ja 
Uuta küla) osas Nõo Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 16.   

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt Emajõe-Võhandu jõe valgala 
Emajõe alamprojekti, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, AS Emajõe 
Veevärk ja Nõo valla rahadega on rekonstrueeritud ja laiendatud Nõo ja 
Tõrevere aleviku ning Nõgiaru, Meeri, Luke ja Etsaste külade ühisveevärk 
ja -kanalisatsioon.   

 

5.1.2 Teed 
 
Nõo valda katab tihe teedevõrk. Riigimaanteid on ca 88 km ja nende 
hooldust korraldab Maanteeameti Lõuna regioon. Nõo valla teeregistri 
andmetel on 17.11.2011 seisuga kohalikke teid 73,9 km ja tänavaid 16,4 
km, avalikuks kasutamiseks määratud erateid ja –tänavaid 57,3 km, 
seega avalikult kasutatavaid teid ja tänavaid kokku 147,6 km. Tolmuvaba 
kattega (asfaltbetoon, mustkate, pinnatud kruus vms) kohalikke teid ja 
tänavaid on 14.1 km ja avalikke erateid 2,3 km. Avalikult kasutatavate 
teede hooldust korraldab Nõo Vallavalitsus. Lisaks on vallas ca 101 km 
erateid.  

Kohalikud teed on üldiselt rahuldavas seisus, kuid teede lõikes võib 
seisukord olla üsna erinev. Talihooldus on tagatud avalikult kasutatavate 
teede nimekirja kantud teede osas. Põhjendatud taotluste puhul on 
lumetõrjet teostatud ka erateedel. Teede ehitamise, rekonstrueerimise ja 
remondi käigus on suurema liikluskoormusega teid ja tänavaid muudetud 
tolmuvabaks, kuid katetega teede osakaal vajaks rahaliste vahendite 
olemasolul kindlasti suurendamist.  

 

5.1.3 Tänavavalgustus 
 
Tänavavalgustust on valla kahes alevikus- Nõos ja Tõraveres ning 
mõnedes külades- Uutal, Lukel, Nõgiarul, Meeril ja Vissil. Valgustatud on 
ka üks ristmik riigi põhimaanteel- Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ristmik 
Nõo-Tamsa kõrvalmaanteega. Maanteeameti korraldamisel rajati 
valgustus ka Nõo alevikus asuvale ringristmikule Nõo-Tamsa ja Aiamaa-
Nõo riigi kõrvalmaanteedel. Tõravere aleviku valgustus on seni toiminud 
Tartu Observatooriumi haldamisel. Perspektiivis on loogilisem selle 
üleminek valla haldamisele, eriti seoses selle rekonstrueerimise 
vajadusega.  
Nõo Vallavalitsuse hooldada on ca 355 valgustit Nõo alevikus ja ca 75 
külades, seega kokku ca 430 valgustuspunkti. Meeri külas on valgustust 
kolmes piirkonnas- Meeri pargis, Nõo-Meeri kõrvalmaantee ääres ning nn 
Meeri suvilate juures. Vissi külas sai mõned aastad tagasi valgustuse Vahe 
tee ja Mehiste väikekoha piirkond. Valmidus tänavavalgustuse 
laiendamiseks on olemas Nõo aleviku Veskijärve ja Tuuleveski 
elamupiirkonna juures ning Illi suvilapiirkonnas, kus on ette valmistatud 
uued elektriliitumised. Tänavavalgustuse laiendamise võimalikkus sõltub 
eelkõige valla rahaliste vahendite olemasolust.     
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5.1.4 Liiklus ja ühistransport 
 
Ühistranspordiga varustatus on valla erinevates piirkondades erinev. Väga 
heaks võib ühistransporti pidada Jõhvi-Tartu-Valga maanteega 
külgnevates piirkondades, kuid ebapiisavaks valla ida- ja lõunapiirkonnas. 
Valla kättesaadavust Tartu ja Valga suunal aitab tagada reisirongi liiklus. 
Alternatiivi ühistranspordiga tööle ja kooli käijatele saaks pakkuda 
kergliiklusteede väljaarendamine. Seda küll eelkõige valla põhjaosas. 
Vahemaad valla lõunaosa ja vallakeskuse vahel on küllalt suured.  

Nõo valda läbib 11.1 km ulatuses AS Eesti Raudtee poolt hallatav Tartu-
Valga raudtee (kilomeetrid 438.7-449.8). Nõo valla territooriumil on 2 
rongipeatust (Nõo ja Tõravere), mille ooteplatvormid on rekonstrueeritud. 
Rongid peatuvad Nõo vallas asuvates peatustes nii Tartu kui ka Valga 
suunal kahel korral päevas. 

Valda läbivad ühistranspordiliinide marssruudid on Nõo valla ja vedaja 
Tarbusi vahel kooskõlastatud nii, et need katavad õpilaste kooli ja koju 
saamise vajaduse. Nõo valla territooriumil on kokku 48 bussipeatust. Kui 
bussiühendus Tartu-Elva-Tartu suunal on piisav, siis vallasisene transport 
vajab parendamist. Bussipeatused puuduvad Aiamaa, Voika ja Ketneri 
külades. Nõost ja teistest Jõhvi-Tartu-Elva põhimaantee äärsetest 
piirkondadest on võimalik nii Tartusse kui ka Elvasse käia tööpäeval ligi 30 
reisiga, Lukelt ilma ümberistumiseta 2 reisiga ja Lagujast 1 reisiga. Ka on 
Tartu-Elva liini  tava- ja kiirbussidega võimalik sõita Meeri tee peatusesse. 
Tõravere peatustest on tööpäevadel võimalik sõita mõlemal suunal umbes 
36 korral.  Erinevad on võimalused küladest jõuda  vallakeskusesse Nõo 
alevikku. Parim on see jällegi Jõhvi-Tartu-Elva põhimaantee äärsetest 
piirkondadest. Nõgiarust, Keerilt ja Meerilt on Nõkku võimalik käia 2 
reisiga. Lagujast, Etsastest ja Unipihast 1 reisiga.  

 

5.1.5 Soojamajandus 
 

Nõo vallas on 2 kaugküttepiirkonda, mis asuvad Nõo ja Tõravere alevikes. 
Vallas on hetkel kokku 3 õlikütte baasil töötavat katlamaja.  

Konkurentsiameti kodulehel avaldatud andmetel oli Nõo vallas kütte 
piirhind küttperioodil 2011/2012 üks Eesti kõrgemaid, seejuures täiesti 
tipus oli Tõravere väikese võrgupiirkonna hind. Ka suurema Nõo 
võrgupiirkonna puhul oli vaid üksikuid teisi kohti, millega siinset 
hinnataset 82,88 €/MWh kohta võrrelda. Samas on vallas praegu vaid üks 
kortermaja, mis on nüüdisaegselt lõpuni soojustatud. 

15. augustil 2012 sõlmiti leping OÜ-ga SW Energia, kes hakkab alates 
uuest kütteperioodist kütma Nõo vallale kuuluvates kaugkütte 
katlamajades. 

Kavas on küttehinna stabiliseerimiseks Nõo ja Tõravere katlamajade 
üleviimine biokütusele ja vajadusel soojatrasside rekonstrueerimine, et 
tagada Konkurentsiameti poolt kehtestatud tõhususnõuete saavutamine. 

Gaasivõrgud vallas puuduvad. Lähim gaasitrass asub Reolas. 
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5.1.6  Elamumajandus 
 

2000. aasta rahvaloenduse ajal oli Nõo vallas 1696 elamut, neist Nõo 
alevikus 324.  Pärast seda  on ehitise püstitamisel kasutusloa saanud ca 
40 elamut. Elamutest hulgas oli 3 ridaelamud ja 53 korterelamud. Suuri, 
nelja ja enama korrusega, kortermaju on Nõo ja Tõravere alevikes.  

Seisuga 02.04.2012 on ehitisregistris registreeritud 1442 eluhoonet. Neist 
kasutuses on 1239 ja pooleliolevaid 203. Eluhoonete hulgas on 9 
ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni ja 47 kolme või enama korteriga 
elamut. 

Seisuga 01.01.2012  on valla omandis 36 munitsipaaleluruumi üldpinnaga 
1412 m². Üürileping on sõlmitud 31 eluruumi kasutamiseks ja 6 eluruumi 
on tühjad. Tühjadest eluruumidest 4 on kehvas seisukorras ning vajavad 
enne väljaüürimist kindlasti remonti.   

Valla omandis olev korteri ressurss ei ole otstarbekalt kasutatav 
(seisukord, suurused ja paiknemine). Eelistatult tuleb rekonstrueerida 
korterid hoonetes, mis kuuluvad täielikult vallale (Tamsa sotsiaalmaja) 
ning müüa amortiseerunud korterid elamutes, kus on ka teisi 
korteriomanikke. 

 

Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja 
ettevõtete vajadusi rahuldav taristu 

 

Alameesmärgid: 

 Valla kompaktselt hoonestatud piirkondades on kvaliteetsed ja 
kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sh 
sadeveesüsteemid. 

 Tagatud on valla teede korrashoid ja turvalisus liiklemisel. 

 Turvalised maha- ja pealesõidud Jõhvi-Tartu-Valga maanteel. 

 Suurendatakse kõvakattega teede osakaalu ja vähendatakse 
elamute piirkonnas teede tolmamist suveperioodil.  

 Kergliiklusteede võrgustik tagab turvalise liiklemise ja vastab 
jalakäijate ning teiste kergliiklejate vajadustele. 

 Otsitakse võimalusi Tõraveres  raudteeületuse taastamiseks.  

 Rajatakse välisvalgustusvõrk valla seni valgustamata kompaktse 
hoonestusega aladele ja rekonstrueeritakse olemasolevat 
valgustusvõrku. 

 Soojamajandus on energiasäästlik.  

 Alternatiivenergiat kasutatakse võimalikult laialdaselt. 

 Nõo valla asutustel on olemas kaasaegne, vajadustele vastav 
internetiühendus.  

 Elanike ja ettevõtjate vajadusi rahuldav ja stabiilselt toimiv  
elektrivõrguteenus. 
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 Tehnilise taristu arendamise tarvis on vaja valdkondlike 
arengukavade uuendamine ja tehniliste projektide koostamine, 
milleta pole võimalik teha ka abitaotlusi Euroopa struktuurifondidest 
raha taotlemiseks. 

 Parendatakse ja kaasajastatakse munitsipaalomandis olevaid ehitisi 
ja eluruume.  

 

 

5.2 Maakasutus, ehitus- ja planeerimistegevus 

5.2.1 Maakasutus 
 

Maakasutust ja ehitustegevust Nõo vallas reguleerivad sellekohased 
seadused ja nende alamaktid, kehtestatud üldplaneering ja 
detailplaneeringud ning ehitusmäärus. Nõo valla üldplaneering on 
kehtestud Nõo Vallavolikogu 29. juuni 2006 määrusega nr 15 ja 
ehitusmäärus Nõo Vallavolikogu 26. juuni 2003. a määrusega nr 15. 

Maakasutuses domineerib vallas põllumajandusmaa (joonis 21). Haritavat  
maad on 7800 ha so 46% valla pindalast. Looduslikku rohumaad on 1350 
ha (8%). Maade hea viljakus (keskmiselt 45 hindepunkti) soosib 
põllumajanduslikku tegevust. Parimad põllumaad paiknevad Meeri, 
Nõgiaru, Aiamaa, Keeri ja Luke külade territooriumitel ning Nõo aleviku 
lõunaosas (45-52 hindepunkti). Maade väärtust on aidanud tõsta 
ulatuslikud nõukogudeaegsed maaparandustööd, kuid 
maaparandussüsteemide hooldus on jäänud tagasihoidlikuks ning nende 
korrashoiuks on tarvis investeeringuid. 

Metsamaa võtab enda alla 5400 ha (32%). Metsamassiivid, valdavalt 
okaspuumetsad, paiknevad hajutatult ja metsa on valla äärealadel 
suhteliselt rohkem kui keskosas.  

Sood moodustavad valla territooriumist väikese osa, paiknedes Karujärve, 
Väikese Karujärve, Keeri järve ja jõgede ning ojade ümbruses. 

 

 
 
Joonis 21. Nõo valla maabilanss (osakaal %des) 
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Haritava maa suurem osatähtsus viitab põllumaa kui tootmissisendi 
olemasolule ning suurema maalisuse võimalusele. Maakasutuse struktuur 
soodustab põllumajandustootmist. Kuna tegemist on keeruka 
ärivaldkonnaga, siis on ka ilmariskid tavapärase ettevõtlusega võrreldes 
suuremad. Negatiivsete arengute korral võib toimuda põllumaade 
vähenemine ja maade sihtotstarbe muutmise taotlemine kas elamu- või 
ärimaaks, mis omakorda muudab maastikku. 

Seisuga 22.01.2012 oli maakatastris registreeritud 3156 katastriüksust 
pindalaga 16026,4 ha ehk 94,7% valla üldpindalast. Antud näitaja on 
kõrgem nii Eesti kui ka Tartumaa omast.  

Nõo valla munitsipaalomandis on ca 150 ha, sh hoonestusõiguse või 
rendilepinguga koormatud  67,2 ha maad. 

Jätkuvalt on kavas taotleda riigilt maad kohaliku omavalitsuse ülesannete 
täitmiseks ja valla arenguks. 

 
Tabel 6. Katastrisse kantud maa pindala ja osakaal (31. dets 2011. a. 
seisuga, Maa-amet) 

 Haldusüksuse 
pindala, ha 

Katastris 
registreeritud 
maa, ha 

Katastris 
registreeritud 
maa osatähtsus, 
% 

Eesti   4 522 763 3 977 341,0 87,9 

Tartumaa 308943,7 273 550,3 88,5 

Nõo vald 1691 16281,0 94,7 
 

5.2.2 Ehitustegevus 
 

Ehitustegevus on Nõo vallas olnud suhteliselt tagasihoidlik, võrreldes 
Tartu linna ümbritsevate valdadega. Aastatel 2008-2011 on vallas välja 
antud 25 ehitusluba uute eluhoonete püstitamiseks ja 13 kasutusluba 
uutele püstitatud eluhoonetele. Lisaks on väljastatud 132 ehitusluba 
muude ehitiste püstitamiseks ja 80 kasutusluba muudele püstitatud 
ehitistele.  
 
Tabel 7. Aastatel 2008-2011 väljastatud ehitus- ja kasutusload ehitiste 
püstitamisel 

 2008 2009 2010 2011 Kokku 

Ehitusload elamute ja teiste 
eluhoonete püstitamiseks 

10 6 5 4 25 

Kasutusload püstitatud 
elamutele ja teistele 
eluhoonetele 

3 2 5 3 13 

Ehitusload mitteelamute 
püstitamiseks 

35 30 37 30 132 

Kasutusload püstitatud 
mitteelamutele  

21 20 34 24 80 
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Ehituslubade väljastamise arv  kasvas sujuvalt aastani 2008.  ning on 
seejärel näidanud vähenemistrendi. Kasutuslubade väljastamine oli 
võrreldes ehituslubade väljastamisega suhteliselt tagasihoidlik, kuid alates 
2010 aastas on oluliselt suurenenud. Võib arvata, et rahvastikuregistri 
andmetel vallas elavate inimeste arv on mõnevõrra väiksem tegelikult 
vallas elavate inimeste arvust. 

 

 
 
Joonis 22. Aastatel 2004-2011 Nõo Vallavalitsuse poolt  väljastatud 
ehitustegevust reguleerivad õigusaktid 
 
 

5.2.3  Planeerimisetegevus 
 
Planeeringutegevus sai algus aastal 2000. Aastatel 2000-2011 on Nõo 
vallas kokku algatatud 101 ja kehtestatud 72 detailplaneeringut, millega 
on moodustatud 286 uut elamukrunti.  Nendest 194 elamukrunti, sh 7 
korterelamukrunti asuvad Nõo alevikus. Seega on ehitussoov koondunud 
valdavalt Nõo alevikku, kus on suurem kindlustatus taristuga. 

Planeeringutegevus saavutas kõrgpukti aastal 2008 ja langes seejärel 
majandussurutisest tulenevalt olulisel määral. Seisuga 27.09.2012 on 
koostamisel ca 20 detailplaneeringut.  
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Joonis 23. Aastatel 2004-2011 algatatud ja kehtestatud 
detailplaneeringud ning planeeringutega kavandatud elamukrundid 
 

Võttes aluseks, et planeeritavas elamus või korteris hakkab elama 2,5 
inimest, võib väita, et planeeringutega on loodud eeldused valda ligi 1000 
uuselaniku lisandumiseks. Selle tulemi ajaline realiseerumine sõltub 
üldistest arengutest Eesti laenu- ja korteriturul.  01.01.2012 seisuga oli 
planeeringutega kavandatud kruntidele väljastatud vaid ca 40 ehitusluba. 
Juhul kui vallas kehtestatud planeeringud lähiaastatel realiseeruvad, tuleb 
vallal olla valmis täiendavate lasteaia- ja koolikohtade loomiseks. 

Nõo valla üldplaneeringus on sätestatud ajalooliselt väljakujunenud 
asustusmustri järgimine. Seega on elamumaadeks sobivate alade 
planeerimisel on arvestatud asustussüsteemi tasakaalu ja taristu 
paiknemisega. Esmalt nähakse ette olemasolevate asustusalade 
kasutamise intensiivistamine, et säilitada maksimaalselt valla 
ruumimuster, millega tagatakse uusasukatele parem taristude ja teenuste 
kättesaadavus, laiemalt valla hea maine väärtusliku elukohana. Vältides 
kinnisvaraarendajate sagedasi soove tegutseda omakasupüüdlikult 
lühiajalistest huvidest tulenevalt, saab avalike huvide survestamise teel 
vältida nn magalaasumite teket, kus puudub kaasaegne tehniline ja 
sotsiaalne infrastruktuur.  

 

Strateegiline eesmärk:  Nõo vald on intensiivselt arenev kaasaegse 
ja inimsõbraliku elukeskkonnaga ning tasakaalustatud arenguga 
elamis- ja puhkekoht. 

 

Alameesmärgid: 

 Suvilaalade ümberkujundamine aastaringseteks elamispaikadeks. 
Investeeringud piirkondades veevärgi, kanalisatsiooni, 
juurdepääsuteede, valgustuse arendamiseks.  
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 Jätkatakse omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks vajalike 
täiendavate maade munitsipaalomandisse taotlemist näiteks 
mänguväljakute, parkide, teede jms rajamiseks.  

 Parendada üldist elukeskkonda ja luua eeldusi vallaelanike 
suuremaks rahuloluks ning otstarbekaks maakasutuseks.  

 Toimub olemasolevat infrastruktuuri maksimaalselt ära kasutav 
väljakujunenud keskuste arendamine ja osaline laiendamine.  

 Edendatakse tasakaalus ja valla miljööväärtust suurendavat 
optimaalse paigutusega kinnisvaraarendust. 

 

5.3  Keskkonnakaitse 

5.3.1 Jäätmemajandus 
 
Nõo valla territooriumil asub 3 suletud olmejäätmete prügilat (Nõgiaru, 
Viinamärdi, Laguja). Viimasena suleti lõplikult 2010. aastal EL 
Ühtekuuluvusfondi toel Laguja prügila. Laguja prügila erines teistest 
väikeprügilatest selle poolest, et seal kõrval asus õlitiik, mida aastatel 
1974-1993 kasutati õlijäätmete ja mahutisette ladestamiseks. Õlijääke 
lasti tiiki selle lõunaosas paiknevalt autopesu estakaadilt, olmejäätmete 
lasundi pealt ja küllap ka mujaltki. Seega võib õlijääke leiduda 
prügilademes ka praegu. AS EcoPro kaevas õlised setted tiigist välja ning 
tervendas tiigi ajavahemikus 2001-2004. 

Nõo vallas on korraldatud olmejäätmete vedu alates 2008 aastast. Alates 
2011 aasta 1. septembrist teostab korraldatud olmejäätmete vedu  
AS Veolia Keskkonnateenused. AS-il Veolia Keskkonnateenused on 
ainuõigus 5 aasta jooksul vedada olmejäätmeid, suurjäätmeid ja paberit 
ning kartongi.   

Nõo alevikus Voika tänaval vallamaja vastas asuvasse jäätmejaama saab 
viia kodumajapidamises tekkivaid pakendijäätmeid, paberit ja pappi ning 
sõiduautode rehve.  

Pakendikonteinerid on lisaks jäätmejaamale paigaldatud üle kogu valla. 
Ohtlikke- ja elektroonikajäätmeid on elanikel võimalik ära anda OÜ NRTK 
tanklas asuvatesse kogumispunktidesse.  

Täpsemalt on jäätmeteemat käsitletud Nõo valla jäätmekavas.  

 

5.3.2 Heakord ja kalmistu 
 
Nõo Vallavalitsuse poolt hooldatakse avalikke haljasalasid Nõo alevikus, 
Luke ja Nõgiaru külades ning Luke pargis. Haljastuse hooldustöid teevad 
lepingulisel alusel eraettevõtted ja Nõo valla palgal olevad töötajad (5 
inimest).  

Nõo alevikus on hooldatavaid haljasalasid ca 20 ha ja pikemas 
perspektiivis on plaanis rajada Nõo lasteaia taha kivilinna park suurusega 
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ca 2 ha. Luke parki hooldatakse ca 10 ha ulatuses. Lisaks veel Luke ja 
Nõgiaru külades, kummaski ca 1 ha.  

Nõo kalmistu rajajateks on Löwenwolde suguvõsa. Kalmistu ajalugu 
küündib 18. sajandisse, mille lõpul maeti Luke mõisnik Carl Magnus von 
Löwenwolde (1728-1799), kelle hauatähis Nõo kalmistul on üks vanimaid. 
Peasissekäiku tähistab telliskividest värav, mille metallosadelt on leitud 
daatum 1925. Kalmistu idanurgas asub Luke mõisnike Löwenwolde-
Knorringu perekonnaliikmete viimne puhkepaik, mis on muust surnuaiast 
eraldatud kivimüüriga.  

Nõo kalmistul on mitu kunstiväärtuslikku hauamonumenti. Tuntud 
kultuuriloolane ja luuletaja ning Nõo kiriku pastoriks olnud Martin Lipp 
(1854-1923), kes on ka laulu „Eesti lipp“ sõnade autoriks, puhkab Nõo 
kalmistu peatänava ääres. Büsti Martin Lipu hauasambale on valmistanud 
1932. aastal skulptor Anton Starkopf.  

Nõo kalmistu on kultuuriministri 19.04.1997 a. määrusega nr. 7 
"Kultuurimälestiseks tunnistamine" võetud kaitse alla ajaloomälestisena.  

Detailplaneeringuga on kalmistule kavandatud uus tavandihoone, mis 
asub olemasolevast Nõo kalmistust 50 m kaugusel põhjas teisel pool 
Aiamaa-Nõo kõrvalmaanteed. Urnimatuseid on kavandatud 11 000 m2 
suurusele maa-alale ja kirstumatuseid 13 000 m2 suurusel alal. Arvestatud 
on juurdepääsuteede, parklate ja 1200 m2 suuruse majandusala 
rajamisega. Kalmistul tehtavad tööd täpsustuvad haljastusprojektis. 
Olemasolevas osas on matmistegevuse jätkamiseks hädavajalik 
kuivenduse rajamine.  

Nõo kalmistul töötab 1 inimene. 

 

Strateegiline eesmärk: Nõo vald on mainekas miljööväärtusega 
elamiskoht, kus on maandatud keskkonnariskid. 

 

Alameesmärgid: 

 Arendatakse valla elamiskeskkonda ja väärtustatakse valla 
heakorrastatust. 

 Viiakse lõpule Nõo Veskijärve ümbruse haljastuse projekt.  

 Säilitatakse rohevõrgustik ja valla omapära. 

 Tagatakse loodushoid ning rohe- ja veealade avalik kasutamine 
ning välditakse täisehitamist kõrghaljastuse arvelt.  

 Vajadustele vastavas jäätmejaamas kogutakse taaskasutatavaid 
jäätmeid liigiti (biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 
suurjäätmed, metall, paber ja kartong, pakendid, põlevad jäätmed 
(puit jms), sõiduautode rehvid jms.). 

 Nõo kalmistu on heakorrastatud ja keskkonnasäästlik ning elanike 
vajadusi rahuldav.  
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5.4 Turvalisus 
 
Nõo vallavolikogus ja -valitsuses turvalisusega eraldi tegelev 
struktuuriüksus ja/või ametikoht puudub. Moodustatud on kriisikomisjon 
hädaolukorraks valmistumiseks. Vallas puuduvad A- ja B-kategooria 
suurõnnetuse ohuga ettevõtted.  

Korrakaitsega Nõo vallas tegelevad Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna 
prefektuuri Elva konstaablijaoskonna Nõo konstaablipiirkonna 
politseinikud, kes võtavad elanikke Nõo vallamajas vastu teisipäeval ja 
reedel 8.30-10.30. 
Nõo Vallavalitsus ja Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur on 
mitmeid aastaid sõlminud lepinguid politsei-ja piirivalveameti lõuna 
prefektuuri sihtfinantseerimiseks. 

Vallaterritooriumil noorte kontrollimiseks korraldatavatele reididele 
kaasatakse ka vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja. 

Turvakaamerad on paigutatud Nõo Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi 
ning Nõo vallamaja juurde. Kogemus näitab, et turvakaamerate 
paigaldamine tõstab oluliselt piirkonna turvalisuse taset. 

Alates 2007. aastast on kindlustuskaitsega kaetud kõik valla hooned koos 
varaga. 

Nõo vald  paikneb Tartu linna vahetus naabruses, mida läbib raudtee ning 
väga oluline, Balti riike ühendav maantee, omab olulist strateegilist 
tähtsust olukordades, kus võib tekkida kiire vajadus koondada abijõud 
mistahes kriisisituatsioonide  lahendamiseks.  

Nõo valla ja  Kaitseliidu Tartu Maleva vaheline koostöö on siiani olnud 
väga hea ning edaspidi soovitakse aidata kaasa vabatahtlike kaitseliitlaste 
väljaõppele.  Näiteks Kahna karjääri on võimalik kasutada õppelaagrite 
korraldamisel,  muude sõjaliste toetuselementide nagu virgatsite ja 
autojuhtide väljaõppel (näiteks: erineva läbitavuse astme, kallakute ning 
raskusastmega rajad mootorratastele ja autodele) ja militaartakistusraja 
ehitamiseks. 

 

 
Strateegiline eesmärk: Nõo vald on mõnus, turvaline elamiskoht. 

 

Alameesmärgid: 

 Kriisireguleerimise ülesanded on hädaolukorra seadusega kooskõlla 
viidud. 

 Tagatud on elanike ja nende vara suurem turvalisus. 

 Vallas on kasutusel erinevad turvalisust suurendavad meetmed ning 
neid täiustatakse pidevalt 

 Toetatakse kodanikealgatusi turvalisuse tagamisel. 

 Tegeletakse turvalisuse tagamist suurendava ennetustööga. 

 Tegeletakse aktiivselt riskirühmadega.  
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 Väärtustatakse seaduskuulekust.   

 Luuakse tuletõrje veevõtukohtade vajaduspõhine võrgustik. 

 

6 Ettevõtlus ja koostöö  

6.1 Ettevõtlus ja turism 

6.1.1 Ettevõtlus 
 
Ettevõtluse arendamisel peetakse  eeliseks  Nõo valla linnalähedust ja 
suhteliselt head kohalikku taristusse. Probleemiks on ennekõike 
kohusetundlike töötajate leidmine ja turvalisus.  

Tööalase pendelrände kõrge intensiivsus avaldab pärssivat mõju ka 
kohaliku teenindussektori arengule, kuna paljud väljapool valda töölkäivad 
elanikud ostavad toidu- ja tarbekaubad Tartust või Elvast. Seega sõltub 
vallaelanike elukorraldus suuresti ühiskondliku transpordi kasutamise 
võimalustest ja selle taskukohasusest. Kui suurematest keskustest pole 
liiklemisega probleeme, siis ühiskondliku transpordiga kindlustatus valla 
enda piires pole kõikjal soovitud tasemel. Probleemiks on kujunemas ka 
suur liikluskoormus tipptundidel Tartu suunal.  

Väärtusliku põllumaa olemasolu ja arukas planeerimistegevus on 
säilitanud põllumajanduslikud tegevusalad, mille kasumlikkus on samas 
madal. Tööstusliku tootmise kandepind toetub valdavalt 
põllumajandussaaduste ümbertöötlemisele.  

Ettevõtlusaktiivsus on Nõo vallas olnud seni suhteliselt tagasihoidlik ja 
töökohti kohapeal napib. Ligikaudu pooled töötajatest leiavad rakenduse 
väljapool valda, mis on iseloomulik paljudele linnalähedastele kohalikele 
omavalitsustele. 

 

Strateegiline eesmärk: Nõo valla ettevõtlus on keskkonnasõbralik 
ja mitmekesine ning tekitab uusi kõrget lisaväärtust andvaid 
töökohti. 

Alameesmärgid: 

 Tehakse koostööd ettevõtluse tugistruktuuridega, et tagada 
töötajate koolitamine, ettevõtlust toetavate riiklike ja Euroopa Liidu 
arengutoetuste kasutamine ja teadussaavutuste 
kommertsialiseerimine. 

 Ettevõtjaid kaasatakse valla arendus- ja planeerimistegevusse. 

 

6.1.2 Turism 
 
Vapramäe, Elva-Vitipalu ja Vellavere baasil on välja arendatud 
kompleksne loodus- ja spordikeskus, mis hõlmab mitut valda ja on 
kujundatud aastaringse intensiivse kasutusega puhkealaks. Rajatud on 
matka- ja jalgrattarajad, piknikukohad ja talvel suusarajad. Elva-Vitipalu 
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maastikukaitsealal asub Tartumaa kõrgeim (~24 meetrine) vaatetorn ja 
ala läbib Tartu maratoni rada. Küsitlusuuringu andmetel (Elva 
puhkepiirkond ja selle külastatavus, 2006) on Vapramäel kuni 28 tuhat 
külastuskorda aastas. 

Puhkekompleksi haldamisega tegeleb Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutus (http://www.vvvs.ee/), mis moodustati 1999. aastal. 
Sihtasutuse eesmärk on Vapramäe, Vellavere ja Elva-Vitipalu 
maastikukaitsealade baasil komplekse ja säästliku majandamisviisi kaudu 
puhkamisvõimaluste loomine, arvestades iga kaitseala omapära ja 
võimalusi. Sihtasutus propageerib rohelist mõttelaadi ja loodusvaimsust. 
Olulisel kohal tegevustes on loodushariduse edendamine.  

Sihtasutuse eestvedamisel on valla arengu seisukohalt viidud edukalt läbi 
olulisi projekte. „Elva jõe veetee“ raames on rajatud 13  puhkekohta 
veematkajatele, millest 4 asuvad Nõo valla territooriumil. Elva jõgi on 
Hellenurmest Kärevereni ligi poolesaja kilomeetri ulatuses muudetud 
kanuuga sõidetavaks. Mosinale on ehitatud Nõo vallale kuuluv 
veeteekeskus-matkamaja, kus mitmepäevasel matkal osalejad võivad 
saada ka öömaja. Loodud on mitmekesine teenuste süsteem, trükitud 
publikatsioone ja valmistatud virtuaalseid VVV ala tutvustavaid materjale, 
esinetakse keskkonnateemadel jne.  

Nõo valla munitsipaalomandis on ka unikaalne Luke mõisakompleks, 
millest on kavas kujundada atraktiivne mõisaarhitektuuri eksponeeriv 
turismiobjekt. Eeliseks on see, et Luke mõisakompleks on üks paremini 
säilinud algse planeeringuga parke Lõuna-Eestis. Nõo Vallavalitsuse 
eestvedamisel restaureeriti 2005. aastal Luke mõisakompleksi 
tiikidesüsteem, mõisa kärnerimaja ja ehitati mõisa paviljon. Kärnerimajja 
on rajatud Nõo Koduloomuuseumi filiaalina muuseum-külastuskeskus ning 
suvekuudel on seal avatud ka kohvik. Luke mõisakompleksi külastajate 
tarvis on rajatud parkla ning hoonetele funktsiooni leidmisel on plaanitud 
rajada tehnovõrgud, puurkaev ja pumpla. Juba praegu hinnatakse 
kompleksi külastuskordi ligi 20 000 aastas. Luke mõisakompleksi 
edasiseks arendamiseks moodustati Nõo valla ja eraisikute osalusel  2007. 
aasta oktoobris Sihtasutus Luke Mõis. 

Nõo alevikus valmis 2007. aastal Veskijärve puhkeala esimene etapp koos 
kõnniteedega.  2012 aastal valmis Voika tn 14 parklas rulapark koos 
virgestuselementidega. 

Uute puhke- ja virgestusaladena on võetud kasutusele Meeri külas 
riigimetsamaal matka-, ratta- ja ratsutamisrajad ning Palu ja Keresoja 
kinnistutele Palu Puhkajate Looduskeskus. Looduskeskuse arendamiseks 
on moodustatud MTÜ, mille eesmärgiks on loodusõpe, sport, erinevad 
võistlused, vaba aeg, organiseeritud ühisüritused — laagrid, suvepäevad 
ja üritused firmadele. Palu Puhkajate Looduskeskusesse on MTÜ poolt 
kavas ehitada Palu Külastuskeskus, mis teenindaks Keeri-Karijärve 
Looduskaitseala külastajaid, matkajaid, korraldada loodusõpet ja, 
loodusnäitusi.  Lisaks saavad seda kasutada Palu Puhkajate 
Looduskeskuses sportivad ja Keresoja  Virgestuskeskuse teenuseid 
kasutavad inimesed.  

Ujumiskohad on Keeri külas Palu kinnistul, Nõo  ja Tõravere alevikes ning 
Luke pargis. 
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Vapramäe külje all vana Tartu-Elva maantee ääres pakub OÜ Vapramäe 
Allika võimalust kasutada kalanduse, veespordi, lühiajalise majutuse, 
toitlustuse ja teenindusega seonduvaid teenuseid. 

Seal samas lähedal Pärnaõie talu hoovis korraldatakse suviseid 
vabaõhukontserte. 

Illi külas pakub majutusteenust, sauna ja grillikoja kasutamise võimalusi 
Varimõisa Puhkemajad. 

Nõo vallas Tõraveres asub Tartu Observatoorium, kus huvilistel on 
võimalik saada teavet taevalaotuse saladustest ja uurida teleskoobiga 
tähistaevast. Väga populaarne on observatooriumi juures tegutsev 
stellaarium, kus külastajatele räägitakse astronoomiast. Alates aastast 
1997 on stellaariumi külastanud 81,9 tuhat inimest, nende hulgas 3216 
gruppi. Külastajaid on üle Eesti ja ka välismaalt.  

Alates 2011.  aastast pakub häid õppe- ja treenimisvõimalusi ratsutajatele 
nii ratsakooli kui ka oma hobusega Järiste külas asuv Ecu tallid OÜ.  

Nõo valla looduslikud tingimused (metsamassiivid, vahelduv maastik, 
karjäärid) võimaldavad ka militaarturismi arendamist. Eesti 
Reservväelaste Laskespordiklubi ja Kaitseliidu Tartu Malev näevad 
mitmeid erinevaid võimalusi Nõo vallas asuva Kahna karjääri kasutamisel. 
Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi on alustanud koostööd Soome 
Vantaa Reservväelaste ühendusega ning viib läbi reservväelastele 
kohandatud laskespordi üritusi ehk SRA - laskmisi.  

 

Strateegiline eesmärk: Nõo vald on atraktiivne loodusturismi, 
kultuuripuhkuse ja sportimise koht, mis pakub kvaliteetseid ning 
mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks. 

 

Alameesmärgid: 

 Tehakse turismialast koostööd teiste piirkonna kohalike 
omavalitsuste, ettevõtete, MTÜ-de ja sihtasutustega. 

 Välja on kujunenud Nõo valla maineüritus. 

 Propageeritakse valla mitmekesises looduskeskkonnas 
loodusturismi, rohelist mõtteviisi ning loodusvaimsust. 

 Luke mõisast on kujundatud tuntud ja atraktiivne mõisaarhitektuuri 
eksponeeriv turismiobjekt. Unipiha ja Meeri mõis - küsime 
omanikelt, kas on oluline arengukavas kajastada 
(looduskaitsealused pargid). 

 Tartu Observatoorium koos Stellariumiga on atraktiivne 
teadusturismi ja teaduskeskus. 

 Aidatakse kaasa militaarturismi arendamisele. 

 Viidasüsteem kogu vallas on välja kujundatud selliselt, et 
liikluspinnad ja olulised külastusobjektid ning valla loodus- ja 
kultuuriloolised väärtused oleksid hästi leitavad.  

 Nõo vald, turismi ja vabaaja veetmise võimalusi tutvustav info on 
kaasaegne ja kättesaadav.  
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6.2 Kodanikualgatus 
 

Kogukonna identiteet ja külaliikumine on piirkonniti erinev. Omaalgatuslik 
tegevus külades ja kokkukäimiskohtade materiaalne baas on erineval 
tasemel. Külaseltside tegevuse suurimaks probleemiks on 
vastutustundliku ja jätkusuutliku liidergrupi puudumine. Külaseltsid on 
liigselt ühe persooni kesksed. Liidri erinevatel põhjustel kõrvalejäämine 
toob paraku kaasa vaakumi seltsi juhtimses ja vastutuse kandmises. Palju 
oleneb ka kogukonnaliidrite olemasolust. Nõo vallas on 4 
külakeskust/seltsi, kellele on vallavalitsuse poolt loodud tingimused 
ruumide kasutamiseks ja tegutsemiseks. Luke ja Meeri külades on olemas 
kaasaegsel tasemel külakeskused, kuid aktiivne kokukondlik tegevus 
toimub neist vaid Meeri külas. Ka Laguja külas on kogukondlik tegevus 
uuesti hoogustumas. Laguja Naisseltsi näol on tegemist Tartumaa ühe 
staazikama seltsiga.  Väga positiivne on aktiivne kogukondlik läbikäimine 
ka Kolga ja Unipiha külades. Nõgiaru, Etsaste ja Luke külades on aktiivne 
tegevus seevastu hääbumas. Meeri küla on ainuke küla, mille piirid on 
kogukonna poolsel initsiatiivil tähistatud ning valminud on Meeri küla 
infotahvlid. 
Külakogukonnad on vaatamata raskustele suutnud elus hoida Nõo 
Kihelkonna Külade mängude tradistiooni.  

 
Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on tugev kohalik identiteet, 
aktiivne kodanikkond, toimiv külaliikumine ning toetatud 
omaalgatused ja seltsielu. 

Alameesmärgid: 

 Elanikud ja kodanikuühendused osalevad aktiivselt kohaliku elu 
arendamisel.  

 Aktiivselt tegutsevad külakogukonnad on tunnustatud. 

 Toetatakse Nõo kihelkonna külade mängude korraldamist. 

 Taastatakse Nõo valla Kohaliku Omaalgatuse Fond. 

 Toetatakse mittetulundusühenduste tegevusi projektitoetuste 
kaudu. 

 

6.3 Kohaliku omavalitsemise organisatsioon, koostöö ja 
kommunikatsioon 

 

Nõo Vallavolikogusse kuulub 13 liiget. Volikogu esimees ei ole põhikohaga 
ametis. Volikogul on viis alalist komisjoni: revisjonikomisjon, 
eelarvekomisjon, vallaelukomisjon, majanduskomisjon ja arengukomisjon.  
Volikogu poolt kinnitatud vallavalitsus on viieliikmeline. Vallavalitsuse 
haldusorganisatsioonis on 18 ametikohta ja selle koosseisu kuuluvad 
vallakantselei, raamatupidamisosakond, maaosakond, keskkonnaosakond 
ja sotsiaalosakond. 
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Nõo Vallavalitsuse asutuste koosseis: 

1. Vallavalitsus 

2. Nõo Põhikool 

3. Nõo Muusikakool 

4. Nõo lasteaed „Krõll“ 

5. Luke lasteaed „Segasumma“ 

6. Tõravere lasteaed „Tõruke“ 

7. Nõgiaru lasteaed 

8. Nõo Spordihoone 

9. Nõo Kultuurimaja 

10.Nõo Raamatukogu 

11.Luke Raamatukogu 

12.Nõgiaru Raamatukogu 

13.Nõo Koduloomuuseum 

14.Nõo Päevakeskus 

 

Nõo Vallavalitsus annab tööd 174-le töötajale.  

 

Nõo vald on 19,2823 % aktsiate osanik 22 omavalitsuse poolt 2004. 
aastal loodud organisatsioonis AS Emajõe Veevärk. Kuna AS Emajõe 
Veevärk aktsiad ei ole börsil noteeritud, siis ei ole neid õiglasesse 
väärtusesse ümber hinnatud.  Nõo vallale kuulub 4428 aktsiat 
soetusmaksumusega 1 500 krooni (hinnatakse ümber eurodeks). 

Nõo vald on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse üks asutaja ja selle 
tegevuse toetaja. 

Nõo vald on Sihtasutus Luke Mõis üks asutajatest. 

Nõo vald on Sihtasutus Nõo Hooldekodu ainuasutajaks. 

Koostöö- ja sõprussuhted. Nõo vald kuulub Tartumaa Omavalitsuste Liitu 
ja Eesti Maaomavalitsuste Liitu. Vallal on kaks sõprusomavalitsust Soomes 
- Liminka vald ja Viitasaari linn. Naaberomavalitsustega toimub tihe 
koostöö eelkõige haridusteenuste osutamisel.  

Nõo vallas toimuvat kajastab Nõo Valla Leht, mis ilmub alates 1996. aasta 
aprillist. Tiraaž on 1600 eksemplari ja ajalehe normaalmaht on 8 
lehekülge. Praegusel majanduslikult raskel ajal ilmub leht 6-küljelisena.  

Lehe sisuline toimetamine on jaotatud kahe inimese vahel (üks inimene 
töötab töövõtulepingu alusel), kellest üks teeb ka tehnilise töö. Lisaks 
toimetusele on vallavalitsus kinnitanud ka vallalehe toimetuskolleegiumi, 
kuhu kuuluvad volikogu esimees, vallasekretär ja kultuurijuht. 
Lehetegijate põhiprobleemideks on, et info vallas toimuva kohta ei jõua 
alati toimetuseni ja toimetajatel on liikumisvõimalused väga 
tagasihoidlikud. Tehnilised vahendid (arvuti, diktofon, fotoaparaat) lehe 
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tegemiseks on korralikud, väga hea on ka küljendamisprogramm 
InDesign. 

 

Strateegiline eesmärk: Kohalik omavalitsus on arengu eestvedaja, 
usaldusväärne ja asjatundlik koostööpartner  

 

Alameesmärgid: 

 Tagatakse korralduslikud, tehnilised ja eelarvelised võimalused 
omavalitsuse ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ja avalike 
teenuste osutamiseks vallaelanike vajadustest ja huvidest lähtuvalt; 

 Tagatakse asjaajamise hea tase ja avalike teenuste arendamine.  

 Läbi täiendavate koolituste suurendatakse ametkonna 
koostööoskusi ja kohaliku omavalitsuse haldussuutlikust.  

 Nõo Valla Leht on Nõo Vallavolikogu  ja -valitsuse häälekandja ning 
kättesaadav ja informatiivne teabeallikas. 

 

7  Tegevuskava  
 
Nõo valla tegevuskava on kavandatud investeeringute ja tegevuste 
loeteluna, mis tagavad seatud strateegiliste eesmärkide ja neist lähtuvate 
alameesmärkide saavutamist. 

Tegevuskava sisaldub Nõo valla eelarvestrateegias. 

Tegevuskava on valla eelarve koostamise oluliseks lähtealuseks ning 
seetõttu on investeeringuteks vajalikud tegevused ajaliselt määratletud.  

Kuna eelarvestrateegiat korrigeeritakse igal aastal, vaadatakse ka 
tegevuskava vastavalt sellele iga- aastaselt läbi. 

 

8 Arengukava täitmise finantseerimise üldpõhimõtted 
 

Nõo valla arengukava investeeringute kava rahastamisel võetakse aluseks 
valla eelarvestrateegia, mida igal aastal korrigeeritakse lähtuvalt 
tegevuskeskkonna muutustest. Vallaeelarvest investeeringute 
rahastamisel lähtutakse esmajärjekorras järgmistest üldpõhimõtetest: 

Investeeringute otsuste tegemisel võetakse aluseks arengukavas seatud 
prioriteedid. 
Eelistatakse investeeringuid, millega kaasneb objektide kompleksne 
väljaehitamine ja rekonstrueerimisel püsikulude kokkuhoid.  
Püütakse saavutada projektipõhist investeeringute rahastamist ja 
toetatakse arengufondidest kaas- ja sildfinantseerimise taotlemist. 
Taotletakse, et kõik riigi poolt vallale määratud funktsioonid ja ülesanded 
oleksid riigi poolt vastavate kulude osas täielikult rahastatud.  
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Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks taotletakse riigilt maa 
munitsipaliseerimist ja nendel maadel tagatakse teenuste osutamine 
avalikest huvidest lähtuvalt. 
Lähtutakse valla finantsilise iseseisvuse suurendamise ja jätkusuutliku 
majandamise vajadustest. Otsitakse lahendusi vallaeelarves omatulude 
suurendamiseks, motiveerides valla hallatavaid asutusi nende kasutuses 
olevaid ressursse paremini majandama. Analüüsitakse vallavara 
kasutamist ja mitteotstarbekad varad realiseeritakse. 
Lähiajal on eesmärgiks jõuda valla laenukoormusega  seadusega lubatud 
piiridesse.. 
Kulude planeerimisel lähtutakse ressursside säästliku ja otstarbeka 
kasutamise printsiibist. Jälgitakse, et valla eelarves tegevuskulude kasv ei 
oleks kiirem valla eelarve kulude üldisest ning tulude kasvust.  
Valla eelarves üksikisiku tulumaksubaasi suurendamiseks suunatakse 
jõupingutused rahvastikuregistris elukoha andmebaasi vastavusse 
viimisele vallas tegelikult elavate inimeste arvule. Selleks rakendatakse 
vallas elavate inimeste registreerimist stimuleerivaid meetmeid ja 
vallavalitsuse poolt osutatavad investeeringud/teenused seotakse enam 
kasusaaja elukohaga. 
 

9 Arengukava elluviimine riskid ja nende 
maandamine 

 
Valla arengukava on volikogu poolt kinnitatud valla arengut suunav 
integraalne dokument, mille sisalduvad valla valdkondlike arengukavade, 
valla hallatavate asutuste arengukavade ja külade arengukavade 
strateegilised seisukohad ja rahastamisele kuuluvad tegevused. Valla 
arengukava elluviimisel tuleb tagada mitmete elluviimisega seotud riskide 
maandamine, millest käesoleva arengukava puhul peeti olulisemaks 
järgmisi.  

Poliitilised riskid. Eesti valitsuspoliitika mõju kohalikule omavalitsusele 
tuleneb eelkõige Eesti  rahanduspoliitikast ja ministeeriumite 
valdkonnapoliitikatest, millest sõltub riiklike vahendite paigutus 
omavalitsuse üksustes. Eesti majandustegevuses domineerib eelkõige 
Tallinna ja linnaregioonide kesksus. Ülejäänud Eesti piirkondade areng ja 
vastavalt ka kohalik investeerimisvõime jääb nendega võrrelduna oluliselt 
madalamaks. Seda riski saab maandada valla aktiivse lobbipoliitikaga, 
põhjendatud projektide esitamisega ja koordineeritud regionaalse 
koostööga. Oluline on esitada oma ettepanekud Tartumaa Omavalitsuste 
Liidu kaudu Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimistele 
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoniga, mille 
põhieesmärgiks on riigieelarve ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvete 
kujundamise ning muud kohaliku omavalitsustega seotud küsimused.  

Kohalikul tasandil tuleb arengukava elluviimisel ja selle jätkusuutlikkuse 
kindlustamisel arvestada poliitilise huvitatuse võimaliku muutuse riskiga, 
mis võib tuleneda eri poliitiliste jõudude meele- ja positsioonimuutustest.  
Toetuse languse võib esile kutsuda liialt kõrgendatud ootused arengukava 
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kiireks elluviimiseks, tegevustes pettumine ja osalemishuvi vähenemine. 
Sellise olukorra tekkimise ohtu vähendab oluliselt avalikkuse kaasamine 
otsustusprotsessi ning tulemuslik avaliku, era- ja kolmanda sektori 
ressursside paigutamise koordineerimine. Riskide maandamise 
võimaluseks on kohaliku omavalitsuse huvide kajastamine Tartumaa 
arengukavas ja nende laiapõhjaline arutelu kohalike elanike, ettevõtjate, 
kolmanda sektori ja riigiasutustega. 

Finantsriskid, sealhulgas majanduse üldine langus, üldise ärikeskkonna 
halvenemine, elanike sissetulekute pidurdumine ja projektipartnerite 
kahjumlik tegevus. Seda riskigruppi tuleb arengukava elluviimise 
seisukohalt hinnata oluliseks, sest arengukava pikaajaline ja 
tasakaalustatud elluviimine sõltub valdavalt valla initsiatiivist, 
juhtimissuutlikkusest, finantseeringutest ja projektijuhtimise edukusest.  

Tulubaasi põhjendatud vajadustele mittevastavuse oht, rahaliste 
vahendite nappus valla arenguks vajalike investeeringute teostamiseks. 
Kohaliku omavalitsuse kasutada olevad rahalised vahendid ei suurene 
piisava tempoga, mistõttu ei suudeta ehitada vajalikus tempos avalikku 
taristut ja seda hooldada. Teenuste kvaliteedi mittevastavus elanike 
ootustele ja teenuste hinnatõus vähendavad elukoha väärtust ja valla 
imagot.  

Üldise majanduslanguse tekkimisel hakatakse piirama kulusid ja raha 
hoitakse kokku ennekõike investeeringute vähendamise arvelt, sh 
investeeringud inimkapitali. Mõnevõrra suudetakse riski vähendada, kui 
ollakse teenuste pakkuja regionaalses võrgustikus. Samuti käituda 
finantstegevustes konservatiivsetest arusaamadest lähtuvalt ja luua 
pikaajalised, põhjendatud ning usaldusväärsed kliendisuhted. Üheks 
finantsriskide osaks võib olla kulude planeerimatu kasv, mis toob kaasa 
suurema rahavajaduse ja projekti kahjumlikkuse. Seetõttu võib vajalikuks 
osutuda teenuste hindade suurendamine, mis omakorda vähendab huvi 
nende kasutamise vastu. Selle ohu elimineerimiseks on läbi pikaajalise 
planeerimisprotsessi (eelarved, kulude optimeerimine) kontrollida oma 
tulude ja kulude vastavust ning ohtude ilmnemisel kasutada 
konservatiivset lähenemist. Oluline on arvestada struktuurifondidest raha 
taotlemisel omafinantseerimise suutlikkust ja teada, et Euroopa Liidu poolt 
toetatavates projektides tuleb rahalised kulud esmalt ise katta ja kulud 
kompenseeritakse peale tööde vastuvõtmist. Arvestada tuleb ka asjaolu, 
et laenude teenindamisega seotud kulud ei ole abikõlbulikud.  

Avalike teenuste osutamise mahajäämuse oht, mille sisuks on 
elanike kasvavate nõudmiste rahuldamatus, seda nii taristu objektide 
ehitamise mahajäämuse (koolid, lasteaiad) kui avaliku sektori poolt 
pakutavate teenuste kvaliteedi osas. Kasvav elanikkonna rahulolematus 
põhjustab võimu poliitilise ebastabiilsuse, otsustamatuse või tehtud 
otsuste elluviimise mittejärjekindluse ja pärsib arendustegevuse 
järjepidevust vallas.  

Elanike vähese kaasamise oht otsustusprotsessi, mille 
ärahoidmiseks on olulisem asjakohase ja tõese informatsiooni õigeaegne 
ning võimalikult lihte kättesaamine. Oluline on toetada kodanikuühiskonna 
arengut ja luua dialoog avaliku, era ja kolmanda sektori vahel. 

Kuna arengukava elluviimise käigus viiakse läbi ulatuslikud ehitustööd,  
siis on oluline vähendada ehitustöödega kaasnevaid riske, mis võivad 
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tuleneda ehitustööde tegijate nappusest, tähtaegade pikenemisest, 
mittekvaliteetsest tööst.  Riskide maandamiseks on vajalik valida parim 
tööde teostaja ja tagada ehitustööde järelvalve kogenud asjatundjate 
osavõtul.   

Maineriskid seonduvad valla võimekusega olla usaldusväärne ja 
haldussuutlik partner. Olulisel kohal on siin suhted elanike, huvigruppide 
ja demokraatlikult valitud võimuorganite vahel- elanike kaasatus ja 
osalemine valla tuleviku kujundamises. Samuti tuleb panustada valla 
maine kujundamisse Tartumaal, Eestis laiemalt.  

 

10 Arengukava elluviimine ja seire 
 

Nõo valla arengukava elluviimine toimub kohalike elanike, Nõo 
vallavolikogu ja -valitsuse, riigi ja Nõo valla arengust huvitatud 
organisatsioonide koostöös. Arengukava elluviimiseks taotletakse 
kaasfinantseerimist Euroopa Liidu arengufondidest, riigieelarvest ja 
projektipartneritelt. 

Arengukavas püstitatud eesmärkide, ülesannete ja tegevuste täitmist 
hinnatakse kord aastas koos arengukava muutmise vajaduse 
määramisega. Selle tarvis koostatakse arengukava täitmist iseloomustav 
aruanne, mis sisaldab ka vallaeelarve vahendite kasutamise ülevaate ja 
prognoosi arengukava täitmisest eelarveaasta lõpuni, ning vajadusel 
muutmisettepanekud. Arengukava muutmiseks loetakse olukorra analüüsi, 
visiooni ja arengumudelis esitatud strateegia sisulisi muutusi, samuti 
investeeringute kava eesmärkide, ülesannete ja tegevuste muutmist või 
uute lisamist, mis oluliselt muudavad vallaeelarve kasutamist. Arengukava 
täitmise aruanne ja vajadusel arengukava muutmisettepanekud esitatakse 
vallavalitsuse poolt volikogule iga aasta 1. augustiks. Kui volikogu peab 
arengukava muutmist vajalikuks, teeb ta vallavalitsusele ülesandeks 
kuulutada välja arengukava uue redaktsiooni avalik väljapanek. Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab volikogu iga aasta 1. 
oktoobriks läbi vaatama arengukava täitmise aruande ja kinnitama 
arengukava uue redaktsiooni. Arengukava uus volikogu poolt kinnitatud 
redaktsioon avalikustatakse valla veebilehel ja see edastatakse vastavalt 
seadusele Siseministeeriumile ja Tartu maavanemale. 

 


