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Tabivere kodutütarde ja
noorkotkaste rühmal täitub
15 tegutsemisaastat
19. jaanuaril täitus Eesti
Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred asutamisest 84 aastat. Kodutütred
on tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu
noorteorganisatsioon, kellel
on oma põhikiri ja sisekord.
Tabivere rühma tublimaid ja aktiivsemaid kodutütreid tunnustati ringkonnavanema tänukirjaga.
Kodutütarde peavanem
Angelika Naris andis kodutütarde kuldsõlega teeneteristi
Tabivere kodutütarde vabatahtlikule juhendajale Tiina
Reinesbergile ja noorkotkaste vabatahtlikku juhendajat
Andres Reinesbergi tänati
kodutütarde ettevõtmistele
kaasaaitamise eest toetaja
hõbetatud teeneteristiga.
Käesoleva aasta kevadel
täitub Tabivere kodutütarde
ja noorkotkaste rühmal 15
tegutsemisaastat. 2001. aastal suvelaagris võeti vastu 8
kodutütart ja 15 noorkotkast.
Peale laagrit oli esimene
tähtsaim ettevõtmine 14.
juulil 2001. aastal, kui noorkotkastel oli au Karl Partsi
mälestussamba avamisel
sambalt kate eemaldada.
Oleme tegevusaastate jooksul ette võtnud lühemaid
ja pikemaid matku, käinud
laagrites, luureretkedel, laskejooksudel jne. Liikmeid
on järjest lisandunud ja esimesed liikmed on vahepeal
juba täisikka jõudnud ning
nii mõnedki on Kaitseliidu
ridades jätkamas.
2016. aasta alguse seisuga on meil nimekirjas
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PIDULIK KONTSERT-AKTUS

ESINEVAD ALEN VEZIKO JA ROSANNA LINTS
ÜRITUS ON KÕIGILE TASUTA!

TULE KUPERJANOVI RETKELE
27. veebruaril kell 10–17
27. veebruaril saavad kõik huvilised suusatada
leitnant Julius Kuperjanovi ja tema partisanide
mälestuseks Puurmanist Tabiverre. Oodatud
on nii kaitseliitlased, kes saavad panna proovile
oma varustuse, kui ka pered, kes soovivad veeta
sportlikku päeva vabas õhus ja heas seltskonnas.

Tabivere rühma tublimad kodutütred koos juhendajate Tiina ja Andres Reinesbergiga.

22 kodutütart ja 21 noorkotkast. Osaleme jätkuvalt
maakondlikel üritustel. Lisandunud on väikeste matkamäng ja võimalus osaleda
võitluskunstide laagris.
Käime alati võidupüha
maakondlikul paraadil ja
vallamuuseumi juures oleva
tulealtaril võidutule süütamisel. Iga aasta augustis
korraldame aktiivsematele
lastele preemiareisi.
Meie diplomite ja karikate
kollektsiooni saab näha Tabivere vallamuuseumis.

Paadiretk 2013. aasta suvel.

Olen alates 4. jaanuarist Tabivere rahvamaja uus noorsootöötaja.
Noorsootöö on minu jaoks ennekõike noorte kaasamine arenguprotsessidesse, kus nad saavad end
väljendada loovalt ja arendada
praktilisi teadmisi.
Alustuseks küsisin siia kaks arvutit AS IM arvutitelt, mille me oleme tänaseks päevaks kätte saanud.
Oleme lastega siiralt õnnelikud,
et IM arvutite tegevjuht Jaanus
Treilmann ei unustanud Tabivere

TIINA REINESBERG

Tabivere rühm Karl Partsi mälestussamba juures Tabivere
pargis 2015. aasta suvel.

Retke pikkus on ligikaudu 23 km, kui suusalund pole,
läbitakse rada jalgsi. Trass on küll paigas, aga suusarada
sisse ei lükata ja aega ei mõõdeta. Tegemist on eelkõige
meeldiva kulgemisega omas tempos.
Alustatakse Puurmani lossi (http://www.puurmanimois.
ee) juurest ja lõpetatakse Tabivere vallamuuseumis (http://
muuseum.tabivere.net). Stardikohast saab finišisse ette
saata kuivi/sooje riideid. Vajadusel transport Tabiverest
tagasi Puurmani.
Rajal on kontrollpunktid, kus pakutakse sooja jooki ja
tuleb lahendada ülesandeid neljas valdkonnas: riigikaitse,
pääste, loodus, meditsiin. Finišis, Tabivere vallamuuseumis,
pakutakse sooja suppi.
Riietuda ilmastikule sobivalt. Kaasa võib võtta sooja jooki
ja suupisteid. Kui rada osutub arvatust raskemaks, saab jalgu
puhata toetussõidukis. Korraldatud on esmaabi andmine.
Rajale kedagi maha ei jäeta!
Eelregistreerimine retkele lõpeb 22. veebruaril kell
12.00. Kirja saab panna e-posti teel: kuperjanoviretk@
gmail.com. Eelregistreerimisel teatada ka transpordi vajadusest Tabiverest Puurmani.
AJAKAVA:
9.00 		algab retkeliste registreerumine
10.00 		retke pidulik avatseremoonia Puurmani lossi
		juures
10.15 start
17.00 finiš suletakse

2015. aastal korraldas Tabivere rühm maakondliku
matkamängu.

noori. Arvutite järgi oli vajadus
meil väga suur. Kuna tänapäev
koosneb suuresti infoühiskonnast,
siis igal õhtul on arvutid kasutuses
– kes õpib, kes vaatab õppimist, kes
mängib, kes pildistab ja kes tegeleb
muusikaloomisega.
Ma loodan, et siit algab meie
väike tõusutee.
Tabivere noortekeskus tänab
teid, IM Arvutid!
GERLI NEEME

Retk Puurmanist Tabiverre on pühendatud 11.–13.
jaanuarini 1919. a toimunud Julius Kuperjanovi partisanisalga rännaku mälestusele. Neil päevil liikus partisanisalk
formeerimiskohast Puurmani lossist vastu lahingutele
Tabivere ümbruses.
Retke vapil on kujutatud Puurmani vallast pärit Kuperjanovi partisani ILMAR UUSI käiseembleemi. Ilmar Uus
liitus partisanidega Puurmani mõisas, läbis kogu sõjatee
ja lõpetas teenistuse kompanii veltveeblina. Tema panus
riigikaitsesse jätkus Kaitseliidu ridades ja tema isamaalisuse
järjepidevust hoiavad lapsed ning lapselapsed.
Korraldajad: Kaitseliidu Jõgeva malev, Naiskodukaitse
Jõgeva ringkond, Noorte Kotkaste Jõgeva malev, Kodutütarde Jõgeva ringkond, Jõgeva Maavalitsus, Puurmani Vallavalitsus, Tabivere Vallavalitsus, Keskkonnaamet, Päästeamet
ja Kuperjanovi jalaväepataljon.
Info: http://jogeva.maavalitsus.ee/kuperjanov2016
Kairi Sumero, KL Jõgeva maleva referent
e-post kuperjanoviretk@gmail.com
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Vallavolikogu

Kokkuvõte jaanuarikuu
volikogust

Tabivere vallavolikogu istung toimus
28. jaanuaril 2016
Päevakorras oli:
1. Volikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekud ja vallavalitsuse seisukohad Tabivere valla
2016. aasta eelarve eelnõu
muutmiseks.
Tabivere vallavalitsus
oli nõus majandus- ja eelarvekomisjoni poolt eelarvesse
tehtud muudatusettepanekutega ning komisjoni
ettepanekud viidi eelarvesse
sisse.
2. Tabivere valla 2016.
aasta eelarve teine lugemine.
Toimus Tabivere valla
2016. aasta eelarve teine
lugemine.
3. Seisukoha andmine
kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks.
Vallavolikogu andis nõusoleku Jõgeva maavalitsusele
loa andmiseks Silvanter
Foret OÜ-le Mustasaare katastriüksuse omandamiseks.
4. Maaüksustele maa
sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine.
Volikogu otsustas määrata Raki katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavatele Raki ja Rakipõllu katastriüksustele maa
sihtotstarbeks maatulundusmaa ja koha-aadressiks
Jõgeva maakond, Tabivere
vald, Sortsi küla.
5. Ehitise peremehetuks
tunnistamine (Leima kelder,
Maarja garaažid).
Vallavolikogu tunnistas
peremehetuks Tabivere alevikus asuva Leima keldri ja
Maarja-Magdaleena külas
asuvad Maarja garaažid.
6. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
Volikogu võttis vastu
koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra.
7. Tabivere valla teenetemärgi andmine.
Vallavolikogu otsustas
anda Tabivere valla teenetemärgi Janno Pärnsalule,

Viive Aunapile ja Kalju Matsonile.
8. Tabivere vallavolikogu
määruste kehtetuks tunnistamine.
Vallavolikogu tunnistas
kehtetuks Tabivere vallvolikogu 20.03.2001 määrus
nr 31 “Tabivere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuste hindade reguleerimise korra kinnitamine”,
21.09.2004 määrus nr 30
“Tabivere valla teeregistri asutamine”, 01.05.1996
määrus nr 6 “Vallavara erastamise korra kinnitamine”,
19.11.2013 määrus nr 3
“Tabivere valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasu
alammäärad”, 16.11.2010
määrus nr 8 “Tabivere valla
arengukava 2005–2018” .
9. Alatise majandus- ja
eelarvekomisjoni aruanne.
Volikogu kuulas ära alatise majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe aruande
komisjoni tööst 2015. aastal.
9. Tabivere valla 2016.
aasta eelarve vastuvõtmine.
Vallavolikogu võttis vastu Tabivere valla 2016. aasta
eelarve.
10. Vallamuuseumi edasistest arendamisvõimalustest.
Vallavolikogu otsustas
kuulutada välja konkursi
vallamuuseumile haldaja
leidmiseks.
Konkursi tingimusteks
seati:
Vallapoolne aastane tegevustoetus kuni 4190 eurot;
haldaja põhitegevuseks peab
jääma muuseum; Tabivere
valla õpilastele ja lasteaialastele muuseumi külastus
peab olema tasuta; haldaja
esitab tegevuskava.
Informatsioonid.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 25. veebruaril 2016 algusega kell
16.00.

Tabivere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

vallamuuseumile haldaja leidmiseks.
Muuseumi põhifunktsiooniks peab jääma muuseum.
Hoonel võib olla ka lisafunktsioone.
Sooviavaldus ja tegevuskava esitada Tabivere Vallavalitsusele hiljemalt 18. märtsil 2016 info@tabivere.ee või
Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 JÕGEVAMAA. Tegevuskava esitamisel arvestada, et Tabivere valla koolinoorte ja
laseaiaealiste laste sissepääs oleks muuseumisse tasuta.
Haldajale tagatakse vallapoolne tegevustoetus kuni
4190 eurot aastas. Rendile andmise tingimused lepitakse
kokku läbirääkimiste käigus.
Tä p s e m i n fo Ta r m o R a u d s e p a l t 5 6 9 5 8 6 6 3 ,
tarmo@tabivere.ee .

Tabivere vabaajakeskuses on võimalik
broneerida bowlingu-saali peoõhtute ja
sünnipäevade pidamiseks ning taas saab käia
ka Soome saunas.

Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Jaanuari volikogu oli väga
kurva alatooniga. Igaühe mõtetes mõlkus kurb sündmus
– meie pikaaegne endine vallavanem Aare Aunap on meie
hulgast lahkunud. Tabivere
vallavolikogu avaldab südamest kaastunnet lähedastele.
Leina taustal sai vastu võetud valla 2016. aasta
eelarve, millesse tehti veel
enne vastuvõtmist mõningaid
muudatusi. Näiteks otsustati muuseumi haldamisele
kuulutada konkurss ja selle
järgselt lõpetada muuseumi kui allasutuse tegevus.
Muuseumi toimimise osas
olen isiklikult ka varem sõna
võtnud ning seekord võitis
volikogu enamiku poolehoiu
just muuseumi ümberkujundamise idee. Ümberkujundamise tulemusel leitakse

muuseumile haldaja, kelle
kasutusse antakse muuseum
koos ca 4000 euro suuruse
aastase tegevustoetusega.
Täpne toetus sõltub sellest
kui suures summas on olnud
vajadus enne haldaja leidmist
kommunaalkulusid katta.
Koondamishüvitise jms kokkuvõttena vabanes sel aastal
muuseumi eelarve realt 3000
euro suurune summa, mis
suunati kohe volikogu enamiku otsusega Tabivere lasteaia
akende vahetusse. Muuseumi
ümberkujundamine annab
hea võimaluse muuseumi
haldajal erinevatest fondidest
rahastust küsida. Kutsun
kindlasti üles kõiki huvilisi
muuseumi haldaja konkursil
osalema, see näitab ühtlasi ka
kogukonna huvi muuseumi
vastu.

Volikogus anti täiendavalt
infot ka haldusreformi osas.
Novembri lõpus sai volikogus infona teada antud, et
Tartu vallaga oleme kohtunud võimaliku ühinemis- või
liitumishuvi väljaselgitamise eesmärgil. Kohtumise
tulemuseks oli teadmine, et
Tartu vallal väga suurt huvi
meie vastu pole ja Tartu vald
soovib oodata ära täpsed riigipoolsed kriteeriumid. Samas
volikogus sai räägitud ka võimalusest vaadata Palamuse
suunal ja suuremalt (mitte
ühe-kahe valla liitumist).
Detsembri volikogu toimus
enne jõule ja selleks ajaks
täiendavat infot veel anda ei
olnud. Seekord oli võimalik
rääkida juba just-just toimunud kokkusaamisest 11
omavalitsuse esindajatega,
mis kantud ideest luua PõhjaTartumaa suurvald. Kohtumise tulemusel jäi meie jaoks
esialgu pinnale huviliste ring
– Palamuse, Saare ja Vara
vald – ning ka vajadus kindlasti jätkata Tartu vallaga
läbirääkimisi. Millised on aga
iga ühinemiseks valmis oleva
valla ootused ja lootused, see
selgub järgnevate koosoleku-

te ja kokkusaamiste käigus.
Seega, mitte midagi lõplikku
veel pole.
Seekordsel volikogu istungil andsin teada, et ei
jõua juhtida majandus- ja
eelarvekomisjoni, sest lähen
täiendkoolitusele. Täiendkoolitus on vajalik Tabivere
sotsiaalkeskuse erihoolekande osa paremaks juhtimiseks.
Koolitus kestab juuni lõpuni.
Ka komisjoni aseesimees
astus tagasi, sest temale
lisandub kohustusi seoses
volikogu esimehe asendamisega nendel päevadel kui ma
koolis olen. Isiklikult loodan,
et volikogu liikmete hulgas on
inimesi, kes valmis komisjoni
esimehe vastutust võtma. Komisjoni esimeheks saab olla
vaid volikogu liige.
Kuigi ma komisjoni ei
juhi, ootan siiski aktiivsetelt
Tabivere valla elanikelt valla
elu paremaks muutmiseks
mõtteid ja ideid. Palun saatke
need mulle emailile: sirje.simmo@tabivere.ee või aadressil:
Tuuliku 11, Tabivere alevik
Jõgevamaa.

MAARJA RAHVAMAJAS
5. märtsil kell 19

V. Orumetsa laule laulab Rein Kiinvald
Elva lauluansambel Mis Sest
TANTSUKS ANSAMBEL Üks Miil Saaremaalt
Avatud KOHVIK

Piletid eelmüügis rahvamajas ja raamatukogus
4 eurot, õhtul 6 eurot
Info ja laudade tellimine tel 520 5906

TABIVERE RAHVAMAJAS

TEISIPÄEVAL, 22. MÄRTSIL │ ALGUS KELL 11

ISETEHTUD KÕRVARÕNGAD│KOKANDUS
TAASKASUTUS│TRUMMIDE MEISTERDAMINE

Sauna lahtioleku ajad:
reedel ja laupäeval 13.00–17.00.
Rohkem infot või teisi aegu saab broneerida telefoninumbritel 773 6566 või 5606 8226.

KORRALDAB TABIVERE NOORTEKESKUS

KÕIGILE TASUTA!
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Talimängude kaks etappi on peetud
Käesoleva aasta Tabivere
valla XI talimängud juhatati
sisse I etapi võistlusega 23.
jaanuaril Tabivere põhikoolis.
Võisteldi sisekergejõustikus,
kabes, lauatennises ja nooleviskes. Rohkesti oli osavõtjaid
sisekergejõustikus, noortega
kokku 76. Noored võistlesid
poiste ja tütarlaste 5–8-,
9–11- ja 12–15-aastaste vanuseklassi ringijooksus, paigalt
kaugushüppes ja kahe noorema vanuseklassi võistlejad
Fortex viskevahendi viskes ja
vanema vanuseklassi võistlejad topispallitõukes. 5–8-aastaste kõik kolm ala võitis poistest Hendrik Visk OÜ Same
võistkonnast ning tütarlastest Elis-Maarja Aardevälja
Maarja-Magdaleena küla
võistkonnast. 9–11-aastastest
poistest oli kolme ala võiduga
edukaim Markos Serojev Tabivere aleviku võistkonnast.
Tütarlaste sama vanuseklassi
paigalt kaugushüppe ja Fortex viskevahendi viske võitis
Klaudia Kaasik MTÜ Juula
Küla Heaks võistkonnast
ning ringijooksus oli parim
Meribel Võimre Tabivere
Lasteaia võistkonnast. Poiste vanemas vanuseklassis
oli kolme ala võiduga parim
Risto Loorits OÜ Same võistkonnast. Sama vanuseklassi tütarlaste ringijooksu ja
paigalt kaugushüppe võitis
Helena-Krõõt Haidak Tabivere Põhikooli võistkonnast
ja topispallitõuke Karmeli
Kaasik MTÜ Juula Küla
Heaks võistkonnast. Kõige
arvukamalt oli võistlejaid
meeste kergejõustikus. Meeste paigalt kaugushüppe ja
topispallitõuke võitis Kristjan
Rosenberg Tabivere Vallavalitsuse võistkonnast ning ringijooksu Hanno Lainevee OÜ
Same võistkonnast. Naiste
paigalt kaugushüppes ja topispallitõukes oli parim Kaili
Metsaste OÜ Same võistkonnast ning ringijooksus
Jaanika Unt MTÜ Juula Küla
Heaks võistkonnast. Meesveteranid 50+ vanuseklassis
võitis ringijooksu ja paigalt
kaugushüppe Urmas Mikko
Tabivere põhikooli võistkonnast ning topispallitõukes oli

Tabivere lasteaia võistkond talimängude II etapil MaarjaMagdaleenas

parim Ivar Karina Tabivere
Vallavalitsuse võistkonnast.
Naisveteranide 40+ vanuseklassi ringijooksu ja paigalt
kaugushüppe võitis Aune
Sepp Tabivere Lasteaia võistkonnast ning topispallitõukes
oli parim Eerika Lill Tabivere
Põhikooli võistkonnast. Kergejõustikualade kokkuvõttes
oli parim võistkond OÜ Same
Tabivere Põhikooli ja Tabivere Lasteaia ees.
Kabes oli osalemas 15
mees- ja 7 naismängijat.
Meestest oli parim Mati Viira Maarja-Magdaleena küla
võistkonnast ning naistest
Taimi Pihelpuu Koogi Külaseltsi võistkonnast.
Võistkondlikus arvestuses, kus läksid arvestusse
kolme parema kabetaja kohapunktid, saavutas esikoha
Maarja-Magdaleena Küla
võistkond. Teine koht kuulus
MTÜ Juula Küla Heaks võistkonnale ning kolmas koht Tabivere Põhikooli võistkonnale.
Lauatennises olid parimad Tabivere Põhikooli võistlejad meestest Erlend Kesa
ning naistest Piret Siivelt.
Ka võistkondlikult oli parim
Tabivere Põhikooli võistkond
Tabivere Aleviku ja OÜ Same
võistkonna ees. Nooleviskes
edestas Tabivere Põhikooli

võistkond koosseisus Erlend
Kesa, Rein Jõeveer, Aivar
Lankov, Tarvo Vassil ja Eerika Lill teiseks ja kolmandaks
jäänud OÜ Same ja Tabivere
Lasteaia võistkonda. Individuaalselt oli täpsem nooleviskaja Erlend Kesa.
Pärast I etapil võisteldud
nelja spordiala asus talimänge juhtima 55 punktiga võistkond Tabivere Põhikool. Teise
koha hõivas OÜ Same võistkond 50 ja kolmanda koha OÜ
Äksi Puhkemaja võistkond
36 punktiga. Järgnesid MTÜ
Juula Küla Heaks 35 ning
Koogi Külaselts ja Tabivere
Alevik võrdselt 31 punktiga.
Talimängude II etapi
võistlused toimusid 6. veebruaril Maarja-Magdaleena
põhikoolis, kus võisteldi koroonas, paarisvõrkpallis ja
laskmises. Koroonamängus
olid edukamad Tabivere Lasteaia võistlejad, kes saavutasid ka võistkondliku esikoha
Maarja-Magdaleena Küla
ja OÜ Same võistkonna ees.
Individuaalselt oli meestest
parim Bernhard Sepp ja naistest Elo Saaremaa, mõlemad
Tabivere Lasteaia võistkonnast. Paarisvõrkpallis oli
osalemas viis meeste ja viis
naiste võistkonda. Võistkondlikku arvestusse läks kaks

paremat võistkonda, kus
esikoha saavutas OÜ Same
võistkond MTÜ Juula Küla
Heaks ja Tabivere Põhikooli
võistkonna ees.
Meesteturniiri võitsid
Rainis Meilus ja Steven Meilus OÜ Same võistkonnast
ning naistest Jaanika Unt ja
Karmeli Kaasik MTÜ Juula
Küla Heaks võistkonnast.
Laskmise tulejoonel käis
40 mees- ja 17 naislaskurit.
Meestest oli parim Indrik
Unt MTÜ Juula Küla Heaks
võistkonnast ning naistest
Aune Sepp Tabivere Lasteaia
võistkonnast. Võistkondlikult
võitis laskmise OÜ Same
võistkond Tabivere Lasteaia
ja Tabivere Vallavalitsuse
võistkonna ees.
Tabivere valla XI talimängude kahe etapi võistkondliku
arvestuse kokkuvõttes tõusis
esikohale OÜ Same võistkond
92 punktiga, edestades I etapi
järel liidrikohal olnud Tabivere Põhikooli võistkonda
seitsme punktiga. Neljandalt
kohalt kolmandaks tõusis
MTÜ Juula Küla Heaks võistkond, kellel on 67 punkti. Üldarvestuses kolmanda koha
eest võitlevad veel Tabivere
Lasteaia ja OÜ Äksi Puhkemaja võistkond, kellel on 63
punkti ja Maarja-Magdaleena
küla võistkond, kes on kogunud 62 punkti. Seitsmendal
kohal asub Tabivere aleviku
võistkond 49, kaheksandal
Tabivere Vallavalitsuse võistkond 48 punktiga. Punkte
on veel saanud Koogi Külaseltsi, OÜ Baltic Connexioni,
Tabivere Päästekomando ja
Maarja-Magdaleena Põhikooli võistkonnad.
Lõplik võistkondlik paremusjärjestus selgub III etapi
võistlusega 20. veebruaril
Tabivere põhikoolis, kus on
kavas suusatamine, tõukekelgutamine ja mälumäng.
Lumeolude puudumisel asendatakse suusatamine ja tõukekelgutamine sisealadega
(sulgpall ja korvpallivisked).

Tabivere valla hüppajate päeva D-vanuseklassi poiste
kõrgushüppe autasustamine, vasakul Tanel Roots (II koht) ja
keskel võitja Markos Serojev.

sis tulemusega 1.20 ja Gerli
Kreek tütarlaste D-vanuseklassis tulemusega 1.10.

Hüppajate päeval oli
kavas ka E-vanuseklassi
kõrgushüpe, kus tütarlaste

Tabivere Vallavalitsus võtab teenistusse

SOTSIAALTÖÖ- JA LASTEKAITSESPETSIALISTI
Töö kirjeldus:
• toimetulekuraskuste ennetamine ja kõrvaldamine;
• lastekaitsetöö korraldamine;
• laste ja täiskasvanute eestkoste korraldamine;
• laste ja perede nõustamine;
• valla esindamine ametiasutustes ja kohtus;
• oma valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine.
Nõudmised kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus;
• sotsiaaltöövaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine;
• hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, Excel, Outlook,
PowerPoint);
• hea analüüsivõime;
• täpsus;
• usaldusväärsus;
• kohuse- ja vastutustundlikkus;
• pingetaluvus;
• kõrgtasemel eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil;
• vastavus avaliku teenistuse nõuetele;
• autojuhilubade olemasolu.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus samas valdkonnas;
• andmeregistri STAR tundmine.
Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades.
Kandideerijatel esitada konkursil osalemiseks dokumendid
vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 25 Tabivere Vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa) või
e-postiga: info@tabivere.ee hiljemalt 01.03.2016.

Tabivere põhikooli võimla
on avatud teisipäeviti ja reedeti
kella 18.00–19.30.
Sellel ajal on igaühel võimalik võimlas oma
aega sportlikult sisustada.

TOOMAS ROSENBERG

UUS TRENN TABIVERE RAHVAMAJAS!
ALATES 6. MÄRTSIST PÜHAPÄEVITI

Tabivere põhikooli õpilased võitsid medaleid maakonna
meistrivõistlustelt sisekergejõustikus
Jõgevamaa noorte meistrivõistlused sisekergejõustikus toimusid kõrgushüppes
15. jaanuaril Tabiveres ning
40 meetri jooksus, 45 meetri
tõkkejooksus ja kaugushüppes 21. jaanuaril Jõgeval.
15. jaanuaril Tabivere
põhikooli võimlas toimunud
traditsioonilisel Tabivere
valla hüppajate päeval, kus
selgitati ka Jõgevamaa noorte
sisemeistrid kõrgushüppes,
olid edukad Tabivere põhikooli õpilased. Maakonna
meistriteks tulid poiste Dvanuseklassis Markos Serojev
tulemusega 1.20 ja tütarlaste
samas vanuseklassis Keiti
Lisette Tuhkur tulemusega
1.10. Hõbemedalid võitsid
Tanel Roots poiste D-vanuseklassis tulemusega 1.05 ning
Vitali Kreek poiste B-vanuseklassis tulemusega 1.45.
Pronksmedalid võitsid Heleri
Lipp tütarlaste C-vanuseklas-
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arvestuses võitis esikoha Gea
Kreek tulemusega 0.95 ning
kolmanda koha Elis-Maarja
Aardevälja tulemusega 0.90.
Jõgeval toimunud võistlustel võitis maakonna noorte
meistritiitli tütarlaste C-vanuseklassi 40 meetri jooksus
Karina Agnes Raudkats ajaga
6,2. Eleonora Aunap saavutas
siin 5. koha ajaga 6,6. Kaugushüppes saavutas Karina
Agnes tulemuseks 3.90 ja 5.
koha ning Eleonora 3.89-ga
6. koha. D-vanuseklassis
võitis kolm pronksmedalit
Markos Serojev: 40 meetri
jooksus ajaga 6,6, 45 meetri
tõkkejooksus ajaga 9,2 ja kaugushüppes tulemusega 3.76.
Tütarlaste sama vanuseklassi
kaugushüppes saavutas Gerli
Kreek tulemusega 3.39 neljanda koha.

deepWORK®
väsitav,

on

unikaalne

atleetlik,

lihtne,

ja

kõigist

erinev

teistest tuntud treeningprogrammidest!
TREENER MERIKE KANGRO
KAASA 3€

Tabivere Rahvaspordiklubi kutsub:

III etapp – 20. veebruaril
algusega kell 10.00 Tabivere põhikoolis.
Kavas:
suusatamine, tõukekelgutamine, mälumäng.

TOOMAS ROSENBERG
Võistluste info: sport.tabivere.net

Võistlust toetavad:
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Aret Tallmeister 60

Tabivere Rahvamajas 4. märtsil kell 19

IN MEMORIAM

Õnnitleme!
Juula küla rahvas

AARE AUNAP

26. IX 1958 – 25. I 2016
MEES, KES OMA TEGEVUSEGA AITAS KAASA
JÕGEVAMAA JA TABIVERE VALLA ARENGULE

Külliki, Kristiina,
Helve, Enn!
Soovime, et hell ja hele päike
kõikjal valgustaks te teed!

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVA PUHUL!
Etendus kestab 1 tund. Pileti hind 5 eurot.

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

SÜNDINUD
GETTER-LY PALK 18.12.2015
vanemad Daisiki-Mae ja Urmo

Pühapäeval, 28.veebruaril algusega kell 13.00
Maarja raamatukogus
külas Jaanus Rooba, kes räägib teemal
“A. H. Tammsaare elu ja looming tõe ja õiguse
pingeväljas”.

EVERT KESA 23.01.2016
vanemad Kadi ja Erlend

Wiera Teater
Kahe sajandi
kirjad
Luuleetendus ühes vaatuses
Kunstnik - lavastaja
Ene Luik–Mudist

Muusika
Anni Zimmermann

91
87
86
85
84
82
80
70
65
60
55

50

EHA TREIER
ELLE PALLO
LEILI ORAV
EINAR-EVALD PAABO
LUDMILLA BELORUKOVA
SILVI KAASIK
KUNNAR NURK
LEILI TILK
AILI VESTEL
MARET VASSIL
JELENA KÜPAR
LEHTE ÕUNAPUU
ARET TALLMEISTER
VASYL KLIUCHIVSKI
IVAR FEIMAN
KAJA RENTSEL
VELLO PÄRT
IVAN TAFICHUK
ANNE BUNDER

20.02
24.02
03.02
18.02
20.02
20.02
18.02
26.02
05.02
13.02
10.02
23.02
04.02
29.02
08.02
15.02
24.02
24.02
19.02

Kuulutused
Müüa toidukartulit
kojutoomisega. Tel 5590 5112.
Metsakeskus.ee

Müüa garaažiboks Tabivere
alevikus. Tel 511 2694.
Tabivere vallavalitsusse unustatud
prillid ootavad omanikku.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 17. märtsil 2016.
Kaastöid märtsikuu lehte võetakse vastu 11. märtsini 2015.
Kaastöid ja kuulutusi saab saata katrin@interspace.ee
või tuua Tabivere vallavalitsusse (tel 776 6940) või raamatukokku.
Toimetaja ja kujundaja Katrin Põdra. Trükk Vali Press OÜ, vali@vali.ee.

Osades:
Aili Jalakas & Ingel Liis Hedgren Haljas
Ilme Roosmäe & Susan Kolde & Sirje Siimenson
Vete Ansip & Greeteliis Terve
Heli Täpsi & Anni Zimmermann

ESIETENDUS
27. MÄRTS 2016

25. jaanuaril lahkus meie hulgast Aare Aunap, kes sündis
26. septembril 1958. a Kaareperes. Ta lõpetas Kaarepere
põhikooli ja 1976. a Jõgeva keskkooli. Tabivere-mail alustas
ta töömeheteed 1979. a Saadjärve kolhoosis autojuht-bussijuhina. Edasi töötas ta aasatel 1982–1993 Saadjärve LPK
majandusjuhatajana. Järgnesid 1993–1999 aastad Tabivere
abivallavanemana ja kolmteist aastat (1999–2012) Tabivere
vallavanemana. Vallavanemaks olemise aja jooksul oli Aare
Aunap paljude projektide toetajaks ja algatajaks. Sellesse
aega langes ka külaliikumise aktiivsuse tõus, millele ta alati
kaasa aitas. Tabivere valla elu selle ajajärgu oluliseimaks
teostuseks tuleb lugeda Tabivere vabaajakeskuse ehitust,
mis andis olulise tõuke siinse kultuurielu aktiivsuse kasvule.
Aare ajastu teoks tuleb kindlalt lugeda ka Tabivere päästekomando säilimiseks uue depoohoone ehituse algatamist.
Ilma selle hooneta ei oleks kohalik päästekomando edasi
eksisteerinud, vaid oleks Lähtele üle viidud.
Aare Aunapi abivallavanemaks oleku ajal alustati laste
muusikalist kasvatust koostöös Heino Elleri nimelise muusikakooliga. Praeguseks on sellest välja kasvanud Tabivere
valla huvikool, kuhu soovijaid on rohkem kui koolis õpilastele kohti. Pikka aega oli Aare Aunap Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse ja volikogu liige. Aastal 2007 aitas
ta kaasa Tabivere Lionsi klubi loomisele ja oli kolm aastat
klubi president. Mitmeid heategevusprojekte viidi just
tema algatusel ellu. Alates aastast 2013 oli ta Eesti lioni’de
3. regiooni 2. tsooni esimees.
Aare Aunap käis õppimisvõimelise inimesena hulgaliselt erinevatel koolitustel. 1998–1999. a õppis ta arenguprogrammide keskuses EMI-ECO kohaliku omavalitsuse
tippjuhi kursusel. 2001. a lõpetas ta Eesti Haldusjuhtimise
Instituudis kohaliku omavalitsuse ametnike pädevuskoolituse programmi. 2009–2010. a õppis ta Tallinna Tehnikaülikoolis majandusarengu juhtimist kohalikul ja regionaalsel
tasandil. Vallavanemaks oleku aastatel laulis ta Jõgevamaa
omavalitsusjuhtide ansamblis Mustad Vestid. Aare oli hea
kaaslane ja võttis sõpradega ette nii mitmeidki reise. Sõbrad
mäletavad teda kui inimest, kes hoolis teistest rohkem kui
iseendast. Ta oli rahulik ja asjalik mees. Paljud Tabivere valla
lasteaia ja koolide lapsed võiksid mäletada teda muheda
jõuluvanana.
Aaret jäävad leinama ema, vendade pered, viis tütart
peredega, klubikaaslased Tabivere LC-st, sõbrad, laulukaaslased, erakonnakaaslased ja endised töökaaslased. Aare
Aunap saadeti viimasele teekonnale 30. jaanuaril.

KELL 19.00

Maarja rahvamajas
Toetavad:

Pilet 3 €

Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.
Avaldame kaastunnet
lähedastele

AARE AUNAPI

lahkumise puhul.

Tabivere sotsiaalkeskuse
pere

TABIVERE SPORDIKLUBI
JA
MAARJA-MAGDALEENA MAARAHVA SELTS
KUTSUVAD
LAUPÄEVAL, 19. MÄRTSIL KELL 10

Avaldame kaastunnet
kauaaegse vallavanema

AARE AUNAPI
lähedastele.
Juula külaselts

Tuul unustab küsida,
jäljed tasandab liiv,
kuid meie mälestustest iialgi
Sind aastad ei vii.
Mälestame 5. surma-aastapäeval oma isa, abikaasat ja
vanaisa

HELDUR
KATTELIT

Helju, Marge, Marju,
Madleen ja Isabel

MAIRE TÄHT
Südamlik kaastunne Atsile
ja Evelyle abikaasa ja ema
kaotuse puhul
Meta, Asta ja Eda

MALET MÄNGIMA
MAARJA RAHVAMAJAS TOIMUVALE
TURNIIRILE
Osavõtuks registreerida tel 520 6705 Enn

ALEKSANDR STRELNIKOV
05. V 1952 – 23. I 2016
AARE AUNAP
26. IX 1958 – 27. I 2016
MAIRE TÄHT
27. VIII 1955 – 31. I 2016

