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Vabariigi aastapäeval
jagati autasusid
Eesti Vabariigi loomisest
möödus tänavu 98 aastat.
Iseseisvuspäeva eel andis
president Toomas Hendrik
Ilves riiklikud teenetemärgid
99 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu
Eesti paremaks. Tänuüritus
toimus Tallinnas, Vene teatris, 23. veebruaril.
Teiste hulgas sai Valgetähe V klassi teenetemärgi
Maarja rahvamaja juhataja
ja kohaliku kultuurielu üks
eestvedajaid Jõgevamaal
Tiia Pärtelpoeg.
Tiia on Maarja rahvamaja
juhatajana töötanud juba 90.
aastate algusest.
Lisaks rahvamaja juhataja ametile on Tiia aktiivne
Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi eestvedaja. Seltsi
poolt korraldatud tegevuste
nimetamine veniks pikale,
kuid siinkohal märgin kindlasti näiteks igakevadist
Maarja-Madaleena puhkeala
korrastamist, koos korda
tehtud külaplatsi ja Päikese
parki Otsava külas, külade
arengukavade koostamist,
traditsioonilise mälumängu
korraldamist, külapäevade
toimumise algatamist, laatade ja jõulumüükide algatamist, piirkonna inimeste
mälestuste jäädvustamist ja
palju muud. Seltsi tegevust
on tunnustatud valla, maakonna, maavanema, peaministri ja presidendi poolt.
Tiia on usin erinevate
projektide kirjutaja. Paljud
tema projektid on saanud
ka rahastuse. Toetusrahade
eest on soetatud rahvarõivad
Maarja-Magdaleena segakoorile. Rahvamajale on ostetud
lõõtspill, kontrabass, helitehnikat jne.
Oma tähtsaimaks tööks
peab Tiia raamatu “MaarjaMagdaleena piirkond läbi aegade” koostamist ja ilmumist
2014. aastal.
Tagasihoidlikuks jäädes
ütleb Tiia, et tänab kogukonda, kes esitas ta autasu
saamiseks ja rõhutab, et ilma
toetuse ja abita ei ole võimalik kõike plaanitut ellu viia.
Kõikidele headele inimestele
soovib ta aga julget pealehakkamist – kui algus on tehtud
ja kohalik rahvas tahab, küll
siis asjad tehtud saab.
Tabivere rahvamajas 24.
veebruaril toimunud pidulikul kontsert-aktusel ütles
Tabivere vallavanem Tarmo
Raudsepp oma kõnes: “Vaid
mõne aasta jooksul on Tabivere vallas tegutsevad inimesed saanud Eesti Vabariigi
presidendilt teenetemärgi nii
ettevõtluse arendamise kui
ka külaelu edendamise eest.
Erinevatel konkurssidel ja
võistlustel tunnustuse saavutanuid ei jõua üles lugedagi.

Tabivere Vallavara võtab tööle

MAJANDUSTÖÖTAJA
Maarja-Magdaleena piirkonda.
Töö kirjeldus:
1. Hooldus- ja sanitaarremondi tööde tegemine Vallavara
objektidel.
2. Vajaminevate materjalidega varustamine.
3. Vajadusel töötamine riiklikel pühadel ja nädalavahetustel.
Nõuded kandidaadile:
1. Keskharidus.
2. Kohuse- ja vastutustundlikkus.
3. Usaldusväärsus.
4. Pingetaluvus.
5. Autojuhilubade olemasolu.
6. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Kasuks tuleb:
1. Ehitusliku eriala kutse omamine.
2. Elektripädevus.
3. Eelnev töökogemus remonditöölisena.
4. ATS ja valvesüsteemide tundmine.
Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursil
osalemiseks CV Tabivere Vallavarale (Tuuliku 11, Tabivere
alevik, 49127 Jõgevamaa) või e-postiga: ivar@tabivere.ee
hiljemalt 28.03.2016.

Tabivere Vallavalitsus võtab teenistusse

Tiia Pärtelpoeg.

Inimesed on meie vallas tublid, selles ei ole kahtlustki. Ja
see on kõige muu alus.“
Eest Vabariigi aastapäeva
puhul tunnustati ka meie valla tublisid inimesi. Tabivere
valla teenetemärgi said:
Viive Aunap
Kogu tema elutöö on olnud tihedalt seotud kohaliku omavalitsusega. 1950.
aastate lõpus alustas ta tööd
väikeses Kalevi külanõukogus. 1970. aastatel valiti
ta Tabivere külanõukogu
esimeheks. Tema ametiajal
toimus haldusreform, kus
paljud väikesed külad liideti
suurematega ning väikesed
külanõukogud kadusid. Tabivere vald sai oma territooriumi praegusel kujul. Viive
Aunapi koostatud on Eesti
taasiseseisvumisel Tabivere
valla esimene arengukava ja
põhimäärus. Tema valmistas
ette dokumendid külanõukogule valla staatuse saamiseks. Kui Tabivere vald oli
loodud, siis andis ta juhtimise
üle esimesele vallavanemale
ning jätkas vallavalitsuses
spetsialistina, aidates läbi
viia omandireformi ja maareformi vallas.
Viive Aunap on aastaid
vedanud eakate seltsingu Lumeroos tegevust ning mängib
Tabivere kapellis ja laulab
naisansamblis.

SOTSIAALTÖÖ- JA
LASTEKAITSESPETSIALISTI
Viive Aunapit on autasustatud Jõgevamaa Hõberistiga.
Kalju Matson
Ta asus elama Tabivere
alevikku 1978. aastal. Töötas
Saadjärve kolhoosis ehitusosakonna juhatajana. See
oli aeg, kui Saadjärve kolhoos laienes ja ühines Järve
kolhoosiga. Kolhoosi arenes
kiiresti ning ehitati palju
elamuid ja tootmishooneid.
Alustati Tabivere aleviku ehk
Saadjärve kolhoosi keskuse
väljaehitamisega. Kalju Matsoni juhitud ehitusosakond
oli tuntud ka väljaspool kolhoosi. Nende poolt ehitatud
hooneid võib leida üle Eesti.
Oma töö kõrvalt leidis
Kalju Matson aega osaleda
Tabivere vallavolikogu ja
volikogu alatiste komisjonide
töös.
Janno Pärnsalu
Ta on Tabiveres hästi
tuntud firma OÜ Baltic Connexions juhatuse liige. 1993.
aastal asutatud puidutööstusettevõttest on aastatega
saanud üks suurematest
tööandjatest Tabivere vallas,
kus tegeletakse peamiselt
mööblikomponentide ja aiamajade tootmisega. Enamik
ettevõtte toodangust turustatakse välisturul. Ettevõte
laieneb pidevalt ning sellega
kaasnevalt luuakse valda

uusi töökohti. Ettevõte kuulub Jõgevamaa edukamate
ettevõtete esikümnesse.
Janno Pärnsalu on aidanud kaasa Tabivere valla
arengule vallavolikogu ja
volikogu alatiste komisjonide
liikmena.
Tabivere vald on tänulik
Janno Pärnsalule, et ta juhib laienevat ettevõtte, mis
annab tööd paljudele Tabivere valla elanikele ja mida
saab uhkustundega näidata
külalistele.
Valla aukiri anti:
Rein Jõeveer – spordielu
edendamise eest Tabivere
põhikoolis.
Arthur Vaher – majanduselu arendamise eest
Tabivere vallas.
Tänukirja said:
Ive Eddor – pikaajalise töö
eest Tabivere põhikoolis ja
edukate kooliväliste ürituste
korraldamise ja elluviimise
eest.
J.V.Veski nim Maarja
põhikooli hoolekogu – ettevõtlikkuse eest kooli korrastamisel.
MTÜ Juula Küla Heaks –
aktiivse tegevuse eest Juula
külaelu edendamisel.
Indrik Unt – külaelu
edendamise eest Juula külas.
TIINA TEDER

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;
• autojuhulubade 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 29.03.2016.
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
25. veebruaril 2016
Päevakorras oli:
1. Tabivere Sotsiaalkeskuse struktuuri ja töökohtade koosseisu kinnitamine.
Vallavolikogu kinnitas
Tabivere Sotsiaalkeskuse
struktuuri ja töökohtade
koosseisu.
2. Tabivere Vallavolikogu
alatise majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe valimine.
Vallavolikogu vabastas
ametist alatise majandusja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe seoses
nende tagasiastumisega.
Kandidaatide puudumisel
jäi komisjonile uus esimees
valimata.
3. Nõusoleku andmine.
Maanteeamet tegi ettepaneku vallale, et nad on

nõus välja ehitama MaarjaMagdaleena külas Kiriku tee
ristmiku tänavavalgustuse
tingimusel, et vald hakkab
tasuma elektrienergia tarbimise eest. Vallavolikogu andis nõusoleku elektrienergia
tarbimise eest tasumiseks.
4. Informatsioonid.
Vallavolikogu andis
nõusoleku vallavanemale ja
volikogu esimehele osalemiseks haldusreformiga seotud
õppereisil Läti ja Leedu
Vabariiki.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 31. märtsil
2016 algusega kell 16.00.

Ilusaid
lihavõttepühi!
Tabivere Vallvalitsus

Märts oli kauaoodatud
tegevuste
käimamineku kuu
Tarmo Raudsepp
vallavanem

Heameel on tõdeda, et
Tabivere vallas on uued teenused mida tarbida ja loodan,
et need teevad elu meie kodukohas paremaks.
Tööd alustas Tabivere lasteaia laste hoiurühm MaarjaMagdaleenas. Tegemist on
piirkonnas pikalt puudunud
teenusega, mis annab võimaluse pooleteise kuni kolmeaastastele laste vanema-

tele oma lapsed kodu ligidal
lasteaeda panna. Õnneks oli
just Tabivere vallale sobival
hetkel võimalik sõimerühma
avamiseks saada ka sotsiaalministeeriumilt toetust. Tänu
sellel on rühma pidamine
valla jaoks esimesel kolmel
aastal natukene väiksem
koormus, kui see oleks täiesti
omavahenditest.

Kokkuvõte veebruarikuu
volikogust
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Veebruarikuu volikogu
päevakord oli kesine. Samas
andis see ajaliselt rohkem
võimalusi just informatsioonipunktis erinevaid lisateemasid puudutada.
Näiteks peatuti teemadel
– vallavanema ja volikogu
esimehe lähetusse saatmine,
Maarja-Magdaleena külas
asuvate korterelamute küttesüsteemid, haldusreform,
ametnike ametijuhendite
kättesaadavus, volikogu ko-

misjonide töökorraldus ja aastaaruanded, määruste muutmiste ajagraafikust kinnipidamine, Maarja-Magdaleena
laste hoiurühm, riigihanked
ja hangete plaan jne.
Seekord siis kaks teemat
täpsemalt. Muude eelpool
kirjeldatud infopunktide osas
soovitan huvi tekkimisel vaadata istungit VOLIS-est.
1) Volikogu esimehena
tõstatasin ametnike ametijuhendite kättesaadavuse

Tabivere vabaajakeskuses
avas uksed kohvik Tabbifer.
Kuigi kohvik oli peale rendile
andmist üsna pikalt suletud,
siis võib nüüd nentida, et
kaua tehtud kaunikene. Tabivere suurune asula väärib
vähemalt ühte korralikku
söögikohta ja nüüd on see siin
olemas.
Tabiveres päästekomando hoone kõrvalosas alustas
tegevust laste mängumaa.
Sünnipäevade, koolituste ja
igasuguste muude lasteürituste pidamiseks on nüüdsest
olemas koht ka meie vallas.
Pikalt räägitud tegevuse
osana on lõpuks alanud korraldatud jäätmeveo põhjal
prügiveolepingute sõlmimine.
Alates aprillikuust hakatakse

selle aluselprügi vedama. Hea
on teada, et peaaegu pooleteistaastase töö tulemusel
läks valla inimestel prügivedu oluliselt odavamaks.
Kõigi nende uute võimaluste valguses kutsun üles kasutama kohapeal pakutavaid
teenuseid. On ju sageli nii,
et olemasolevad võimalused
tunduvad elementaarsed ja
nende olulisust ning headust
tajume alles siis, kui need
kaovad. See, millised teenused kohapeale alles jäävad,
sõltub ikka peamiselt teenuse kasutajatest – ehk meist
endist. Kui me teenuseid
kohapeal tarbime, siis need
jäävad, kui ei tarbi, siis ei jää.

teema. Arutelu tulemusena
lubas vallasekretär ametnike
ametijuhendid riputada avalikult üles valla veebilehele
iga ametniku andmete juurde. Ametijuhendid annavad
ülevaate, milliste erinevate
teemadega väikeses vallas
iga ametnik tegelema peab
ja kelle poole on mõistlik oma
küsimuste/probleemidega
esmajoones pöörduda.
2) Haldusreformiga seoses
saime uut informatsiooni,
milleks on Tartu valla poolne
kinnitus meiega läbirääkimiste jätkamise osas ja Põhja-Tartumaa idee edasiarendused. Selle taustal andis
vallavanem teada, et vallavanemal ja volikogu esimehel on
võimalus osaleda Jõgevamaa
ja Tartumaa omavalitsusjuhtide ühisel õppereisil Lätti ja
Leetu. Selle maksumuseks

kahe inimese pealt võiks kujuneda ca 400 eurot, sellest
tasub omavalitsusliit 50%.
Reisi eesmärgiks on silmaringi laiendamine haldusreformi
teemadel ja Tartu- ning Jõgevamaa omavalitsusjuhtide
ühine kogunemine. Volikogu
esimehena juhtisin tähelepanu, et olen volikogu eelarvet
kokku hoidnud sõidukulude
arvelt ja tegin ettepaneku
õppereisi kulud katta seetõttu
volikogu eelarvest. Otsus –
vallavanema ja volikogu esimehe lähetusse saatmise ja
omaosaluse katteks volikogu
eelarvest vahendid leida – sai
kõigi volikogu liikmete toetuse.
Järgmine volikogu toimub
31. märtsil kell 16.
Soovin teile kaunist
kevadet!

korteriühistutel vähemalt
1 kord nelja nädala jooksul;
• tiheasutusalalt, kus
biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas
tagatud, võib olmejäätmeid
regulaarselt ära vedada üks
kord 12 nädala jooksul.
Kui erandkorras on vaja
vedu peatada, sest maja on
mingil põhjusel tühi pikemaks ajaks kui veograafikus,
siis palun pöörduge vallavalitsuse poole.
5. Veograaﬁk.
Saadeti/saadetakse koos
lepinguga. Graafikujärgne
tühjendamine toimub ka riigipühal, kui nii on graafikus.
Kindlasti vaadake teile saadetud graafikut mitte naabri
või sama küla/aleviku inimesele saadetud graafikut.
6. Tühisõit.
Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad
jäätmed, puudub juurdepääs
jäätmemahutile või puudub
jäätmemahuti.
Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu
eest arve. Tühisõidu tasu
võrdub vastava kogumismahuti kogumistasuga.
Jäätmevedaja kohustus
on teha foto tühisõidu
tõendamiseks.
Kogumismahutisse sobimatud jäätmed: tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmeid,
sealhulgas kuum tuhk, vedelad ja mudalaadsed jäätmed, ohtlikud või erikäitlust
vajavad jäätmed, sealhulgas
probleemtooted, käimlajäät-

med või kogumiskaevude
setted ning ained ja esemed,
mis kaalu, mõõtmete või kuju
tõttu või muul põhjusel võivad
kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad
märkimisväärselt jäätmete
kokkupressimist
Probleemtooted: pataterid ja akud, mootorsõidukid
ja nende osad, sealhulgas
rehvid, PCB-sid (toksilisi ja
kantserogeenseid orgaanilisi
ühendeid) sisaldavad seadmed, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, vanarehvid ja põllumajandusplast.
7. Jäätmeveo teenustasu ja tasumise tingimused.
Hinnakiri on lisatud lepingule. Teenustasu on tasu
jäätmete vedamise ja/või
lisateenuste eest. Tasumine
esitatud arve alusel. Arve
tasumise makseaaeg on 14
päeva. Mittemaksmise korral
viivis + õigus vedu peatada. Kordusarve ja võlateate
saatmine.
Kui teile tundub, et iga
kuu on veoarve maksmiseks
liiga väike (oleneb kogumismahuti suurusest, kas renditakse kogumismahutit ja
tühjendamissagedusest), siis
võite korraga maksta suurema summa. Vedaja maksab
veoperioodi lõppemisel ettemakstud raha tagasi.

Veel kord korraldatud jäätmeveost
9. märtsil toimus Tabivere rahvamajas korraldatud
jäätmeveo infopäev, kuhu
kogunes päris palju huvilisi. Toome veel kord välja
punktid, mis selgitavad uut
olukorda:
1. Korraldatud jäätmevedu.
2005. aastast on omavalitsustel, kus elab üle 1500
elaniku, kohustus korraldada
oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. MTÜ
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt tehti korraldatud
jäätmeveo hange eesmärgiga
leida kuni 30.09.2016 Tabivere vallale ning Kallaste
linnale segaolmejäätmete
vedaja. Hanke võitis RagnSells AS, kes tegi soodsaima
pakkumise. Periood kestab
lühikest aega põhjusel, et alates 01.10.2016 moodustavad
kõik kümme liiget (MTÜ IdaEesti Jäätmehoolduskeskus
liikmed) ühe veopiirkonna
ehk kõigis 10 omavalitsuses
(Avinurme, Torma, Jõgeva,
Palamuse, Saare, Vara, Tabivere ja Alatskivi valdades
ning Kallaste ja Mustvee
linnades) on üks vedaja ja
üks hind.
Tabivere vallas on nn vabaturg kuni 01.04.2016 – nn
vabaturu piirkonnas valib
igaüks ise vedaja. Teenustasu
ühekordseks olmejäätmete
veoks on tavaliselt kordades
kallim. Paljudel juhtudel puudub elanikel kogumismahuti
ja leping, prügi pannakse ava-

likesse kogumismahutitesse
või viiakse metsa alla.
Alates 1. aprillist 2016
on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu Tabivere vald, kus korraldatud
jäätmeveoga liitumine on
kohustuslik. Kohustust ei
ole jäätmeluba ja kompleksluba omavatel jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei
elata alaliselt või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud),
siis saab jäätmevaldaja
esitada vallavalitsusele
taotluse jäätmeveost vabastamiseks.
Vedaja ainuõigus: AS
Ragn-Sells
Jäätmed: segaolmejäätmed
Veoperiood: 01.04–
30.09.2016
NB! Tabivere valla koduleheküljel on blanketid: taotlus Tabivere valla
korraldatud jäätmeveost
vabastamiseks, kinnitus
jäätmekäitluse kohta ja
ühismahuti kasutamise
taotlus.
2. Lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta
liitumiskohustusest!
Kontrollige saadetud lepingus ja lepingu lisas andmeid, vajadusel parandage/
lisage ja saatke tagasi vedajale, andke vallasekretärile
või täitke leping vedaja kodulehel. Kui täidate kodulehel,
saadetakse leping ja lisa
e-mailile ja peate lepingu ja
lisa digiallkirjastama. Kui

teile või teie tuttavale/sugulasele/naabrile ei ole lepingut saadetud, pöörduge AS
Ragn-Sells klienditeenindaja
poole (Sepa 26, 51013 Tartu;
tartu@ragnsells.ee) või täitke
www.ragnsells.ee/leping
Kui teate juba ohte, mis
võiks tekitada segadust, siis
ennetage ja teavitage vedajat,
nt teie maja juurde tuleb kaks
teed, aga üks tee on talvel ja/
või kevadel läbimatu, kuid
saab kasutada ka teist teed
või kui teie maja juurde tuleb
väike tee, mis suurt autot ei
kannata või autol ei ole võimalik ümber pöörata jne.
3. Segaolmejäätmete
kogumismahutid.
Väikseima kogumismahuti suurus on 80 liitrit (0,08
m³). Eramajade omanikud
võivad kasutada ka kuni
150 l kilekotte. Kogumismahuti juurdepääsu tagab
jäätmevaldaja või territooriumi haldaja. Käsitsi teisaldatavad kogumismahutid
tuleb paigutada kuni 10 m
kaugusele auto peatuskohast.
See teenus on tasuta. Üle 10
meetri kauguselt on teenus
vastavalt hinnakirja alusel.
Kogumismahutid peavad
olema pandud kõvakattega
alusele. Pehmest pinnasest ei
ole võimalik kogumismahutit
liigutada.
Kogumismahutite
omandivorm on teie otsustada, sest nende ost või
rentimine on nn vabaturg
ja ei ole seotud veo ainuõigust omava vedajaga.

Kogumismahuti rent on lisateenus ning lisateenuse
eest on jäätmevedajal õigus võtta tasu piirkonnas
kehtestatud hinnakirja
alusel.
Kogumismahutivälised
jäätmed ja kui kogumismahuti on üle täitunud, on õigus
lisaraha küsida. Kui tekib
rohkem prügi, suruge prügi
kokku nii, et kaas ei jääks
avatud olekusse. Kogumismahutivälised jäätmed viiakse
ära ainult tellimisel.
Ühismahuti: vallavalitsuse nõusolekul sõlmivad
ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe, kes vastutab
ühismahuti kasutamise eest,
st kelle nimel sõlmitakse
leping ja kes arveldab vedajaga (taotlus Tabivere valla
kodulehel).
Kogumismahutite tasuta laialivedu toimub
01.04–31.05.2016. Veoperioodi lõppedes viiakse
kogumismahuti samuti
tasuta ära.
4. Kogumismahutite
tühjendussagedused.
Segaolmejäätmete väljaveo minimaalsed sagedused:
• tiheasustuses (Tabivere alevik ja Maarja-Magdaleena küla) peab jäätmevedu
toimuma vähemalt kord nelja
nädala jooksul;
• hajaasustuses elamutes vähemalt 1 kord 12 nädala
jooksul;
• ettevõtetel, juriidilistel isikutel, asutustel,

MTÜ IDA-EESTI
JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS
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Vallamuuseumist

Tabivere lasteaias avati uus rühm

Lugesin nii Maalehest kui ka Sõnumilehest volikogu
otsusest anda valla muuseum X haldajale. Olin suures
hämmingus. Millisel teisel vallal on veel nii unikaalsete
eksponaatidega muuseum. Vald peaks selle üle uhke olema.
Uhke Andu Uusi üle, kes on muuseumile need unikaalsed
eksponaadid soetanud. Kõik on ju soetatud annetuste teel.
Ka inimesed, kes tegid need annetused, soovisid, et need
eksponaadid säiliksid. Kas on volikogu inimestel meeles,
milline nägi see hoone välja enne korda tegemist (räämas
ja ära lagastatud, võssa kasvanud)? Andu Uus tegi sellest
nii kauni ja unikaalse muuseumi. Tegi selle oma kätega ja
valla vähese abiga. See on Andu Uusi elutöö. Peaksime olema
uhked, et meil on selline hingega inimene. Tänu ka tollasele
vallavanemale Kalev Raudsepale, kes selle idee välja käis.
Olen nõus August Retsäga – kui Andu viib oma eksponaadid ära, mis siis sellest majast järele jääb. Nüüd aga
teatab volikogu esimees: tegid, tore, kuid nüüd pole sind
enam vaja. Miks on haldaja nimi salastatud? Kuidas saab
siis anda muuseum inimese kätte, kes kardab oma nime
avaldamist ja peaks ikka välja tulema oma visiooniga maja
edasisest käekäigust. Jääb mulje, et tal polegi muuseumit
vaja, vaja on hoopis maja.
Millegipärast jäi VOLISest vaadates kõlama Sirje Simmo
MINA. Mul on hea meel nende volikogu liikmete üle, kes
hääletasid vastu. Ju on neil säilinud südametunnistus ja
nad vaatavad olukorda avatud silmadega. Võtku ka teised
silmaklapid peast. On’s tõesti meie vald nii vaene, et ei suuda
ülal pidada üht valla kõige atraktiivsemat hoonet. Mul on
häbi teie pärast!
Öeldakse: “Kes mineviku ei mäleta elab tulevikuta.” ja
“Ära tee teistele seda, mida endale ei taha.”
LINDA AMJÄRV

Tabivere Vabaajakeskuse kohvik
Tabbifer
avas esmakordselt uksed 18.märtsil 2016.

Olete oodatud!

HEI SHOWTANTSU HUVILINE!
Treener Kaide-Liis komplekteerib
Maarja-Magdaleena showtantsu
truppi.
Ootame
tantsutreeningutele naisi alates 18.
eluaastast.
Tantsutreeningud
arendavad
tantsuoskust, rütmitaju ja annavad
hea füüsilise vormi. Eesmärk on
pakkuda
esinemisvõimalusi
erinevatel üritustel.
Huvi ja rohkemate küsimuste korral palun
suurvali.kaideliis@gmail.com või telefonil 58802654.

kontakteeru:

Treeningud toimuvad märtsist kuni juuni kuuni igal kolmapäeval kell
18:30-19:30 Maarja rahvamajas.

Muumiperes on vahvaid toiminguid
viimastel nädalatel tehtud. Tabivere valla
noorte meeste ehitusfirma Plekihunt renoveeris kasutult seisnud ruumid vanas
keskuse majas mudilaste hoiurühma tarbeks. Nüüd on võimalus väikelaste emmedel-issidel oma põnnid hoiurühma tuua. Et
tegemist on Muumimajaga, siis sai kõige
pisemate põngerjate rühm nimeks VÄIKE
MÜÜ.
Avamispäeval olid väikesed hoiurühma
lapsed kohal oma vanematega ja mängisid
rõõmsalt päikselises rühmaruumis.
Hoiurühma lapsi toitlustab MaarjaMagdaleena Põhikooli söökla nii nagu
Muumipere rühmagi kolm korda päevas.
Rühmal on oma mängutuba ja magamistuba ning oma garderoobiruum ja eraldi
sissekäiguga uks.
Hoiurühmas alustasid tööd lasteaiaõpetaja Sirje Laurend ning lapsehoidjad
Marika Kiremija ja Karmen Raju. Kohad
on 12-le lapsele vanuses 1,5-3 a.

3

Juuresoleval pildil rõõmustavad rühmameeskonnaga koos ilusa hoiurühma
avamise üle vallavanem Tarmo Raudsepp ja lasteaia direktor Aune Sepp.

Maarja-Magdaleena õpilased käisid õppereisil Hispaanias
Teist aastat osaleb Maarja-Magdaleena põhikool
Euroopa Liidu programmi
Erasmus+ projektis „Tagasi
tulevikku“. Selle eesmärk on
meenutada lastele esivanemate käsitööoskusi ning õpetada taaskasutust, keskkonna-ja loodushoidu: eri maade
koolilapsed tutvustavad vastastikku üksteisele oma maa
teadmisi ja traditsioone.
Seekordsed õpitoad toimusid Madridi Torrente Ballesteri koolis. See tähendab,
et 14. märtsil istusid 5. klassi
õpilased Henri Poolak, Joosep
Treier, Maarja Katariina Kerge ja Romeo-Rasmus Kangur
lennukisse ning sõitsid nädalaks Hispaaniasse.
Maarja-Magdaleena põhikooli lapsed õpetasid teistele,
kuidas teha puiduketastest ja
riideribadest võtmehoidjaid,
kuhu on decoupage-tehnikas
kleebitud pilt.
Lapsi juhendas ja valmistas töötubadeks ette õpetaja
Egle Lellep. Õpilasi saatsid
reisil õpetajad Karin Joasaar
ja Kirsti Kadaja-Prodanets.
Erasmus+ projektis „Tagasi
tulevikku“ osalevad koolid
Austriast, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt, Kreekast,
Itaaliast, Türgist, Hispaaniast ja Šotimaalt.
Lühiülevaate reisil toimunust ja õpitust saab näpata
Maarja Katariina Kerge reisipäevikust.
Esmaspäev. Kui lennuk
Hispaanias maandus, värises
ta veidi. Lennujaamas oli

väga palav. Ööbimiskohta
sõitsime taksodega. Meie
taksojuhiga oli raske rääkida,
sest ta ei osanud inglise ega
saksa keelt.
Teisipäev. Koolis tegime
endale kõigepealt nimesildid. Seejärel hakkasid töötoad. Esimene oli Saksa oma.
Tegime putukate hotelli.
Mahlapakki lõigatakse auk,
siis pannakse sinna sisse
puulaaste, bambust, käbisid.
Kui see panna aeda, saavad
putukad seal elada. Pärast
läksime kooliekskursioonile.
Hispaanias käivad koolis
juba kolmeaastased. Koolis
pole mitte keegi nutitelefonis. Kooli ümber kasvavad
palmid.
Kolmapäev. Esimesena oli
väike loeng Rumeenia mänguasjade kohta. Siis meisterdasime lendava taldriku ja
vurri, tuulelohe ja nuku. Meie
õpetasime teistele võtmehoidja ja kaltsuvaiba tegemist.
Pärast kooli käisime Madridi
linnaga tutvumas.
Neljapäev. Istutasime
puid, ilm oli väga palav.
Pärast õppisime selgeks ühe
tantsu ja laulu.
Reede. Madridi ekskursioon. Palju vanu maju ja
kujusid. Räägiti härjavõitlusest ja sellest, kuidas vanasti
põletati inimesi, kes olid teist
usku või vana aja inimeste
meelest nõiad. Räägiti maskiballidest ja tulekahjust, kus
jäi alles ainult üks maja.
Laupäev. Ekskursioon
Toledosse. Käisime kiriku

juures, kus oli kolm ust. Üks
oli patuga inimestele. Teine
avati ainult kuninga loal või
siis, kui tuli piiskop. Kolmandast uksest ei saanud päris
hästi aru. See oli kas headele
inimestele või surnutele.

Pühapäev. Ärkasime kell
viis hommikul, et hakata koju
lendama. Tartusse jõudsime
22.55.
KOOLI KROONIK

Joosep Treier õpib putukahotelli tegemist.

TRENNIS NÄEME!

Maarja-Magdaleena
perejuuksur avatud:
neljapäeval 9.00–19.00
reedel 9.00–18.00

Avoni ja Oriﬂame tellimine ja
müük. Tel 5665 9988.
Joosep Treier (vasakult), Romeo-Rasmus Kangur, Henri Poolak, Maarja Katariina Kerge ja õpetaja Karin Joasaar.
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Omaloominguvõistluse võitjad on selgunud
J. Mägiste-nimelise omaloominguvõistluse „Minu
muinasjutt“ parimad kirjutajad ja joonistajad auhinnati
traditsiooniliselt emakeelepäeval 14. märtsil. Konkursile laekus 123 kunstitööd
Tabivere ja Maarja-Magdaleena põhikoolidest. Maarja-Magdaleena põhikoolist
esitati kirjatöid 43, Tabivere
põhikool kirjatöödega omaloominguvõistlusel ei osalenud.
Kirjatööde hindamisel
leiti klassi parimad jutukirjutajad ja luuletajad ning žürii
andis välja ka eripreemiaid:
1. klassis anti välja eripreemia külalisvõistlejale
Emili-Mii Tigasele Kalamaja
põhikoolist
2. klassi parim jutukirjutaja oli Kaisa Goldberg, kes
kirjutas vahva loo koledast
draakonist. Eripreemia sai
Kaarel Kristofer Kerge huvitavate nimede kasutamise
eest muinasjutus „Supermütsike“ ja Sirle Engelhart
kõige huvitavama fantaasiamuinasjutu „Nähtamatu
poiss“ eest.
2. klassi parima luuletuse
pealkirjaga „Ilus lohe“, mille
märkis žürii ka ära, kui kõige parema rütmi ja sisuga
luuletuse, kirjutas Andrea
Pardanen.
3. klassi juttudest oli parim Andre Liblika „Muinasjutt soovide täitumisest“.
Eripreemia sai Elen Orma
„Minu naabermaja Lumeeit“
jutu eest.
4. klassi juttudest oli parim Liisa Oja jutt mägra
ja rasvatihase sõprusest.
Henn-Jaagup Rooba luuletus
„Kuninga unistus“ sai parima
luuletuse tiitli.
5. klassi kõige parema
vigurmuinasjutu “Vanaisa
Punamütsike“ kirjutas Maarja Katariina Kerge, aga kõige
parema moodsa muinasjutu
„Tänapäeva Tuhkatriinu“ kirjutas Romeo-Rasmus Kangur.
Eripreemia sai Henri Raju

1.–3. klassi arvestuses võitis 1. koha Taavet Treier 3. klassist.

6. klassi parimad kirjutajad: Ragnar Oja, Uku-Mart Rooba ja Tanel Liblikas.

unistuste täitumise jutu eest
„Sõdurpoiss“.
6. klassi parima jutu kirjutas Uku-Mart Rooba, kelle
jutt „Kuidas oravatest lendoravad said“, sai žürii poolt ära
märgitud kui parim tekkelugu. 2. koha sai Tanel Liblikas
looga „Võitlus jänese maja
pärast“ ja 3. koha vääriline
oli Ragnar Oja jutt „Rasvatihaste uus kodu“.
8. klassi 1. koha võitis
Margit Märtson jutuga „Müstiline kassike“. 2. koha sai
Maren Veski jutu eest „Mägra
triibud“. 3. koha sai Cally
Polli „Minu muinasjutu“ eest.
Eripreemia sai Sirli Pilliroog
jutu eest „Maja tamme otsas“.
7. ja 9. klassist osalejaid
ei olnud.
Kirjatööde žüriisse kuulusid: kirjanik Mairi Laurik,
Maarja raamatukogu juhataja Kaie Põdra, Elistvere
raamatukogu juhataja Heli

Täpsi, õpetaja Karin Reino,
hoolekogu liige Rainer Kerge.
1.–3. klasside kunstitöödest võitis:
I koha Taavet Treier
Maarja-Magdaleena põhikooli
3. klassist;
II koha Mati Mansberg
Maarja-Magdaleena põhikooli
3. klassist;
III koha Kertu Paljak
Maarja-Magdaleena põhikooli
2. klassist.
Eripreemia: Sandra Roos
Maarja-Magdaleena põhikooli
1. klassist.
4.–6. klasside MaarjaMagdaleena põhikooli kunstitöödest võitis:
I koha Tanel Liblikas
Maarja-Magdaleena põhikooli
6. klassist;
II koha Kariita Saar
Maarja-Magdaleena põhikooli
6. klassist;
III koha Evely Goldberg
Maarja-Magdaleena põhikooli
6. klassist.

Eripreemia: Avelin Jakovlev Maarja-Magdaleena
põhikooli 5. klassist.
7.–9. klassi kunstitöödest
võitis:
I koha Gasandra Põldoja
Maarja-Magdaleena põhikooli
9. klassist;
II koha Katri Kapsi Maarja-Magdaleena põhikooli 8.
klassist;
III koha Aare-Andre
Põldoja Maarja-Magdaleena
põhikooli 8. klassist.
Eripreemia: Marcus Orma
Maarja-Magdaleena põhikooli
8. klassist.
Kunstitöid hindasid: õpetaja Merike Olgo, hoolekogu
liige Rainer Kerge, käsitööringi juhendaja Katrin Kool,
õpilasomavalitsuse liige Daria Tihovski ja 8. klassi õpilane Käthy-Carmen Kase,
õpetaja Rauno Koorts.
KRISTI JAANUS

7.–9. klasside arvestuses võitis 1. koha Gasandra Põldoja
9. klassist.

4.–6. klasside arvestuses võitis1. koha Tanel Liblikas
6. klassist.

Maarja-Magdaleena põhikoolis möödus kolmas veerand väga kiiresti
Kuna kolmas veerand
oli väga pikk, toimus Maarja-Magdaleena põhikoolis
õppetööle vastukaaluks ka
mitmeid meelt lahutavaid
sündmusi.
Sõbrapäevapidu stiilis „Su
nägu kõlab tuttavalt“ oli sel
aastal alateemaga: filmimuusika. Lavalaudadel lõid tantsu nii Juri Nikulin, Annad,
Elsad ja minionid, rääkimata
doktor Aadu Kadakast ning
Kohviveskist.
Uku-Mart Rooba, Ragnar Oja ja Tanel Liblikas
6. klassist arvavad: „Sõbrapäevapidu oli kõige toredam,
sest me kõik tahtsime laval
esineda ja meie klassi laul
“Briljantkäest“ valiti publiku
lemmikuks. “
Kertu Paljak 2. klassist
kommenteerib: “Sõbrapäevapeol oli nii lahe, sest seal olid
kõik head esinemised.“
Talispordipäeval sai vihmaseguse lumega lumelinna
ehitatada ja kahekesi ühe
suusapaariga sõitmist proovida. Vastlapäeva liug jäi
küll lume puudumise tõttu
tegemata, aga seda pikema

liu sai teha 2. märtsil talvisel
tervisepäeval Kuremaal.
Vanemate klasside poisid
nautisid Kuremaal eelkõige
suusatamist ja head seltskonda, aga 2. ja 4. klassi õpilased
eelistasid suusatamisele kelgutamist. Annely Goldberg
selgitab: „Mina tahtsin Kuremaal rohkem kelgutada, kui
suusatada, sest Kuremaal oli
küll järsk mägi, aga sealt sai
hea pika liu.“
Tüdrukutenädalal selgitati välja parim saalihokinaiskond, toimus legodest
imesõiduki ehitamise võistlus
ning osaleda sai naiste pildimängul, kus piltidelt tuli
ära tunda 33 tuntud Eesti
naist Lydia Koidulast Kelly
Sildaruni. 4.–6. klassi näitering esietendas Louis Sachari „Augud“ ning külas käis
sisekaitseakadeemia õpilane
Diana Bronzova, kes tutvustas sisekaitseakadeemiat.
Elge Orma 4. klassist
arvas: „Mulle meeldis tüdrukutenädal, sest me saime
teha samu asju, mis poisid
poistenädalal, aga meil oli
palju lahedam!“

Maarja-Magdaleena põhikooli 3. veerandi viimane
nädal oli pühendatud kooli
336. sünnipäevale. Nädal
algas emakeelepäevaga, kus
jagasime kätte seekordsed
Julius Mägiste omaloomingu
konkursi auhinnad.
Neljapäeval täitsid tüdrukud noormeeste poistenädalal
õhku visatud soovi ja valmistasid kooli sünnipäevaks kaks
väga maitsvat küpsisetorti.

Õpilasomavaltsuse
eestvedamisel toimus
Maarja põhikoolis
esmakordselt muusikaöö
Maarja põhikooli 1. veerandi lõpus toimuv lugemisöö,
kus õpilased jäävad koolimajja ööseks, on õpilaste seas
väga populaarne. Nii tekkis
õpilasomavalitsusel idee teha
sarnane ettevõtmine kolmanda veerandi lõpus. Muusikahuvilisi on Maarja põhikoolis
palju ja nii otsustatigi, et
selle ürituse nimeks saab
muusikaöö.
„Muusikaöö on esimene
üritus, mille saime päris ise

õpilasomavalitsusega korraldatud. Saime minu meelest päris hästi hakkama.
Seltskond oli mõnus,“ räägib
õpilasomavalitsuse 9. klassi
esindaja Daria Tihovski.
Kaisa Goldberg 2. klassist: “Mulle jäi meelde eelmisel veerandil kõige rohkem
muusikaöö, sest seal oli tore
viktoriin. Külla tulid laulja
ja lauluõpetaja Kadri Savva,
kes laulis oma uusi laule ning
rääkis, kuidas ta lauljaks
sai, kuidas tast lauluõpetaja
sai ja, mis plaanid tal edasi
on. Siis me tegime selfi koos
temaga.“
Külla tuli ka Luunja keskkooli 7. klassi õpilane breikning hiphop-tantsija Mihkel
Karus, kes esitas ühe tantsu,
õpetas kõigile selgeks paar
ägedat tantsuliigutust ning
rääkis oma teistest hobidest
– robootikast ja maadlusest.
„Mihkel Karus näitas
Youtubest oma võistkonna
„Robotkunnid“ robotivõistluse
esitlust. See oli hea. Teiseks
oli väga lahe Kadri Savva.
Kõik oli muusikaööl tore, aga
öösel ei lastud mul korralikult

magada,“ kurdab 7. klassi
õpilane Markus Kaha.
Sirli Pilliroog 8. klassist:
„Hip-hopi tantsija oli vapustavalt tore! Saime tantsida.
Tantsuvõistlus oli super!
Võiks varsti jälle midagi sellist teha.“
„Muusikaööl sai palju liikuda, erineva muusika järgi
tantsida. Tore oli vaadata,
kuidas teised lahendasid meie
klassi korraldatud muusikaviktoriini küsimusi,“ rääkis
Kariita Saar 6. klassist.
Kariita klassiõde Helina
Albri arutleb: „Koolis oli
muusikaööl põnev ja sai nii
palju tantsida. Mulle meeldib
koolis ööbida. Alati saab nii
palju nalja.“
Viiendik Jarmo-Gristjan
Eliaser rääkis: „Sain palju
tantsida, oli tantsuvõistlus
ja koolis ööbimine. Järgmisel
hommikul tegime klassis
plastmasspudelite sõda.“
„Saime väga palju tantsida ja sõpradega aega veeta,
laulda ja teha nalja. Tantsisime Just Dance järgi ja pärast
tegime võistlusi. Meie 4. klass
olid tantsuvõistluse kohtuni-

kud,“ rääkisid neljandikud
Ramona-Keit Gusseinov ning
Liisa Oja.
„Muusikaööl sain palju
tantsida ja ma leidsin endale
uue hobi,“ kiitis viiendik Oliver Reim.
8. klassi õpilane Katri
Kapsi võttis muusikaöö kokku: „Seal viktoriinis olid head
küsimused. Külalised olid
toredad. Tantsimine oli kõige lahedam. Ühesõnaga, see
üritus oli väga lõbus ja seda
võiks veel korrata!“
Reedel pärast muusikaööd toimus koolis pidulik
lõuna, kus sai lisaks kartulisalatile ja Karlsssoni-stiilis lihapallidele kommidega
kaunistatud sünnipäevatorti
süüa. Hiljem toimus pidulik
aktus, kus esinesid 1.–3.
klassi noored näitlejad, kes
esitasid näidendi „Pahupidi
kooli tuleb külaline“. Enne
bussi peale minekut ohkas
1. klassi õpilane Laura Laur:
„Kõik koolipäevad võiksid olla
sellised nagu eile ja täna.“
KOOLI KROONIK
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Tabivere valla XI talimängude kokkuvõte
Tabivere valla XI talimängud jätkusid III etapi
võistlusega, kus ilm lubas
võistelda ka talvistel aladel
suusatamises ja kelgutamises. Suusavõistlused peeti
Tabivere pargis jalgrattaklubi Vooremaa Centrum
jalgrattatreeneri Kaido Kriidi
abiga valmistatud suusarajal.
Suusarajal sai sõita mõlemat suusastiili kasutades
vastavalt oskustele. Noored
5–11-aastased läbisid väikese
500 meetrilise ringi ning ülejäänud suusatajad sõitsid ühe
väikese ja ühe suure ringi,
kokku 1,3 kilomeetrit. Kõige
rohkem osalejaid, kuusteist,
oli meeste vanuseklassis, kus
esikoha saavutas hiljem ka
maakonna meistriks tulnud
ja varasematel aastatel edukalt suusamaratone sõitnud
Rannar Raantse Tabivere aleviku võistkonnast. Teise koha
saavutas Enor Heinmaa OÜ
Same võistkonnast ja kolmanda koha Priit Raudsepp OÜ
Äksi Puhkemaja võistkonnast. Naistest läbis raja kõige
kiiremini Mari Kipri Tabivere
põhikooli võistkonnast. Veteranide võistlusklassi suusatajatest oli meestest parim
Rein Jõeveer ja naistest Piret
Siivelt, mõlemad Tabivere
põhikooli võistkonnast. Noortest olid suusarajal tublimad
Hendrik Visk, Marri Lankov,
Erko Toode, Klaudia Kaasik,
Risto Loorits ja Johanna Jurs.
Võistkondlikult võitis suusatamise Tabivere põhikooli
võistkond OÜ Same ja MTÜ
Juula Küla Heaks võistkonna
ees.
Tõukekelgutamine toimus
Tabivere põhikooli esisel teel.
Ka siin oli kõige rohkem
osalejaid meeste vanuseklas-

Sellel ajal on igaühel võimalik võimlas oma
aega sportlikult sisustada.

Stardijoonele on rivistunud noorimad suusasõbrad.

sis, kus esikoha võitis Raido
Raudsepp OÜ Äksi Puhkemaja võistkonnast.
Naistest oli parim Kairit
Vassil Tabivere põhikooli
võistkonnast. Veteranide vanuseklassis võidutsesid meestest Urmas Mikko Tabivere
põhikooli võistkonnast ning
naistest Aune Sepp Tabivere
lasteaia võistkonnast. Lastest olid tublimad kelgutajad
Hendrik Visk, Gunilla Raudsepp, Erki Toode, Klaudia
Kaasik, Risto Loorits ja Brigitta Võimre. Võistkondlikult
võitis tõukekelgutamise Tabivere põhikooli võistkond Tabivere lasteaia ja MTÜ Juula
Küla Heaks võistkonna ees.
Kuni viimase ala mälumänguni oli kõik veel lahtine,
milliseks kujuneb võistkondlik paremusjärjestus. Mälumängu võitis vallavalitsuse
võistkond, kellele järgnesid
Maarja-Magdaleen küla ja

MTÜ Juula Küla Heaks
võistkond. Kui kõikide alade
punktid said kokku löödud
ja juhendi järgi kaks kõige
vähem punkte andnud ala
maha arvestati, selgus, et XI
talimängud on järjekordselt
võitnud Tabivere põhikooli
võistkond 108 punktiga. Ainult kahe punktiga tuli alla
vanduda seekordsetel talimängudel tugeva hüppe teinud OÜ Same võistkonnal. Ka
kolmanda koha eest toimus
äge rebimine esmakordselt
valla talimängudel võistkonnana esinenud Tabivere
lasteaia võistkonna ja MTÜ
Juula Küla Heaks võistkonna
vahel. Seekord sai kolmanda
koha uustulnukana Tabivere
lasteaia võistkond 96 punktiga, edestades MTÜ Juula
Küla Heaks võistkonda kahe
punktiga. Edasi järgnesid
vallavalitsuse, OÜ Äksi Puhkemaja, Maarja-Magdaleena

küla, Tabivere aleviku, Koogi
Külaseltsi, OÜ Baltic Connexioni, Päästekomando ja
Maarja-Magdaleena põhikooli
võistkonnad.
Valla talimängude kolmel
etapil osales kokku 163 võistlejat, kes võistlesid 439 alal,
s.o iga võistleja võttis keskmiselt osa 2–3 alast. I etapil osales 105, teisel 70 ja kolmandal
76 võistlejat. Spordialadest oli
arvukama osavõtjaskonnaga
kergejõustik 76, noolevise 75,
kelgutamine 59, laskmine 57
ja suusatamine 45 osavõtjaga.
Kõige rohkem võistlejaid oli
OÜ Same võistkonnal – 33.
Järgnesid MTÜ Juula Küla
Heaks 30, Tabivere põhikool
24, Maarja-Magdaleena küla
ja Tabivere lasteaed 22 võistlejaga.
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Käesoleva aasta Eesti
meistrid tõstmises selgitati
5. märtsil Mellistes. Seekord
kergemas kehakaalus startinud Riho Kägo võitis Eesti
meistritiitli kahe tõste kogusummas 308 kilogrammiga.
Tema üksiktõstete tulemused
olid rebimises 140 kilogrammi
ja tõukamises sai ta sirgetele
kätele 166 kilogrammi. See
oli Rihole juba kuues Eesti
meistritiitel.

Kristjan Rosenbergi
edukas talvine
võistlushooaeg
13.–14. veebruaril startis
mitmevõistleja Kristjan Rosenberg rahvusvahelisel mitmevõistluse miitingul Tallinn
2016 ning saavutas seitsmevõistluses 7. koha tulemusega 5723 punkti, parandades
senist isiklikku rekordit 101
punktiga. Tema üksiktulemused seitsmevõistluse
aladel olid: 60 m jooks 7,12;
kaugushüpe 7.22; kuulitõuge
13.87; kõrgushüpe 1.96; 60 m
tõkkejooks 8,47; teivashüpe
4.75 ja 1000 m jooks 2.44,04.
Samadel võistlustel selgitati
ka Eesti absoluutklassi ja
noorsooklassi meistrid, kus ta
võitis absoluutklassis pronksja noorsooklassis hõbemedali.

Selle tulemusega asub Kristjan momendil maailma sisehooaja edetabelis 32. kohal ja
noorsooklassis 7. kohal.
Kaks meistritiitlit võitis
Kristjan 20.–21. veebruari
Tartus toimunud Eesti noorsooklassi üksikalade meistrivõistlustel kaugushüppes
tulemusega 7.15 ja teivashüppes tulemusega 4.80.
27.–28. veebruaril Tallinnas
toimunud Eesti absoluutklassi üksikalade meistrivõistlustelt võitis ta kaugushüppes
hõbemedali tulemusega 7.16
ja pronksmedali teivashüppes tulemusega 4.90. Tema
talvise hooaja paremateks
tulemusteks seitsmevõistluse
aladel jäid 60 m jooksus 7,10;
kaugushüppes 7.22; kuulitõukes 14.04; kõrgushüppes
2.05; 60 m tõkkejooksus 8,31;
teivashüppes 4.90 ja 1000 m
jooksus 2.44,04, mis annavad
kokku 5908 punkti.
Suviseks peaeesmärgiks
on Kristjan endale seadnud
Euroopa meistrivõistlustel
võistlemise ja 8000 punkti
ületamise kümnevõistluses.

Tabiverre võideti
medaleid maakonna
meistrivõistlustelt
suusatamises
16. veebruaril Kuningamäel peetud Jõgevamaa
meistrivõistlustel suusata-

mises võitis Rannar Raantse
maakonna meistritiitli meeste 5,5 kilomeetri distantsil
klassikalises stiilis ajaga
16.34.
Vabastiilisõidus peetud
meistrivõistlustel 2. märtsil
Palal saavutas Rannar meeste 10 kilomeetri distantsil
ajaga 32.02 neljanda koha.
22.veebruaril Kuningamäel peetud Jõgevamaa noorte meistrivõistlustel võitis
Risto Loorits hõbemedali
poiste U14 vanuseklassis
3-kilomeetrisel distantsil
ajaga 13.13.

2. aprillil 2016
algusega kell 11
toimub Maarja rahvamajas

KABETURNIIR
Info Vello Soomets tel 581 44839

Spordiuudised
Riho Kägo kuuendat
korda Eesti meistriks
tõstmises

Tabivere põhikooli võimla
on avatud teisipäeviti ja reedeti
kella 18.00–19.30.

Sander Jaaniste
võitis Eesti noorte
meistrivõistlustel
kergejõustikus
hõbemedali
Tabivere noormees Sander Jaaniste võitis 6.–7. veebruaril Tallinnas toimunud
Eesti noorte meistrivõistlustel hõbemedali A-vanuseklaasi kolmikhüppes tulemusega
13.12.
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Kevad-suvised spordivõistlused
Tabivere vallas
2. aprillil Tabivere valla lahtised meistrivõistlused lauatennises Tabivere põhikoolis.
9. aprillil kevadmatk Tabivere kergteel.
23. aprillil kevadturniir meestele võrkpallis
Tabivere põhikoolis.
17. mail TV 10 olümpiastarti kergejõustiku
Jõgevamaa etapp Tabivere staadionil.
28. mail Jõgevamaa lahtised meistrivõistlused
BMX-krossis Tabivere rattaaias.
3.– 4. juunil Jõgevamaa XXII suvemängud
Tabiveres

UUS TRENN TABIVERE RAHVAMAJAS!
ALATES 6. MÄRTSIST PÜHAPÄEVITI
ALGUS KELL 17
deepWORK®
väsitav,

on

unikaalne

atleetlik,

lihtne,

ja

kõigist

erinev

teistest tuntud treeningprogrammidest!
TREENER MERIKE KANGRO
KAASA 3€

5

6
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Veste, Endla, Laine!
Südamele soojust
ja kätesse hellust,
jätkugu teil tervist
ja hingele üllust!

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVA PUHUL!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Õnnitleme!

Tiit Järss 75

abikaasa Maie
ja õde Malle
Piletid eelmüügis rahvamajas / raamatukogus 4€
Peoõhtul 6€
Kohvik
Info tel 520 5906

Ilme Jukk 87
Õnnitleme!
Vaike, Malle, Kaie,
Helvi , Helma ja Madli

Tabiveres päästeameti kõrval kollases
majas alustas tegevust

Maarja rahvamajas
18.aprillil kell 18.30
Assikvere külateatrilt
Leida Tigane

Reet Padar 65
Jaan ja Mihkel Reino 87

ELEVANDI ELUTUBA.

Palju õnne ja head tervist!
Juula küla rahvas

SÜNDINUD
REVO DOMINIC OSTRAT 04.03.2016
vanemad Sandra ja Ragnar

See on koht lastele ja miks mitte ka suurtele,
erinevate sündmuste korraldamiseks.
E, T, K, N 3 tundi 45 eurot,
R, L, P 3 tundi 65 eurot.
Saab tellida ka teemapidusid ja käsitöötubasid,
tasu kokkuleppel vastavalt töö mahule.
Info telefonil 5392 9376, Piret.
Siin juba ideedest puudu ei tule!
___________________________

25. märtsil algusega kell 12.00
on oodatud lapsed 3 tunniks
meisterdama kaarte ja pisut
mängima.
Võta kaasa 4 eurot. NÄEME :-)

Metsakeskus.ee

OÜ Maavaldused ostab
• metsakinnistuid
• põllumaad
• raieõigust
ja müüb 3-m küttepuid.

89
86
85
84
83
82
81
80
75
65
60
55
50

GENDEALA KOOL
MARTA PEETS
ENNO KINGUMETS
ANASTASSIA VEEDLA
LAINE METSA
ALEKSANDER GERTS
GALINA SEROJEVA
ENN OTS
LEMBIT LAIUS
ELDUR REINUP
LEMBIT TÕNNOV
TIIT JÄRSS
MAIE KADASTE
VAINO VUKS
HANNES KARJA
VALTER LAANEVÄLI
MAIRE TREUMANN
ENN VÕIMRE
TERJE JUUS
JANA PAALANDI

12.03
09.03
16.03
16.03
17.03
14.03
28.03
10.03
31.03
18.03
02.03
25.03
29.03
04.03
15.03
23.03
07.03
01.03
29.03
11.03

521 9525
info@maavaldused.ee
www.maavaldused.ee

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

Kuulutused
Müüa toidukartulit
kojutoomisega. Tel 5590 5112.

Tabivere vallavalitsusse unustatud
prillid ootavad omanikku.

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 21. aprillil 2016.
Kaastöid aprillikuu lehte võetakse vastu 15. aprillini 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.

HARRI LAUR
27. V 1933 – 19. II 2016
VASILY ANDRONOV
05. IX 1934 - 19. III 2016

„Sõber meriröövel“

Komöödia
Dramatiseerija ja lavastaja Ülle Meos
Mängivad:Inna Lamp, Ilmar Lamp, Andres Menind, Merle Müür, Mare Nõmm, Merje Ottson,
Sirli Oras, Aivo Pilt, Meelis Soieva, Ülle Särki, Ene Vaikmäe, Helgi Vaga, Anu Värk

Pilet 3 €

