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Digipädevuse arendamine
Tabivere põhikoolis
21. sajandi kool
Mineviku koolis tegeleti
pōhiliselt info edastamisega,
see on aga möödanik. Tänapäeva koolis on oluline aktiivne õppimisprotsess, kus kõik
õpetavad kõiki. 21. sajandi
õppija jaoks on tuleviku töös
toimetulekuks olulised: loovus ja innovatsioon, kriitiline
mõtlemine, õppimisoskus,
suhtlemine, meeskonnatöö,
IKT, oskus kasutada nii teadmisi kui ka ressursse.
Kui meie jätame õpilaste
digiõppimise nende endi kanda, siis me olulisi eesmärke ei
täida. Kool ja õpetajad peavad
ise vōtma digitehnoloogia
igapäevasesse kasutusse ning
suunama õpilasi erinevaid
võimalusi õppimiseks kasutama.
Tabivere põhikoolis on
hästi läbi mõeldud, kuidas
täita põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud digipädevust. Toon allpool mõned
näited meie digitaalsest koolielust.

IPadid
Koolis on juba kolm aastat
olnud igapäevases kasutuses
iPadid alates 1. klassist.
Apple seadmete kasuks otsustamine kolm aastat tagasi
oli õige otsus, sest olemas on
palju väga erinevaid rakendusi õppetöö rikastamiseks ja
mitmekesistamiseks. Samuti
on mitmes kooli õppeklassis
olemas juhtmevaba esitlusvõimalus AppleTV kaudu.
Siiani ei ole androidseadmetele veel sarnaseid häid
lahendusi olemas.
Meie kooli õpilased oskavad oskuslikult kasutada
erinevaid rakendusi, osaleda digitaalses sisuloomes,
sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja
kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid
digivahendeid ja võtteid

Arvutiõpetus
Kooli õppekavas on määratletud õppeainete integreerimine arvutiõpetusega, st et
aineõpetaja ja arvutiõpetaja
teevad koostööd õpilastele digiülesannete ettevalmistamiseks ning mõlemad osalevad
koos arvutiõpetuse tunnis,
kus arvutiõpetaja juhendab
õpilasi tehniliselt, aineõpetaja sisuliselt.
1. klass – i P a d i d e e s t i
keeles, matemaatikas, loodusõpetuses
2. klass – eesti keel II
poolaasta
3. klass – eesti keel
4. klass – loodusõpetus
5. klass – eesti keel/inimeseõpetus

6. klass – ühiskonnaõpetus/eesti keel
7. klass – pärandilugu
8. klass – geograafia
9. klass – karjääriõpetus

Maarja-Magdaleena põhikool
ootab 1. klassi õpilasi.

Hea haridus ja palju huvitegevust!
maarjapk@tabivere.ee
telefon 776 4994

VOSK
VOSK e võta oma seade
kaasa on kaasaegse õpikäsitluse lahutamatu osa. Võimalusel on kooli õppetöös kasutusel õpilaste endi nutiseadmed. Kool ei saa nõuda, et
kõigil õpilastel oleksid olemas
nutivahendid, kuid õpilastele
meeldib väga, kui neile selline võimalus pakutakse. Väga
populaarne on näiteks testide
tegemine Kahooti, Socrative
või Plickersi abil.

TEADE I klassi astujale

4. klassi tund iPadidega.

1. septembril 2016. aastal Tabivere põhikooli
1. klassi astuvate laste (lapsed, kes on
1. oktoobriks 2016 saanud 7-aastaseks)
dokumente võetakse vastu kooli kantseleis
E–N kl 9.00–16.00, R kl 9.00–14.00.
Teine kellaaeg kokkuleppel telefonil 773 6656.

Ühistöövahendid
Alates 6. klassist oskavad
õpilased teha koostööd ühistöövahendeid kasutades. Õpilased oskavad teha koostööd
erinevates digikeskkondades
nagu näiteks GoogleDrive ja
Facebook.

Vajalikud dokumendid:
• tervisekaart (saab perearsti käest – selleks on vaja käia
lapsega perearsti vastuvõtul);
• lapse sünnitunnistus;
• foto 3 x 4 cm õpilaspiletile;
• lapsevanema isikut tõendav dokument;
• avaldus vastaval blanketil – olemas kooli kantseleis ja
kodulehel www.tabivere.edu.ee
• lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.

Robootika
2015. aastal toimus HITSA ProgeTiiger taotlusvoor
haridusasutustele, kuhu
koostasime ka oma taotluse
ning saime positiivse otsuse.
Nüüd on robootikakomplektid kooli jõudnud ning robootikaga hakatakse tegelema
pikapäevarühma tundides ja
loodusainete tundides.

Dokumentide esitamise tähtaeg 31. mai 2016
7. klass arvutiklassis.

Tabivere sotsiaalkeskuse uued
ja vanad tasulised teenused

Digitaalsed õppe- ja
hindamisvahendid
Kooli kõigil õpilastel ja
õpetajatel on ligipääs Õpiveebi keskkonda, kus on
palju erinevaid digitaalseid
õppematerjale. Õpiveebis on
võimalik digitaalselt näiteks
teha teste ja kontrolltöid,
nii õpilasel kui õpetajal on
kohe ka tulemus näha. Hea
võimalus nii õppimise kui
hindamisvahendina on ka
LearningApps keskkond. Nimetatud võimaluste kasutamisel on suur aja kokkuhoid
nii kontrolltöö sooritamisel
kui ka õpetajal kontrolltöö
kontrollimisel ja protsentide
arvutamisel. Samuti on selliselt oma väike panus keskkonnahoidu, sest ei kulutata
paberit ja paljundustahma.

Koolitused
Meie kooli õpetajad on
enda parimaid praktikaid iPadide kasutamises õppetöös
jaganud ka kolleegidele. Igal
aastal augustikuus korraldab
Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium IKT konverentsi,
kus teine päev on pühendatud
iPadidele. Kahel aastal on
konverentsil õpituba korraldanud meie kooli direktor,

Eelkooli lapsed iPadidega tutvumas.

õppe- ja arendusjuht ning
haridustehnoloog. Kutse selle
aasta konverentsil esinemiseks on kooli juba saabunud.
Esinetud on Väätsa digikonverentsil, koolitust on
läbi viidud Kiigemetsa koolis.
Nii aasta tagasi kui ka
sellel aastal aprillis-mais
korraldab meie kool Jõgevamaa õpetajatele digikoolitusi.
Koolituste korraldamiseks
kirjutati projektitaotlus Jõgevamaa omavalitsusliitu, kes
ettevõtmist rahastab.

Nutiõhtu
Meie õpetajad ja õpilased
on nutikad nutivahendite

kasutajad. Suurem osa digiülesannetest tehakse koolis
ja lapsevanemad ilmselt ei
saagi alati päris täpselt aru
e-kooli ilmunud ülesannetest
ja hinnangutest.
Selleks, et lapsevanemaid kooli digivõimaluste
ja -ülesannetega paremini
kurssi viia, korraldame lastevanematele nutiõhtu 12.
mail kell 18.00 kooli arvutiklassis. Kõik nutihuvilised
on oodatud!
PIRET SIIVELT
Tabivere põhikooli
direktor

Endiselt saab meie juures – Tabivere Tuuliku 11 hooldekodu II korrusel – printida (E–R kell 9.00–15.30), leida
põnevaid käsitööna valminud tooteid kinkimiseks, sh
siidisalle, ilukarpe, nuustikuid, kunstlilli välitingimustesse, tähti/pildiklotse lastele ja põletatud talusilte (E–R kell
9.00–15.30). Samuti on võimalik Tuuliku 11 hooldekodu
juhataja tööruumi kõrval asuvas ruumis käia duši all (E
kell 10–15 ja R kell 12–15) ja tuua pesu pesemisse (E kell
10–15 ja R kell 12–15). Soovitan külastada ka teisipäeviti,
neljapäeviti ja reedeti Maarja päevakeskust, kus samuti
müügil käsitööd, võimalus pesu pesta ja käia vannis.
Täiesti uue teenusena pakume heakorratöödel abikäsi – riisume ja niidame. Muude tööde osas oleme valmis
läbi rääkima. Korraga tuleb kohale 2–5-liikmeline brigaad.
Tunni hind brigaadi kohta on riisumisel ja niitmisel kokku
10–20 eurot tunnis (oleneb siis brigaadi liikmete arvust).
Meid saab kutsuda appi nii Tabivere alevikus kui ka
Maarja-Magdaleena külas. Teistes valla piirkondades huvi
tekkimisel soovitame julgelt küsida, võib-olla õnnestubki
kokkuleppele jõuda.
Täpsemate küsimustega telefonikõnesid ootan numbril 5330 4792 või e-mailil: sirje.simmo@tabivere.ee

Tabivere põhikooli võimla on avatud
teisipäeviti ja reedeti kella 18.00–19.30.
Sellel ajal on igaühel võimalik võimlas oma
aega sportlikult sisustada.
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
31. märtsil 2016

Päevakorras oli:
1. Tabivere valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande vastuvõtmine.
Vallavolikogu otsustas
võtta vastu Tabivere valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande. Materjalidega saab tutvuda kuni 16.
maini 2016 valla kantseleis
ning Tabivere ja Maarja raamatukogus.
2. Tabivere vallamuuseumi haldamiseks sooviavalduse
esitanute ärakuulamine.
Kuulati ära vallamuuseumi haldamiseks sooviavalduse
esitanud.
3. Tabivere valla heakorraeeskiri.
Vallavolikogu otsustas
kehtestada Tabivere valla
heakorraeeskirja.
4. Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord
ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused
ja kord.
5. Eluruumi kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
6. Puudega isikule hoolduse korraldamise, hooldaja
määramise ja hooldajatoetuse
maksmise kord.
7. Üldhooldekodusse suunamise kord Tabivere vallas.
8. Tabivere valla eelarvest
sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste määramise ning
maksmise tingimused ja kord.
9. Tabivere valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise piirmäärad.
Seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega
1. jaanuaril 2016 kaotasid
alates 1. aprillist 2016 kehtivuse kõik valla sotsiaalteenuseid puudutava korrad.
Vallavolikogu kehtestas tulenevalt uuest seadusest kuu
uut korda.
10. Tabivere vallavolikogu
20.10.2006 määruse nr 9 “Pikaajaliste töötute ja heitunute
sotsiaalse rehabilitatsiooni
korra kehtestamine” kehtetuks tunnistamine.
Vallavolikogu tunnistas
kehtetuks Tabivere vallavo-

likogu 20.10.2006 määruse
nr 9.
11. Ostueesõigusest loobumine.
Vallavolikogu otsustas loobuda Elistvere külas kinnistu
ostueesõigusest.
12. Omaosaluse tagamine
hajaasustuse programmile.
Vallavolikogu otsustas
tagada 2016. aastal hajaasustuse programmile omaosaluse
summas 6000 eurot.
13. Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
läbirääkimiste alustamiseks.
Vallavolikogu otsustas
teha Tartu vallale ettepaneku
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Vallavolikogu võttis vastu
Palamuse valla ettepaneku
läbirääkimiste alustamiseks.
14. Laenu võtmine.
Vallavolikogu otsustas
võtta 2016. aastal investeeringuteks laenu 330 000 eurot.
15. Tabivere vallamuuseumi töö ümberkorraldamine.
Seoses vallamuuseumi
töö ümberkorraldamisega
arvatakse alates 1. juulist
vallamuuseumi struktuurist
välja juhataja töökoht. Muuseumi haldamisega hakkab
tegelema selleks loodav mittetulundusühing.
16. Tabivere vallamuuseumile haldaja valimine.
Volikogu valis enim poolthääli saanuna vallamuuseumi
haldaja esindajaks Katrin
Põdra, kes loob haldamiseks
mittetulundusühingu või sihtasutuse.
17. Maarja rahvamaja
põhimäärus.
Vallavolikogu kinnitas
Maarja rahvamaja põhimääruse.
18. Tabivere vallavolikogu
revisjonikomisjoni aruanne.
Vallavolikogu kuulas ära
revisjonikomisjoni esimehe
aruande komisjoni tööst 2015.
aastal.
19. Tabivere vallavolikogu
alatise valla elu korraldamise
komisjoni aruanne.
Vallavolikogu kuulas ära
valla elu korraldamise komisjoni esimehe aruande komisjoni tööst 2015. aastal.
20. Informatsioonid.

Antud küsitlusega soovib Tabivere
vallavolikogu teada saada elanike
arvamust valla ühinemisel.
Juhul, kui Tabivere vald peab ühinema, mis
suunal võiks ühinemine toimuda?

Kokkuvõte märtsikuu
volikogust
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Esmalt tahaks selgust
tuua viimasel ajal kõige
enam kirgi kütnud ja ka ajakirjanduses enim kajastust
saanud teemas – Tabivere
vallamuuseumi ümberkujundamine. Volikogus on
arutletud muuseumi ümberkujundamisest, mitte kinni
panemisest, nagu ekslikult
arvati. Üldse pole teemaks
olnud hoone ära müümine
või „kätte saamine“. Muuseumi teema on kõne all juba
viimased 2–3 aastat, seda on
vaagitud ka komisjonides ja
nii on kujunenud seisukoht,
et muuseum on teenimatult
olnud vaikelus ning senisel
kujul jätkates poleks ta seetõttu jätkusuutlik. Seetõttu
saigi volikogus algatatud
muusemumi ümberkorraldamine, mis peaks aitama
muuseumile uue elu sisse
puhuda.
Inimlikult muidugi mõistan, et alati võib inimestel
olla kurb kui tema hea sõber
või tema sõprusringkonna
liige jääb ilma püsivast sissetulekust palga näol. Kuid
volikogu ülesanne on teha
otsuseid, mis aitavad kaasa
arengule, mitte isiklikele
huvidele.
Raha, mis vabanes muuseumi ümberkorraldusest
suunatakse edasi samuti
õilsatesse kulutustesse –
meie endi laste heaolusse.
Kui vabanevat rahasummat
poleks, siis veniks lasteaia
uute akende paigalus veel
pikemalt. Ma tõesti arvan,
et laste heaolu on prioriteet
number üks ning lapsed
on selle eest tänulikud, et
saavad oma päevad veeta
soojas toas. Loodan, et ka
enamik valla elanikke on
minuga sama meelt, et muuseum võib jätkusuutlikuna
töötada ja meile rõõmu pakkuda ka siis, kui muuseumil
on haldaja, kes korraldab
muuseumi töö selliselt, et
tema külastatavus kasvab

ja atraktiivsus suureneb
ning sellest saab koht, mis
on uutele ideedele avatud ja
ootab oma külastajaid alati.
Ka tahaks ümber lükata
alusetud väited kindlast X
haldajast, kes kindlasti konkursi võidab. Peale veebruari volikogu tekkis lihtsalt
esimene huviline, kes oli
valmis konkursil kandideerima. Kuna kandideerimine
ei tähenda, et isik kindlasti
konkursi võidab, siis selle
huvilise soovist lähtuvalt ei
avaldanud ma huvilise nime.
Ja see oli õige valik, sest
kokkuvõttes ei laekunudki
isikult haldamise konkursile
sooviavaldust. Juhin tähelepanu, et me kõik oleme
inimesed ja meil kõigil on
õigus muuta meelt.
Oma kujutluspilti ja tegevuskava käisid volikogule tutvustamas kolme
väga tugeva haldajakandidaadi esindajad: Katrin
Põdra (lubadusega luua
SA või MTÜ kui valitakse
haldajaks), Merike Rekkor
(MTÜ M.A.R.S.S) ja Rannar
Raantse (MTÜ Saadjärve
Sport). Kõigil kolmel oli uusi
ideid. Katrin Põdra puhul
näiteks kunsti-käsitöö laatnäituste korraldamine, suveperioodil laupäeviti muuseumi lahtioleku tagamine
ja turundusega oluliselt
sisukam tegelemine. MTÜ
M.A.R.S.S puhul tooks esile
võimaluse muuseumit aasta
ringi lahti hoida ja muuseumi väljapanekute osas mitu
korda aastas uuendusi teha.
MTÜ Tabivere Sport puhul
oli huvitavaks mõtteks lisada muuseumi tavategevuste
juurde ka teeninduskeskuse
funktsioon, et seeläbi turundada paremini kohapealseid,
turismiga seotud teenuseid
(paadilaenutus, disc golﬁ
tarvikute laenutus jne).
Volikogu häälteenamusel
valiti haldajaks Katrin Põdra, kes edestas napilt ühe

Aeg on küps
haldusreformi
küsitluseks
Tarmo Raudsepp
vallavanem

Tartu valla suunal
Palamuse-Saare valdade suunal
(märgi oma valik ristiga)
Põhjendus (ei ole kohustuslik)
______________________________________________
Nimi (kohustuslik) _______________________________
Küsitlust on võimalik täita valla kodulehel ja Tabivere valla
raamatukogudes.
Küsitluse vastused anda Tabivere valla raamatukogudesse või saata hiljemalt 7. mail 2016 Tabivere vallavalitsusele
(Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa; e-postiga
info@tabivere.ee).

Juba terve aasta on Eesti
riigis üheks enim räägitud ja
arutletud teemaks haldusreform. Sisult on tegelikult
tegemist haldusterritoriaalse reformiga ehk valdade ja
väiksemate linnade liitmisega.
Vaadates piirkonna kaardile on näha, et Tabivere valla
jaoks on olemas kaks võimalikku suunda: lõunapoole
Tartu vald või põhjapoole
Palamuse vald. Tabivere
vallavolikogu on sellest lähtudes vastu võtnud Palamuse
vallavolikogu ettepaneku
ühinemisläbirääkimiste alus-

tamiseks ja teinud omaltpoolt
ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku Tartu
vallavolikogule. Võimalikku
ühinejate ringi lisandub mõlemal juhul kindlasti veel
omavalitsusi.
Palamuse vallale on praeguseks ettepaneku teinud
Torma vald ja Jõgeva vald
ning Palamuse vald ise on teinud lisaks meile ettepanekud
Saare vallale, Tartu vallale ja
Vara vallale.
Tartu vallale on ettepaneku teinud lisaks meile Luunja
vald, Vara vald, Palamuse
vald ja Tartu linn ning läbi-

häälega MTÜ-d Saadjärve
Sport. Volikogu otsuse osas
– Katrin Põdra poolt loodava mittetulundusühingu
või sihtasutusega sõlmida
vallavalitsusel muuseumi
haldamiseks leping – volikogu liikmetelt vastuväiteid
ei tulnud. Seega Katrin
Põdra, kes loob haldamiseks
mittetulundusühingu või
sihtasutuse, saab Tabivere
muuseumi haldaja järgmiseks 10 aastaks.
Oluline on siinjuures ka
see, et antud volikogu otsus
tagab muuseumi säilimise
osas kindluse vähemalt 10
aastaks ka tänases valdade
liitumis- ja/või ühinemistuultes. Sest me ei tea ju
ette, milliseid otsuseid võtab
vastu ühinenud omavalitsus, kuid eelnevalt sõlmitud
lepinguid kolmandate osapooltega peab see ühinenud
omavalitsus täitma!
Nüüd ka kohe võimalikust liitumisest või ühinemisest. Volikogu otsustas teha
ettepaneku Tartu vallale
ühinemiskõneluste alustamiseks ja ühtlasi võtta vastu
Palamuse valla ettepanek
alustada Palamusega liitumis- ja ühinemiskõnelusi.
Juhin siinkohal tähelepanu volikogu meelsusele,
kus üksmeel valitses Palamusega läbirääkimiste
ettepaneku vastuvõtmises,
kuid Tartu vallaga liitumisja ühinemisläbirääkimiste
puhul seda üksmeelt polnud. Sellest hoolimata said
mõlemad otsused volikogu
enamikult heakskiidu.
Volikogus tuli jooksvate
küsimuste all jutuks ka
ühe volikogu liikme kõrvu
jõudnud Tabivere aleviku inimeste hirmud seoses
hooldekodu laiendamisega.
Mõnedel inimestel olla hirm,
et hooldekodu laiendamise
puhul pannakse lasteaed
üldse kinni ja uut valminud
liiklusväljakut ei saa enam
lapsed kasutada. Kuigi volikogule ei ole veel tutvustatud ehituslikku projekti
põhjusel, et see ei ole veel
täies ulatuses valmis, võin
sotsiaalkeskuse juhatajana
kinnitada, et hooldekodule
ei tõmmata kõrget aeda
ümber ja kõiki atraktsioone
saavad lapsed kasutada,
sh liiklusväljakut. Kui aga

kogukonna sooviks on hooldekodule suur aed ümber
tõmmata ja väga täpselt
eristada lasteaiale ja hooldekodule kuuluvad välialad,
siis ka seda saab teha. Kui
volikogu võtab vastu otsuse
hooldekodu laiendamiseks,
siis tuleb siiski arvestada
sellega, et laienemine saab
piiratud eelarvevahendite
tõttu toimuda vaid järk-järgult. Eesmärk ongi aastate
pärast jõuda olukorrani
(see võib kesta ka näiteks
10 aastat), kus üks tiib on
lasteaia käes ja teine hooldekodu kasutuses. Kumb
tiib kummale planeeritakse
sõltub kindlasti rahalistest
vahenditest ehk millised on
eeldatavad kulud kui lasteaed saab olema tulevikus
ühes või teises tiivas.
Kindlasti on oluline veelkord rõhutada plaani teha
investeeringuid järk-järgult, et järk-järgult pakkuda kõigile täna Tuuliku 11
tegutsevatele organisatsioonidele uusi ruume. Samas
projekteeritud peab saama
hoone tervikuna, et ära hoida probleeme järk-järgulise
ehitamise korral.
Juhin tähelepanu, et
tänase 4 rühma asemel on
ehitusprojekti eelnõus planeeritud lasteaiale 5 rühma.
Kes aga täna ei mõista
hooldekodu laienemise vajadust, võiks ennast korraks
panna nende inimeste „jalanõudesse“, kes peab loobuma oma tööst ja eraelust,
et hooldada järsku raskelt
haigestunud lähedast või
kes peavad enamiku oma
palgast lisama lähedase
pensionile, et lähedane paigutada elukohast kaugemal
asuvasse hooldekodusse.
Viimane võib küll olla eriti
kaunilt ehitatud hoone, kuid
ometi on lähedane eemal
kodust ja tuttavatest.
Ühtlasi tahan valla kodanikele öelda seda, et need
toredad vanad inimesed ei
ole küll kellelegi ohuks kui
neid ka poole rohkem oleks.
Lisaks on oluline teada, et
enamik neist pole võimelised
isegi õuealal käima. Näiteks
32 meie hoolealusest käib
iseseisvalt hoonest väljas
alla kümne inimese ja seda
ka mitte iga päev.

rääkimisi on nad juba alustanud Puhja, Tähtvere ja Laeva
vallaga.
Lisaks osaleb Tabivere
vald ka niinimetatud Põhja-Tartumaa ühinemisläbirääkimiste projektis, kuhu
kuuluvad lisaks meile veel
Palamuse, Saare, Kasepää,
Torma, Lohusuu ja Avinurme
vallad ning Mustvee linn.
Pilt Tabivere valla ümbruses on kirju ja võimalusi
uue omavalitsuse moodustamiseks mitmeid. Kuigi
läbirääkimised ei tähenda
veel ühinemist on vallavalitsuse ja volikogu jaoks väga
oluline teada, millist suunda
valla elanikud eelistavad. See
ongi peamine põhjus, miks
möödunud nädala volikogu istungil otsustati valla elanike
arvamust küsida just praegu.
Meie volikogu liikmed on
pandud väga raskesse seisu. Riigi ja avalikkuse poolt
avaldatakse suurt survet ühinemise otsustamiseks enne

2017. aasta 1. jaanuari, kuid
samas on haldusreformi seadus riigikogus vastu võtmata
ja üsna vähe on teada ka kõigist kaasnevatest, kuid väga
olulistest, riiklikest plaanidest. Üliolulistes küsimustes
nagu omavalitsuste edasised
ülesanded ja rahastamine,
maakondade tulevik, gümnaasiumihariduse tulevik, jne
puudub selgus. Sellest tulenevalt on n-ö õunu, millede pealt
otsustada, üsna vähe.
Väljakuulutatud küsitluse eesmärk on teada saada
otsustamisel kõige olulisemTabivere valla elanike soov.
Osalege küsitlusel ja avaldage arvamust, missugune
võiks olla meie valla tulevik!
Küsitluses võivad osaleda
kõik valla elanikud. Sissekirjutus ei ole oluline. Küsitluses
saab osaleda Tabivere valla
kodulehel või tuues vallalehes
oleva küsitluskupongi ühte
valla raamatukogudest.
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Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuva kinnisasja
müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.05.2016.
Täpsemat informatsiooni saab maa-ameti kodulehelt
aadressiga WWW.maaamet.ee või Tabivere vallavalitsuse
peamaakorraldaja Mati Põldmalt.

Hajaasustuse programmi 2016.
aasta taotlusvooru avamine
Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 8. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi,
Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere
ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 10.
juuni 2016.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades
asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete
elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel
vähemalt alates 01.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises
elavad füüsilised isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu
ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri
17.03.2016 käskkirjast nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse
programmi 2016. a programmdokument“, mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel
http://www.eas.ee ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel
http://www.jogevamv.ee .
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad
taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt
10. juuniks 2016.
Täiendav informatsioon vallavalitsustest.

TEADE
Tabivere vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a
otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu
(ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste
kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande.
Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik väljapanek toimub ja ÜP ning KSH materjalidega on võimalik tutvuda 18. aprillist kuni 16. maini
2016. a Tabivere vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku
11), Tabivere raamatukogus ja Maarja-Magdaleena raamatukogus. ÜP ja üldplaneeringu KSH materjalid on nähtavad
ning nendega on võimalik tutvuda ka valla kodulehel
aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .
ÜP eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos
ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks valla 201 km² territooriumil.
Täpsemad ÜP ülesanded on kooskõlas planeerimisseaduse
(jõustunud 1.01.2003) § 8 lõikega 3.
KSH käigus hinnati üldplaneeringu rakendamisega
kaasneda võivaid strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringu alal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju
ei esine. Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud ka
KSH tulemustega.
ÜP ja KSH algatajaks ja kehtestajaks on Tabivere vallavolikogu (Tuuliku 11, 49127 Tabivere alevik, Jõgevamaa.
kontaktisik: Endla Suvi, tel 776 6941, e-post: info@tabivere.
ee), üldplaneeringu koostamist korraldab Tabivere vallavalitsus (Tuuliku 11, 49127 Tabivere alevik, Jõgevamaa.
kontaktisik: Kuldar Lõhmus tel 776 6940 / 516 9341 epost: kuldar@tabivere.ee). ÜP koostajaks on Artes Terrae
OÜ (Puiestee 78, 51008 Tartu. kontaktisik: Heiki Kalberg,
tel 509 1874, e-post: heiki@artes.ee) koostöös OÜ-ga
Alkranel. KSH koostajaks on OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010
Tartu. kontaktisik: Alar Noorvee, tel 736 6676 / 554 0579,
e-post: alar@alkranel.ee).
Vastuväiteid, küsimusi ja ettepanekud ÜP ja KSH
kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel Tabivere
vallavalitsusele kirjalikult kuni 16. maini (Tuuliku 11,
Tabivere alevik, Jõgevamaa, e-post info@tabivere.ee ).

Tabivere Vallavalitsus kutsub valla
elanikke osalema kauni kodu konkursil.
Andke teada oma osalemissoovist või tuttava kaunist
kodust, mis võiks konkursil osaleda
Tabivere vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik,
49127 Jõgevamaa; e-postiga info@tabivere.ee).
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Tabivere vallas kehtib alates 1. aprillist korraldatud jäätmevedu. Vallavolikogu poolt on korraldatud jäätmeveo piirkonnaks kehtestatud Tabivere
vald, mis tähendab, et kõik valla majapidamised
on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga.
Kui majapidamises ei elata või sinna puudub prügiautol juurdepääs, tuleb omanikul esitada vallavalitsusele avaldust korraldatud jäätmeveost vabastamiseks.
Kui te olete jäätmevedajalt saanud lepingu, kuid ei ole
seda tagastanud ning ei ole ka taotlenud vabastamist,
siis tõenäolisest väljastab jäätmevedaja teile tühisõiduarve, mis tuleb teil tasuda.
Küsimuste korral pöörduge vallavalitsuse poole
info@tabivere.ee või 776 6940.

Korrektne postkast on õigeaegse posti
eelduseks
Eestis on kokku umbes
600 000 postkasti. Nendest
üle 32 000 on väga halvas olukorras ja seetõttu ei pruugi
saadetised jõuda õigeaegselt
ja tervena nende postkastide
omanike kätte.
Tabivere vallas 1007 postkastist on 325 viletsas olukorras, ehk iga kolmas postkast
ei vasta nõutele.
Seepärast vaata oma postkast üle, ja kui leiad, et see ei
pea enam ilmale vastu ja on
katki, siis on ilmselt aeg see
uuema vastu välja vahetada.
Enne, kui hakkad uut
postkasti paigaldama, veendu, et see on piisava mahu-

tavusega, ilmastikukindel ja
selle ava piisavalt suur, et
kirjakandjal oleks võimalik
saadetised neid rikkumata
postkasti panna (postkasti
ava minimaalsed mõõtmed on
3 x 23 cm). Sobiva postkasti
leiad lähimast postkontorist
või Eesti Posti kodulehelt.
Uus postkast kinnita
kodu piirava aia külge või
selle puudumisel tänavapoolse välisukse lähedusse,
oluline on, et see oleks kergesti nähtav ja asuks koerte võimaliku rünnaku eest
ohutus kohas. Kortermajas
elades paigalda see esimese
korruse valgustatud eesruu-

mi ja kui postkastini pääsemiseks tuleb kasutada võtit
või uksekoodi, siis edasta ka
need Eesti Postile. Juhul, kui
sinu kodu on asulast väljas,
siis paiguta postkast kohta,
kuhu pääseb aastaringselt
transpordivahendiga ligi.
Märgista oma postkast
maja-/ korterinumbriga või
talu nimega ning maapiirkonnas lisa kindlasti ka perekonnanimi, et kõik ajalehed,
kirjad ja pakid ikka ilusti
kohale jõuaksid. Juriidilise
isiku postkastile tuleb lisaks
märkida ka juriidilise isiku
nimi.

Hoia oma postkast alati
lukus, et selle sisu kaduma
ei läheks.
Palun teavita uue postkasti paigaldamisest või asukohamuutusest ka Eesti Posti, et kirjakandja selle uuest
kohast kiiresti üles leiaks.
Selleks kirjuta lähimasse
postkontorisse või saada avaldus aadressil info@post.ee
Avalduses märgi selle esitaja
ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku puhul ärinimi),
telefoninumber, paigaldatava
postkasti täpne aadress ja
avalduse esitamise kuupäev.
EESTI POST

Politseimuuseum peibutab mängulisusega
Rakveres asuv politseimuuseum tõmbab kooliõpilasi ammutama teadmiseid läbi interaktiivse
õppetöö ja mängulusti.
Põnevat avastamist leiab
täiskasvanugi!
SA Virumaa Muuseumid
koosseisu kuuluv politseimuuseum avas oma uksed
külastajatele 2013. aasta
mais. „Enamjaolt on käinud
kooliõpilased, kuid ootame
ka täiskasvanuid, kellel on
võimalus muuseumis pidada seminare ja turgutada
mõttetööd politseiteemaliste
mängudega,“ rääkis muuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Muuseum toob legendid
rahvani
Kahel korrusel on kokku
10 näitusetuba ja lastemuuseum, kus põnnid saavad

lustida pehmete mänguautodega, õppida liiklusmärke
ja avastada muudki huviäratavat.
Näitusetubades saab tutvuda Eesti politsei ajalooga, testida päris autos oma
pidurdusreaktsiooni, sõita
kaldteel, proovida joodikuprillidega kõndida, korraldada päris märul, katsetada
fotorobotit, proovida selga
politseiriideid, võtta sõrmejälgi ja palju-palju muudki.
„Meie muuseumi suur pluss
ongi see, et külastaja saab
üheaegselt osaleda reaalses
politseitöös ning samal ajal
avardada silmaringi köitvate
faktidega,“ sõnas Eesmaa.
Muuseumis saab istuda
ka vangikongis, tutvuda erinevate narkootiliste ainetega
ja vangidelt konfiskeeritud
külmrelvadega.
„Gruppidele korraldame
põnevaid mänge ja prog-

KEVADLAAT
21.05.2016 kell 11

TEAVE
Eesti Politseimuuseum
Rakveres Tallinna tn 3 asub ajalooline maja, mis
valmis aastal 1786.
2013. aasta mais avati selles hoones Eesti Politseimuuseum, mis pakub põnevat avastamist kahel korrusel.
Eesmärgiks on olla interaktiivne muuseum-teemapark, kus külastajad saavad läbi isetegevuse ja mängu
kogeda politsei tööd.
Lisaks püsiekspositsioonile korraldab muuseum mitmeid töötubasid.
Kokku on kahel korrusel kümme näitusetuba, lisaks
veel laste politseimuuseum.
ramme,“ lausus muuseumi
direktor. „Näiteks saab mõõta
tänaval autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit,
võistelda meeskondlikult
politseitöös.“
Tõsisemat tooni lustlikule
muuseumile lisab sari „Politseiakadeemia“. Sarja raames
kutsutakse muuseumisse legendaarseid politseitegelasi,
kes jagavad kohtumisõhtutel

külastajatele erakordseid
meenutusi oma tööst ja elust.
Muuseum ei puhka ka suvel, vaid korraldab mitmeid
üritusi koostöös politsei ja
päästeametiga.
Täpsemat infot jälgi muuseumi kodulehelt:
www.politseimuuseum.ee.

Pühapäeval, 22.mail 2016
kell 10-14

Maarja-Magdaleena

Tabivere Rahvamajas

KEVADLAAT & KIRBUTURG

Taimed, käsitöö, kirbuturg jpm

Laadaplatsil avatud

Tule müüma ja laadamelu nautima!
Laadale järgneb tantsuõhtu kell 20
tantsuks mängib Vana Kallim pilet 6 €
Info, laadale registreerimine ja õhtuks laudade broneerimine 50 444 79 või
triinu@tabikas.ee

NÄITUSETELK „Kevadine toit & taimed“
Too oma vitamiinipomm telki !
Võitjatele auhinnad.
Kell 11.30 Tantsuprogramm Maarja-Magdaleena line-tantsijatelt
Lastele ponisõit
Laadakohvik
Ootame ostma, kauplema ja laadarõõmust osa saama!
Info ja kauplejate registreerimine www.magdaleena2000@hot.ee või tel 5205906

4

NR 4 (227) aprill 2016

Meeldetuletusi kaherattaliste
sõidukite juhtidele
Asfalt on tasapisi kuivaks
muutunud ja ka lumehunnikuid leiab nüüd vaid mõne
metsasalu alt. Nii mõnigi
ratta- ja mopeedisõber leiab
kindlasti, et nüüd on õige aeg
kaherattaline sõber garaažinurgast välja tuua ja võtta
olulisemad sõidud just sel
viisil ette. Enne kui aga uljalt
sadulasse istuda, tuleks meelde tuletada ohutu liikumise
põhitõed.
Jalgratta puhul on oluline
esmalt kontrollida, kas selle
pidurid on endiselt töökorras
ja kas signaalkell ikka samasugust häält teeb nagu sügisel
talvepuhkusele minnes. Seejärel tasub kontrollida, kas
jalgratas on kaasliiklejatele
nähtav. Ratas peab varustatud olema helkuritega – valge
helkur ees ja punane taga
ning vähemalt ühel rattal
peab olema ka külje pealt
vaadatuna nähtavad valge
või kollane helkur. Hämaras
või pimedal ajal ning ka halva nähtavuse korral peavad

rattal põlema tuled ja ikka
samamoodi – valge ees ja
punane taga.
Varasem liiklusreeglistik
lubas punase tule asemel
kasutada ka ainult punast
helkurit, kuid punase tagatule kasutamisel on jalgrattur
pimedal ajal või halva nähtavuse korral oluliselt paremini
nähtav, mis vähendab talle
otsasõidu ohtu. Seetõttu on
kehtestatud ka punase tule
kohustusliku kasutamise
nõue pimeda ajal sõites.
Oluline on ka jälgida, kus
rattaga sõita. Iseseisvalt tohib
sõiduteel jalgratast juhtida alates 10-aastaselt ning
10–15-aastasel jalgratturil
peab selleks olema jalgratturi
juhiluba.
Turvalise liikluskäitumise lahutamatuks osaks
jalgratturi jaoks on kahtlemata ka kiivri kandmine.
Alla 16-aastase lapse jaoks on
kiivri kandmine kohustuslik
ja kiivrit peab kandma nii
juht kui ka sõitja. Nõue kan-

Tähistame
EMADEPÄEVA

koolitaja poolt läbi viidud
koolituse (koolitus autokoolis)
ning liikluses osalemiseks
peab neil olema mopeedi või
muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav
juhiluba. Mopeedijuht ei tohi
sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis. Alla 12-aastast last ei tohi sõidutada
mopeedi tagaistmel.
Et aga sõidurõõm ei lakkaks tuleks oma kaherattalist
sõpra kaitsta ka kurjade kavatsustega pikanäpumeeste
eest. Hea abivahend on siinkohal tugev lukk, mille peale
ei hakka ühedki tangid või
kangid. Veelgi parem aga,
kui öiseks ajaks panna ratas
keldrisse luku taha, et siis
järgmisel päeval taas sõitu
asuda.
Ohutut liiklemist ja ilusat
kevade jätku!
ANDRUS VÄITS
Jõgevamaa
piirkonnapolitseinik

Maarja-Magdaleena puhkeala
korrastamine
7. mail 2016. a kell 10.00

Maarja-Magdaleena puhkeala
korrastamine

Tabivere rahvamajas
08. mail

da kiivrit kehtib nii sõiduteel
kui ka jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ning kõnniteel
jalgratast juhtivatele lastele,
samuti peab sobiv kiiver olema näiteks jalgrattaistmel või
-haagises sõidutatavatel väikelastel. Ehkki täiskasvanute
jaoks ei ole kiivri kandmine
kohustuslik, soovitab politsei
seda ikkagi teha, sest lisaks
enda turvalisuse tagamisele
on see heaks eeskujuks ka lastele, kes kiivrit vahel tüütuks
kohustuseks pidada võivad.
Jalgratturite kõrval annavad kevade tulekust märku
ka põrisevad mopeedid. Olgu
siinkohal meelde tuletatud,
et mopeed on mootorsõiduk,
mis peab olema kehtestatud
korras registreeritud ja sellel peavad olema riiklikud
registreerimismärgid. Samuti peab mopeed vastama
kehtestatud tehnonõuetele ja
sellele laieneb ka kohustuslik
liikluskindlustus.
Mopeedijuhid peavad olema läbinud mootorsõidukijuhi

Jõgevamaa, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena

kell 17

Talgutööd:

mail 2016. a kell 10.00
Lehtede riisumine ja 7.
vedamine.
Jõgevamaa, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena

Esietendub Tabivere
Lasteteatri näidend
„Reede“

Kabetajad Maarja-Magdaleenas
2. aprillil toimus Maarja rahvamajas järjekordne lahtine
kabeturniir. Turniiril osales 9 valla tugevamat kabetajat,
nende seas ka üks naine, Taimi Pihelpuu. Võistlused avas
valla spordijuht Toomas Rosenberg. Pingelises võistluses
saavutas esimese koha mitmekordne maakonna karikavõitja
Kaarel Ots, teise koha saavutas Mati Viira. Kolmanda koha
selgitamiseks tuli mängida lisapartii Elmar Tali ja Arno
Naha vahel, mille võitis Elmar Tali.
Võistluse edukaks kordaminekuks andsid oma panuse
Tiia ja Enn Pärtelpoeg ning EKRE Jõgevamaa piirkonna
esimees Raivo Põldaru, kes oli ühtlasi ka võistluse sponsor.
VELLO SOOMETS
võistluse korraldaja

Tabiveres toimus jüriöö jooks
Kell 17.30 saabusid Pöörased Seiklused, kes läksid panid
kohe raja paika, ehk siis märgistasid 8 punkti, kus noored
saavad katse või testi läbida, et järgmisse punkti edasi
liikuda.
Ilmataat tahtis meie üritust ära rikkuda, aga õnneks kell
18.30 jäi vihm järgi ja tuli päike välja.
Tore oli vaadata, kuidas tublid osavõtlikud noored vaikselt rahvamaja poole tõttama hakkasid.
Moodustati 4 võistkonda; kaks 3-liikmelist ja kaks 5-liikmelist. Pandi nimed võistkonnale.
Start anti rahvamaja eest kell 19.10 ja igale võistkonnale
märgiti kaardil alguspunkt erinev, nii see algas…. Distantsi
pikkuseks oli 3 km. Põnev.
Pöörased Seiklused käisid jooksuajal pildistamas tegevusi erinevates punktides, mina ootasin kuna esimesed noored
rahvamajja tagasi jõuavad.
Esimestena jõudsid JJ-Street Tabivere IE 5-liikmeline
võistkond ajaga 34,24. Teisena jõudsid Kolm Triipu (3-liikmeline) ajaga 39,23 ja kolmandana EDU! (3-liikmeline) ajaga
41,04. Neljandana HAAMER (5-liikmeline) ajaga 42,15.
Rahvamajas sees ootas neid lauakesed kringli ja sidruni/
apelsini veega. Veidi hinge tõmmatud, jagas noortekeskus
ja Pöörased Seiklused parimatele auhinnad. Tegelikult said
kõik osavõtjad midagi.
Tänan vabatahtlikke, kes olid nõus kontrollpunktides
seisma ja ülesandeid läbi viima. Eriline tänu Liia Koortsile.
Suur tänu firmadele: Pöörased Seiklused ja Tabbifer OÜ.
Kõige suurem tänu loomulikult jooksjatele, sest ilma
nendeta poleks üritust olnud.
GERLI NEEME
noorsootöötaja

Kaasa võtta:

Reha, aiakäru, kindad, saag, jalga kummikud.
Talgutööd:
Talgujuht, kontaktid:

Lehtede riisumine ja vedamine.
Tiia Pärtelpoeg, tiia.partelpoeg@gmail.com, 520 5906
Kaasa võtta:
Talgukood: 160404055

Reha, aiakäru, kindad, saag, jalga kummikud.

Pakume kohvi ja kooki

Talgujuht, kontaktid:

Tiia Pärtelpoeg, tiia.partelpoeg@gmail.com, 520 5906
Talgukood: 160404055

tabivere
harrastusteater

Elistvere raamatukogus tähistatakse
merekultuuri aastat 11. mail kell 11.00
Loeme mereteemalist luulet ja kuulame
merelaule Rauno Koortsi esituses.
Olete oodatud!

ra.ee

mea
erida aadressil www.tee

Pilet 3 eurot

kujundaja marika tammaru

Tabivere rahvamajas 3. mail kell 20.00

Talgutele saab registre

e
ressil www.teemeara.e

erida aad
Talgutele saab registre

anatoli
djatšenko

optimistlik
grotesk

osades

helgi herman
katrin sokk
rein karu
lavastaja esta sokk
heli ja valgus rein karu

kultuurkapitali jõgeva ekspertgrupp
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Teatriõhtu
Maarja-Magdaleena põhikooli aulas
19. mail kell 18.00
Maarja-Magdaleena põhikooli näiteringi
Pahupidi Pärlid 1.–3. klassi trupp esitab
Louis Sachari
“Pahupidikooli tuleb külaline”
ja 4.–6. klassi trupp esitab
Louis Sachari
“Augud”.
Esinevad Maarja-Magdaleena põhikooli
parimad etlejad.

NIMEKONKURSS
MEESANSAMBLILE!

Maarja-Magdaleena
meesansambel kuulutab välja
nimekonkursi, endale nime
leidmiseks.
Valituks osutunud nime välja
pakkunud isik saab auhinna!
Nimeideed postitada kuni
20.maini
liia.koorts@gmail.com
Meesansambli nime koos
konkursi võitjaga kuulutame
välja vallalehes.

Tabivere põhikooli kevadkontsert

“Maa ja
mere pidu”
5. mail kell 16.30
Tabivere põhikoolis

NOORTE

06.05.2016
KELL 18.00-22.00
TEID OOTAVAD PÕNEVAD MÄNGUD
JA AUHINNAD

Üleskutse
Tabivere vallas on väga palju andekaid käsitöölisi ja
kunstnikuid. Kahjuks puudub tihti neil julgus või oskus
ennast ka teistele näidata. 2016. aastal koondasid jõud
kaks meie valla kunstnikku – Virgylia (MTÜ Vikipesa) ja
Kristiina (Midrilind), kes pakuvad huvilistele erinevaid
nikerdamisetöötube Tabivere Nobenäppude nime all.
Kuna paljud tublid käsitöölised ei julge veel oma
asju näidata avalikkusele ja juba oskustega vanematel
meisterdajatel puudub see võimalus, siis on eesmärgiks taaselustada kevadine Tabivere Valla käsitöönäitus-müük.
Koostöös Tabivere rahvamajaga kutsume üles kõiki
meie valla käsitöölisi. Oodatud on kudumid, tikandid,
lapitööd, vaibad, puidunikerdused, paberitööd, maalid
jne. Näitus-müük on üleval 16.–21. maini ja lõppeb
kevadlaadaga.
Töid ootame 2.–7. maini kell 11.00-18.00, info tel
504 4479 (vabaajakeskus).

Tabivere Nobenäppude
töötoad maikuus
• 3. mail kell 17.30 TASS (Viki), 16 €.
• 6. mail kell 15.00 KÜLMKAPIMAGNETID
(Midrilind). Lastele! 1 tk=2 €, 2 tk=4 € või 3 tk=5 €.
• 11. mail kell 17.30 KARP (Viki), 14 €.
• 13. mail kell 17.30 UNENÄGUDEPÜÜDJA
(Midrilind), 15 €.
• 14. mail kell 11.00 LÕUENDIL KELL (Viki).
Lastele! 15 €.
• 20. mail kell 17.30 FOTOALBUM (Viki).
Lastele! 10 €.
Täpsem info ja registreerumine Facebooki lehel Tabivere
Nobenäpud või virgylia@vikipesa.ee.
Ainult registreerimine tagab sulle koha ja töötoa
toimumise!

PULDIS DJ : ARTUR
PILET 1 EURO
TABIVERE RAHVAMAJAS
NOORTEKESKUS

LOOVUSRINGI
LÕPETAMINE
19.05.2016 KELL 15.30
ILUSA ILMA KORRAL OLEME VÄLJAS JA
IGA NOOR VÕTAB MISKIT SÖÖDAVAT
LAUALE KAASA.
VÕISTLEME, MEISTERDAME JA OLEME
LOOVAD
Toetajad:

TABIVERE RAHVAMAJA NOORTEKESKUS

5

6
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Ülle, Vete, Merike!
Saabuv aeg toogu endaga kaasa
veel rõõme, mis tundmatud teil.
Igat eluhetke oma õnn saadab
ja olgu teil rohkesti neid!

SÜNDINUD
ROSANNA LAUREND 07.03.2016
vanemad Kristina ja Allar
RAUL KALLASTE 07.04.2016
vanemad Hiie ja Mart
RIKO SEPP 10.04.2016
vanemad Kärt ja Riho

				

84
81
80

75
70

65
60
55
50

Et lilli oleks palju,
et õnne tuleks juurde,
et terviks oleks hea,
et sõpru jätkuks!
Õnnitleme!
MTÜ Juula Küla Heaks

Eve ja Villu

Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsilt

EDUARD MIHKELSON
LEILI KESA
RICHARD MÄNGLI
ELLE VAHT
RUDOLF TUUR
ANTS-ARNOLD KOGER
TOONI KABER
MARIA ANSIP
KALJU MATSON
VELLO SOOMETS
UNO ANI
HEINO SELGIS
AIDE KOGER
HELGA KOPPEL
MILVI RÕÕMUS
EVI NAHK
VÄINO LÄTT
HEINO TAMM
ANTS OTS
JUHAN VAHER
MAI JÄRSS
MERIKE OPPE
RIHO KLAOS
MAIMU VAIGLA
VEERA PAAVEL
ÜLLE POOLAK
RAUL SOKMANN
ARGO KÄÄNI
HENN AUNAP
MÄRT ALMRE

Eevi Nahk
75
Tähtsad polegi need aastad,
vaid sisu, mis neid aastais!
Jätkugu sul samasugust
särtsu veel kauaks!

SÜNNIPÄEVATERVITUS

98
89
86
85

Kallis juubilar Evi!

23.04
11.04
12.04
07.04
15.04
23.04
23.04
10.04
15.04
05.04
21.04
25.04
26.04
28.04
16.04
16.04
01.04
07.04
08.04
21.04
29.04
12.04
25.04
14.04
29.04
04.04
10.04
08.04
15.04
18.04

Eakate seltsing Lumeroos kutsub
10. augustil 2016 ekskursioonile
Lõuna-Eestisse.

Külastame:
- Jõgevestes Barclay De Tolly mausoleumi
- Sangaste lossi (giidiga)
- Rõuge ööbikuorgu
- Suure munamäe torni.

Väljasõit Tabivere rahvamaja juurest kell 8.30.
Sõidu hind 27 eurot.
Võimalik soovi korral tellida ühine lõunasöök
(umbes 8 eurot) .
Veedame koos ilusa ja huvitava suvepäeva.
Osavõtuks registreerida Viive Aunapile
tel 522 9640.

Äksi Motell avab suvehooja
alates 3. maist!
Kohvik avatud T–L 12–18.

Jätkuvalt võimalik tellida
peo- ja peielaudu.
Lisaks saab sõita paatide ja
vesiratastega ning mängida tennist.
Maarja-Magdaleena
perejuuksur avatud:
neljapäeval 9.00–19.00
erandina 5. mail 9.00–17.00
reedel 9.00–18.00
Võimalik tellida Oriflame ja
Avoni tooteid (praegu palju
soodustusi). Tel 5665 9988.

Mälestame head
ja sõbralikku naabrit

PAUL ÕUNAPUUD
Majaelanikud

Kuulutused
Müüa toidukartulit
kojutoomisega. Tel 5590 5112.

Tabivere vallavalitsusse unustatud
prillid ootavad omanikku.

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 26. mail 2016.
Kaastöid maikuu lehte võetakse vastu 20. maini 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.

LAINE-ELVIINE PRIKS
08. X 1925 – 24. III 2016
PAUL ÕUNAPUU
23. III 1938 – 31. III 2016
SOFIA PEIPONEN
07. XI 1935 – 11. IV 2016
ANATOLI PEUSSA
23. XII 1944 – 21. IV 2016
EVALD VEEDLA
07. IX 1925 – 23. IV 2016

Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha
Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt,
ning et teie ei ole iseenese päralt? 1Kr 6,19

JUMALATEENISTUSED EELK MaarjaMagdaleena koguduses mais 2016 A.D.
1. mail kell 11.30 jumalateenistus.
8. mail kell 11.30 jumalateenistus.
15. mail kell 14.00 nelipüha jumalateenistus.
22. mail kell 11.30 kolmainupüha jumalateenistus.
29. mail kell 11.30 jumalateenistus.
Piiblitund pühapäeviti kell 10.00, kuu kolmandal
pühapäeval kell 12.30. Pühapäevakool pühapäeviti kell
13.00. Kantselei avatud kolmapäeviti kell 10.00–14.00.
Kontaktid tel 773 8338, epost info@maarjamagdaleena.ee , http://www.maarjamagdaleena.ee
Koguduse õpetaja Aivo Prükk, tel 516 3487.

Tänuavaldus
1. aprilli pärastlõuna oli meie perele väga ootamatu.
Tavapäraselt paneme me kodumasinaid tööle öösel või
kui lahkume kodust. Sellel päeval unustasime panna
lõuna ajal kodust lahkudes nõudepesumasina tööle.
Tagasi tulles käivitasime masina ja hakkasime süüa
tegema. Varsti hakkasime tundma kärsahaisu. Alguses
ei leidnud lõhna allikat, kuigi valamukapist hakkas juba
suitsu tulema. Siis märkasime kapi ja nõudepesumasina vahelt tulukest ja jõudiski kohale karm reaalsus, et
köögimööbli sees asetsev nõudepesumasin on leegi külge
saanud. Sellest hetkest käis kõik nagu välgukiirusel.
Kiire kõne 112. Samal ajal üritasime kustutada oma
tulekustutiga, aga tulutult, sest tuli oli kinnises kohas.
Leegi märkamisest sai 2 minuti pärast 112 kõne tehtud
ja peale seda kui õue jooksime lastega oli 2 minuti pärast
meie hoovis Tabivere päästekomando kolm autot. Vähem
kui 5 minutiga oli meie maja süsimusta mürgist suitsu
täis ja mööbli alt tuli juba leek välja. Kiirelt kustutati
tuli ja tassiti suitsev nõudepesumasin välja.
Väga õnnelik õnnetus, sest nii kiire reageerimise
tõttu pääses meie köök paari mööblidetaili vahetamise,
värvitöö ja uue nõudepesumasinaga.
Siinkohas oleme meie väga õnnelikud, et meil on
lähedal päästeamet. Loodame väga, et kõrgemad valitsejad ei koonda ka meie piirkonna tublisid mehi, kes
tihti eluga riskides meile midagi väga kallist ja lähedast
päästavad.
Kui meile poleks abi saabunud nii lähedalt, siis rääkimata köögist, poleks meil võib-olla ka maja.
Siinkohal manitseme ka meie pere poolt, et muretsege oma koju suitsuandurid!
Me peseme veel mitu kuud kodu põrandatelt seda
tahma ning suitsutolmu, aga teeme seda rõõmuga. Ja
täname terve pere poolt Tabivere päästekomando töötajaid, kes 1. aprillil väljakutsele sõitsid.
PEREKOND SOOSAARED

Liiv, kruus, sõelutud must muld,
sõelmed, killustik, kopateenus
• Liiv 15 €/m³
• Kruus 18 €/m³
• Sõelutud
must muld 18 €/m³
• Sõelmed 20 €/m³
• Killustik (0–32) 28 €/m³
• Killustik (16-32) 30 €/m³

Transport Tabivere aleviku piires tasuta!
Transport Tabivere alevikust välja 1 €/km
(lisandub tasu 0,5 h/10 €).
Kopateenus 30 €/h
(arvestus algab sõidu algusest objektile).
Kopa valikud: 40, 60, 120 (planeerkopp).
Tellimine: 773 6230, 555 14622,
tabivere@elamumajandus.ee

Metsakeskus.ee

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

