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Aasta Maarja-Magdaleena põhikoolis
Õpetaja: vahetunnis tantsitakse, mitte ei istuta telefonides
Kuna ma varem polnud õpetajana töötanud, oli
sügisel Maarja-Magdaleena
kooli tööle asumine minu
jaoks uus kogemus. Varasem
kokkupuude selle ametiga
piirdus ülikoolis praktika ajal
läbi viidud tundidega ning
huvialaringi juhendamisega.
Kumbki nendest pole küll
päris „see“ – esimesel juhul
on kõrval vanem ja kogenum
kolleeg, kes sind vajadusel
toetab, ning teisel juhul puutud kokku loomu poolest ärksate noortega, kes tegelevad
asjaga vabatahtlikult ning
hea meelega –, kuid midagi
ikka.
Ehkki meedia vahendusel
võib tänapäeva kooliõpilaste käitumisest ja koolides
toimuvast jääda suhteliselt hirmuäratav pilt (eks
ajakirjandus kipub pigem
välja noppima kõmulisemad
juhtumused ning inimene
omakorda pöörab rohkem
tänu negatiivsele), oli mu
eelhäälestus tööle tulles realistlik-optimistlik. See tähendab: mul puudusid nii erilised
illusioonid kui ka negatiivne
eelhäälestus. Lõppeks – noorsugu oli hukas juba vanadel
roomlastel.
Nagu elu näitas, siis umbes-täpselt selliseks siiruviiruliseks koolitöö kujuneski.

Vahetund on võimalik
ka nutiekraanita
Ühest küljest võib ju
kurta, et tänapäeva noorte
keskendumisvõime on vähenenud, lugemishuvi ja -oskus
niisamuti ning uudishimu
ümbritseva vastu piirdub
sotsiaalmeedias sõprade jälgimisega. Ja mis siin salati,
pahatihti see asi niimoodi
ongi.
Kuid teisest küljest
– oleks minul noorena
(lõpetasin keskkooliõpingud
veel eelmisel aastatuhandel)
olnud samasugused võimalused aja tapmiseks, küllap
langenuks ka mina samadesse lõksudesse. Ning kõik, kes
kurdavad, et noored kaovad
nutiseadmetesse, võiksid
vähemalt proovi teha neile
alternatiivide pakkumisega.

Vahetunnis saab ka isikliku nutiseadmeta. Päriselt. Maarja-Magdaleena põhikooli õpilased
tantsivad nagu üks mees YouTube’st võetud Just Dance programmi järgi: jalg üles, siis käsi
alla, ja nii edasi.

Nagu näitas meie kooli praktika, siis poole aasta pealt
vastu võetud moratoorium
nutitelefonide kasutamisele
vahetundides ei põhjustanud suurt ja kestvat pahameelt. Õpilased hakkasid
ekraani põrnitsemise asemel
heameelega kasutama neile
võimaldatud ja välja pakutud alternatiivseid tegevusi:
näiteks tantsima vahetunnis
Just Dance programmi järgi, või mängima sõpradega
kaardi- ja lauamänge. Rääkimata sellest, et suurem osa
õpilastest lööb heameelega
kaasa meie kooli mitmetes
huvialaringides ja paljudes
üritustes-ettevõtmistes.
Kuigi õpilaste motivatsioon ja taustsüsteem on
isegi väikses koolis tõepoolest
seinast seina, siis üks asi, mis
mulle nende puhul meeldib,
on noorte (reeglina) avatud
ellusuhtumine. Tänapäeval
kipuvad kõik ühiskonnas
üles kerkivad probleemid
väga tugevaid kirgi kütma
ja seisukohti polariseerima,
seda toredam on avastada,
et noored suudavad sageli
säilitada kaine pea ja lähtuda üldisest põhimõttest: ela
ise ja lase teistel elada. Ning

seda nii suurte küsimuste
puhul kui ka suhtumises kaasõpilastesse. Võimalik, et see
on tingitud kooli väiksusest,
kuid konfliktseid olukordi
tuli kogu aasta jooksul ette
vaid mõni üksik ning ma
tajusin ka enda puhul pigem
sõbralikku suhtumist õpilaste poolt.

Sügisest targema,
osavama ja
kogenumana
Septembris 2015 võis
Tabivere valla lehest lugeda,
et Maarja-Magdaleena põhikoolis toimus põhjalik verevahetus – tööd alustas seitse
uut õpetajat, mis tähendab,
et uuenes sisuliselt pool kollektiivi. Kahtlemata oli nii
suure osa õpetajaskonna
vahetumine üsna unikaalne
olukord, millel oli õpilaste
poolt vaadates nii plusse kui
ka miinuseid.
Miinusena tuleb ilmselt
mängu vajadus kohaneda
paljude uute õpetajate ning
nende nõudmistega – ja nagu
ma veel oma kooliajast mäletan, siis õpetajate pidev
vahetumine ei mõju aine õppimisele just hästi. Plussiks
võib samas jälle lugeda selle,

et uustulnukate puhul ei ole
vanu arveid, mida klaarida.
Koolis juba ees olnud pedagoogid võtsid meid, uustulnukaid, hästi vastu ning
tekkinud kollektiivi võib iseloomustada sõnadega „rõõmsameelne“ ja „heatahtlik“.
Küllap ka õpilased kohanesid
meiega hästi, sest talvel korraldatud küsitluse kohaselt
leidis positiivsete asjade seas
kindlat äramärkimist „palju
uusi ja huvitavaid õpetajaid“.
Oma ava-aastat õpetajana
kokku võttes leian, et kuigi
õpetajaamet võib kohati olla
närvesööv ja väsitav, seda
eriti alguses (oktoobrikuiseks
vaheajaks oli mu ööpäevane
uneaeg kahanenud neljaleviiele tunnile ja kehakaalust
läinud 7 kilo; tänaseks on
mõlemad õnneks või kahjuks
taastunud), ei kahetse ma
siiski grammi võrragi, et sellele teele asusin.
Oli küll raske, kuid huvitav aasta ja sügisel jätkan
juba targema, osavama ja
kogenumana.
Täpselt nagu õpilasedki.
Ajaloo ja ühiskonna
õpetuse õpetaja
LAURI NABER

28. mail kell 11.00–14.00 TABIVERE PÕHIKOOLI
STAADIONIL JA KOOLI ÜMBRUSES

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).

„10000 sammu iga päev“

Oodatud on kõik Tabivere põhikooli õpilased koos
pereliikmetega.
Koos perega on võimalik harrastada erinevaid
sportlikke tegevusi.
Kõigi osalevate perede (koos õpilasega peab osalema
vähemalt üks täiskasvanud pereliige) vahel loositakse
välja erinevaid sportlikke auhindu sh kaks aktiivsusmonitori.
Kohapeal pakutakse karastusjooke ja suupisteid.

Õpilased: ööbisime kolmel korral
koolimajas!
Sellest aastast on palju
meeles, sest oleme palju igasuguseid asju teinud.
Sügisest on näiteks hästi
meeles matk Julius Mägiste
sünnikohta, mille jooksul
pidime lahendama erinevaid
lahedaid ülesandeid. Kõige
toredam oli see, et kogu
koolipere – esimesest kuni
üheksanda klassini – matkas
koos.
Õpetajate päev on igal
kooliaastal mõnus meelelahutus. Seda korraldavad
tavaliselt üheksanda klassi
õpilased, kes vahetavad õpetajatega kohad. Kõige paremini sai lõpetajatest õpetaja
ametiga Gasandra Põldoja.
Kõige naljakamad õpetajad
olid Oskar Jõgeva ja Jako
Taniloo. Daria Tihovski paistis silma musikaalsusega ja
kõige sportlikum näis Alvaro
Ansip. Direktor Kristel Parm
hoidis osavalt terve päeva
kogu kooli oma käpa all.

ehitati kooli sisehoovi suur
lumekilpkonn, mis küll päris
vastlapäevaks ära sulas.
Sõbrapäev oli kõikidest
üritustest kõige lahedam.
Selle teemaks oli imiteerida
kogu klassiga ühte muusikavideot mõnest filmist.
Kõik naersid ja plaksutasid
pärast esinemisi, sest kõik
klassid olid nii lahedad! Kõige toredam oli muidugi see,
et meie klass võitis publiku
lemmiku tiitli.
Viimasel ajal toimunud
sündmustest on meeles, et
meie kooli külastasid Erasmus+ projekti raames neli
õpetajat Rumeeniast. Samal
ajal oli meil ka võõrkeeltenädal. Tervitusaktus oli huvitav: lauldi, esitati toretaid
luuletusi ja naljakaid dialooge ning tantsiti lõbusaid
tantse.
Rumeenia õpetajad külastasid meie tunde. Nad tutvustasid Rumeeniat, esitasid

Liisa Oja kallab Ingmar Veskile vett krae vahele. Täiesti
legaalselt - veesõda leidis aset spordiöö käigus.

Sel aastal oli meil võimalus kolmel ööl koolimajja
jääda! Lisaks lugemisööle
toimus meil ka lahe muusikaöö. Kolm on kohtu seadus
ning19. mail toimus kooliaasta lõpetuseks ka veesõjaga spordiöö.
Talviseid üritusi oli palju: jõulupeol sai hästi palju
naerda ning kelgutamine ja
suusatamine Kuremaal terviseradadel oli mõnus ning
kõik õpilased pärast heas
tujus. Vastlapäeva paiku

meie õpilastele küsimusi ja
õpilased said küsida õpetajatelt küsimusi Rumeenia
kohta. Rumeenia õpetajaid
huvitas väga Eesti põllumajandus ja koolikorraldus.
Eriti meeldis neile, et meie
koolis saab vahetundides
Just Dance järgi tantsida.
HELINA ALBRI,
EVELY GOLDBERG,
KARIITA SAAR,
viimaseid nädalaid
kuuendikud

J.V. Veski nim
Maarja Põhikooli
9. klassi lõpuaktus
toimub kooli aulas
18. juunil kell 12.00
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
21. aprillil 2016

Päevakorras oli:
1. Tabivere valla jäätmehoolduseeskiri.
Võeti vastu uus Tabivere
valla jäätmehoolduseeskiri,
mis hakkab kehtima alates
1. oktoobrist 2016.
2. Tabivere soojusmajanduse arengukava 2016–2030
kinnitamine.
Tabivere valla soojusmajanduse arengukava vaadati
läbi ja saadeti valla elu arendamise komisjonile ülevaatamiseks.
3. Maaüksustele maa sihtotstarbe ning koha-aadressi
määramine.
Maa sihtotstarve ja kohaaadress määrati Tabivere
alevikus Nurme tee 1 ja Väljanurme katastriüksustele.
4. Volituse andmine.
Vallavolikogu delegeeris
Tabivere vallavalitsusele kõigi „Hajaasustuse programmi
2016. a programmdokumendiga“ kohalikule omavalitsusele
pandud ülesannete täitmise.
5.Tabivere valla arengukava aastateks 2014–2025
muutmise algatamine ja uue
redaktsiooni koostamine.
Algatati Tabivere valla
arengukava muutmine ja uue
redaktsiooni koostamine.
6. Tabivere vallavolikogu
31.03.2016 määruse nr 9 “Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord ning rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamise
tingimused ja kord” muutmine.
Muudeti Tabivere valla-volikogu 31.03.2016 määrust nr 9
“Lapsehoiuteenuse osutamise
tingimused ja kord ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord”.
7. Esindajate nimetamine
“Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamise”
projekti juhtkomisjoni.
Tabivere valla esindajatena “Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamise” projekti juhtkomisjoni
nimetati põhiliikmetena Tarmo Raudsepp ja Sirje Simmo
ning asendusliikmena Vahur
Poolak.

8. Haldusreformiga seotud
küsitluse korraldamine.
Otsustati korraldada
Tabivere vallas haldusreformiga seotud küsitlus.
9. Tabivere vallamuuseumi
hoonestusõiguse lepingu projektist.
Vallavanem andis ülevaate
Tabivere vallamuuseumi hoonestusõiguse projektist.
10. Tabivere valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja
kasutamise kord.
Vallavolikogu võttis vastu
Tabivere valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra.
11. Tabivere vallavolikogu
revisjonikomisjoni liikme valimine.
Uus liige jäi Tabivere valla
revisjonikomisjoni valimata,
kuna kohalolnud volikogu
liikmetest ei avaldanud keegi
soovi osaleda revisjonikomisjoni töös. Küsimus võetakse
vallavolikogu järgmise istungi
päevakorda.
12. Perearst Minia Pääslane FIE-le ruumide tasuta
kasutusse andmine.
Otsustati anda tasuta perearsti kasutusse MaarjaMagdaleena külas asuvad
perearstikabineti ruumid.
Kommunaalteenuste eest tasub perearst ise.
13. OÜ-le Trifolium VA
ruumi tasuta kasutusse andmine.
Otsustati anda tasuta
apteegi ruumiks MaarjaMagdaleena külas asuvatest
perearstikabineti ruumidest
üks kabinet. Kommunaalteenuste eest tasub OÜ Trifolium
VA.
14. L u m e t õ r j e h a n k e
korraldamisest.
Otsustati 2016. aastal korraldada talviseks teehoolduseks kaheaastane hange.
15. Informatsioonid.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub Tabivere vallamajas 26. mail 2016 algusega
kell 16.00.

Korraldatud jäätmevedu
Tulenevalt korraldatud jäätmeveost on
kõikidel Tabivere valla majapidamistel, kellele on
saadetud jäätmeveoleping, kohustus paigaldada
kinnistu piirile jäätmeveoringi ajaks jäätmekonteiner. Lepingu mitteallkirjastamine ei vabasta
majapidamist korraldatud jäätmeveost. Konteineri puudumisel esitatakse jäätmevedaja poolt
tühisõiduarve (teenust ei ole võimalik osutada,
kuigi prügiauto peatub majapidamise juures).
Käesoleval hetkel puudub jäätmekonteiner ca
150 majapidamisel, kelle kohta on jäätmevedaja
esitanud tühisõiduarve.
Mõjuval põhjusel (majapidamises ei elata, puudub juurdepääs prügiveoautole) võib vallavalitsus
majapidamise vabastada korraldatud jäätmeveo
kohustusest. Vabastuse saamiseks tuleb esitada
vallavalitsusele avaldus.
Selleks, et vältida tühisõiduarveid, palume
kõigil majapidamiste omanikel, kellele on saadetud jäätmeveoleping ja keda ei ole vabastatud
jäätmeveo kohustusest, tagada jäätmevedajale
teenuse osutamise võimalus.

Kokkuvõte aprillikuu
volikogust

TALLINN

TARTU
TALLINN

TARTU

Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Sõnumilehe ilmumise
ajaks on juba muru tihe,
päike soe ja koolilõpupidude
ettevalmistus täies hoos.
Aprill oma külma, vihmase
ilma ja raherohkusega on
juba meelestki läinud.
Aprilli volikogus toimunust üks põnevaim teema,
mida oleks huvitav teiega
jagada, on juba ellu rakendunud. See oli küsitlus teemal
– millises suunas meie valla
elanikel liitumishuvi on.
Tähelepanu juhin veel
kaheaastase lumetõrjetööde
hanke otsusele, mille osas
tuli ettepanek vallavalitsuselt ja mis oli kantud soovist
parandada lumetõrjetööde
kvaliteeti. Kaheaastane hange annab ühelt poolt kindluse
lumetõrjujale, kes õpib täpselt tundma oma piirkonda.

Teiselt poolt meie valla elanikele, kes teavad, et ka järgmine aasta on töid tegemas
sama isik, kelle poole saab
pöörduda kui teelõik ei ole
talvel kell 7 sõidetav.
Algatatud sai ka valla
arengukava muutmise ja
uuendamise protsess. Tegemist on seadusest tuleneva
kohustusega, et arengukava
peab kehtima igal aastal
edasi vaadates vähemalt neli
aastat. Muidugi on arengukava uuenduskuur vajalik
ka seetõttu, et kogu valda hõlmav dokument oleks pidevalt
ajakohane.
Ja ongi seekord kõik.
Soovin meeleolukaid kooli- või lasteaia lõpupidusid
ning mõnusat suve alguse
ootust.

Tabivere vallamuuseum on 4. juunil avatud
kell 10.00–18.00.

Tabivere rahvamajas toimus valla
käsitöömeistrite näitus-müük
16.–21. maini oli Tabivere
rahvamajas avatud meie valla inimeste loometöö näitus.
Aprilli lõpus kutsusid Tabivere rahvamaja ja Tabivere
Nobenäpud üles meie valla
inimesi tooma kevadnäitusele kohalikku käsitööd, et
näidata kõikidele, millega
meie piirkonna inimesed
tegelevad. Paljudes valdades
toimuvale traditsioonilisele
käsitöönäitusele soovisime ka
meie uuesti elu sisse puhuda,
ning kutsusime üles inimesi
tooma oma töid rahvamajja.
Kuigi teame, et neid nikerdajaid on palju rohkem, siis jäi
väljapanek tagasihoidlikuks,
kuid sellest olenemata oli
väga erinevaid eksponaate

esindatud. Täname kõiki neid
osalejaid: Siret ja Anne-Mai
Männisalu, Kristiina Värnik,
Virgylia Soosaar, Tabivere
päevakeskus, Tõnis Leppik,
Kristi Timmer, Birgith Jaakson, Krista Jaakson, Isetehtu
OÜ ja Tabivere noortekeskus.
Suur kiitus teile kõikidele
selle silmailu eest ja ka rahvamaja fantastilisele kollektiivile, ruumide, ülespaneku
ja valvamise eest.
Kohtume juba järgmisel aastal ja loodame, siis
julgemat osavõttu, et saaks
sellega ettevõtmise uuesti
traditsiooniks muuta ja äkki
isegi suurde saali kolida.
TABIVERE NOBENÄPUD

Maarja-Magdaleena koolipere toimekas
kevad: keelenädalast veesõjani
Kuidas kooliaasta lõpp
nii kiiresti tuli? Väga lihtsalt
– kui on huvitav, siis lähebki
aeg kiiresti.
11–16 aprill oli matemaatikanädala: selgusid parimad
peastarvutajad, löödi kaasa matetalgutel ning matemaatilises orienteerumises.
Viimases moodustati kogu
kooliperest 11 rühma, kus
erinevas vanuses õpilased
pidid ühtse meeskonnana
lahendama Maarja-Magdaleena erinevates punktides
ülesandeid: arvutama korvpalliplatsi pindala ja ümbermõõtu, lugema raamatukogu
trepiastmeid, leidma poest
kõige kallima kommikoti,
moodustama oma meekonnaliikmeist ruumilisi kujundeid
ja palju muud.
23. aprillil alustasid hakkajad lapsevanemad koolimaja teise külje renoveerimist.
25.–30.aprillini oli meie
koolis võõrkeeltenädal, kus
kõik keeleõppijad said võõrkeelt praktiseerida, sest meie
koolis olid külas Erasmus +
koostööpartnerid – õpetajad

Tabivere valla algklasside spordipäeva I etapp. Kaugushüpe
värskelt remonditud liivakasti.

Rumeeniast. Tervituskontserdil said kõik klassid näidata oma keeleoskust esitades
laule, luuletusi ja näidendeid
nii saksa, vene kui ka inglise
keeles. Rumeenia õpetajad
rääkisid oma riigist. Meie
kooli 7. klassi õpilane Markus
Kaha tutvustas oma ingliskeelses esitluses omakorda
Eestit. Rumeenia õpetajad
õpetasid, kuidas meisterdada maisilehtedest erinevaid
mänguasju ja kaunistusi,
käisid koos algklassilastega
Kasepääl Peipsi kalamuu-

seumis nautisid 27. aprillil
Maarja-Magdaleena laulupärlikese võistlust.
1. mail leidis aset enneolematult suur talgupäev:
kooli heakorrastustöödest
võttis osa tervelt 52 koolipere
liiget. Värviti fassaadi, rohiti
lillepeenraid, ehitati uus
liivakast, puhastati staadion
samblast ja umbrohust, istutati lilli ja tehti palju muud
vajalikku.
Järgnev nädal kulges
emadepäevaks valmistumise
tähe all. Emadepäeva kont-

sert toimus 5. mail. Tore oli
näha, et nii paljud vanemad
leidsid aega kontserdile tulla. Pärast söödi koos kringlit
ning joodi morssi ja kohvi.
10. mail olid Maarja-Magdaleena põhikoolis Tabivere
põhikooli algklassilapsed ja
õpetajad – sündis spordipäev.
18. mail andsid koolimajas kontserdi Kadri Savva
laulustuudio laululapsed.
19. mai oli eriti kiire, sest
teatriõhtul esinesid kõik meie
kooli tublimad etlejad ja näitlejad. Päeva viis öösse aga
meie kooli õpilasomavalitsuse
korraldatud Spordiöö. Eriti
põnev oli tüdrukute ja poiste
veesõda, kus märjakssaamisest päästsid ainult väledad
jalad ja veepommide hulga
kiire kahanemine.
Nüüd on ootamas järge
veel tutipidu 27. mail, ning
õppereisid „Peipsi reisipäevik“ ja viimase koolipäeva
aktus.
KRISTI JAANUS,
MaarjaMagdaleena
põhikooli huvijuht
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Elistvere raamatukogus
tähistati merekultuuri aastat
Juba pool tundi enne ürituse algust hakkas kogunema
lugejaid, et vestelda ja vahetada raamatuid. Kuigi kevadel on kiire, siis lugemiseks
ikka leitakse aega.
Raamatukogu juhataja
Heli Täpsi rääkis sissejuhatuseks merest ja merekultuuri
aastast. Selle eesmärk on näidata mere tähtsust meie elus
– see on meie toit, töö, ajalugu, kultuur, traditsioonid…
2016 aastal korraldatakse
hulgaliselt sündmusi, mille
seas on ka kontserte. Meile oli
tulnud esinema muusikaõpetaja Rauno Koorts, kes alustas lauluga „Vana madrus“.
Südantliigutavad merelaulud
kõlasid kaua. Rauno pani ka
kuulajad kaasa laulma.
Toimus viktoriin Läänemere kohta. Õige vastuse korral sai võitja kommi. Saime

Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand,
tema on mulle Päästjaks saanud. 2Ms 15,2

JUMALATEENISTUSED EELK MaarjaMagdaleena koguduses juunis 2016 A.D.
4. juunil kell 14.00 kodukandipäeva jumalateenistus.
Kell 14.45 segakooride kontsert kirikus.
5. juunil kell 11.30 jumalateenistus.
12. juunil kell 11.30 ristimispüha jumalateenistus.
19. juunil kell 14.00 jumalateenistus.
23. juunil kell 13.00 surnuaiapüha jumalateenistus,
pärast teenistust armulauateenistus kirikus.
26. juunil kell 11.30 jumalateenistus.
Piiblitund ja leerikool pühapäeviti kell 10.00, kuu
kolmandal pühapäeval kell 12.30.
Pühapäevakool jääb juunis suvevaheajale, kohtumiseni sügisel!
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.

teada palju uut ja huvitavat
meid ümbritseva mere kohta.
Merest on kirjutatud palju luuletusi, mõningaid neist

lugesid Linda Reino ja Vete
Ansip.
Heli Täpsi luges katkendi
Friedebert Tuglase poeemist
„Meri“.

Koosviibimise lõpuks pakuti maitsvat võileivatorti
ning rabarberikooki.
MADLI KAASIK

Spordiuudised
Jelena-Daniella Ivanova võitis
Eesti noorte meistrivõistlustelt
tõstmises pronksmedali
2. aprillil 2016. aastal Tammikul toimunud Eesti noorte
meistrivõistlustel tõstmises võitis Tabivere põhikooli õpilane
Jelena-Daniella Ivanova võistlusklassis +58 kilogrammi
pronksmedali. Tema üksiktulemused rebimises olid 44 kilogrammi ja tõukamises 55 kilogrammi ning kogusumma 99
kilogrammi.

Tabivere Rahvaspordiklubi
võrkpallurid võitsid maakonna
meistrivõistlustelt pronksmedali
Käesoleva aasta Jõgevamaa meistrivõistlusi võrkpallis alustati veebruaris alagrupiturniiridega Põltsamaal ja
Tormas. 21. veebruaril Tormas toimunud alagrupiturniiril
võitis Tabivere Rahvaspordiklubi meeskond kohalikku meeskonda SK Torma Sport 2 : 0 ning kaotas Põltsamaa spordikoolile 1 : 2 ning pääses finaalturniirile. 3. aprillil Põltsamaal
Felixhallis toimunud finaalturniiri poolfinaalmängus kaotati
Põltsamaa meeskonnale 0 : 3 ning võideti pronksmedali
mängus Põltsamaa harrastajate meeskonda 3 : 2. Jõgevamaa
meistriks tuli Põltsamaa spordikooli meeskond võites finaalmängus Põltsamaa meeskonda 3 : 1.
Tabivere Rahvaspordiklubi meeskonnas mängisid Steven
Meilus, Riho Sepp, Raigo Metsaste, Martin Loimet, Ott Pedak,
Siim Anton, Rait Metsaste, Rainis Meilus ja Rait Austa.

Rahvaspordiklubi meeskond. Teise koha võitis külalismeeskond Vara vallast ning kolmanda koha Põltsamaa meeskond.
Neljandaks jäi põhiliselt veteranmängijatest koosnev Tabivere
meeskond. Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Steven
Meilus Tabivere Rahvaspordiklubi meeskonnast. Turniiri
korraldamist toetas Tabivere vald ja Eesti Kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgrupp.

Suvine noorte kergejõustikuhooaeg avati krossijooksuvõistlustega
Suvine kergejõustiku hooaeg maakonnas avati 6. mail
Kuremaa terviseradadel toimunud Jõgevamaa noorte krossijooksu meistrivõistlustega, kus osalesid ka Tabivere ja
Maarja-Magdaleena põhikoolide õpilased. Kolmanda koha
võitsid Tabivere põhikooli õpilane Markos Serojev poiste
E-vanuseklassi 1000 meetri jooksus ajaga 4.10,8 ja Marja
põhikooli õpilane Kätlyn Saalits tütarlaste C-vanuseklassi
500 meetri jooksus ajaga 1.35,1. Võistkondlikult saavutas
Tabivere põhikool 100–199 õpilase arvuga koolide arvestuses II koha ning Maarja-Magdaleena põhikool 50–99 õpilase
arvuga koolide arvestuses 5. koha. Omavalitsuste arvestuses
saavutas esikoha Jõgeva linn, Tabivere vald saavutas 5. koha.

TV 10 Olümpiastarti maakonna etapil saavutas Tabivere
põhikooli õpilane Markos Serojev poiste noorema
vanuseklassi kõrgushüppes esikoha.

Tabivere Rahvaspordiklubi võrkpallimeeskond Tabivere
kevadturniiri võitjana.

Tabivere kevadturniiri meeste
võrkpallis võitis Tabivere
Rahvaspordiklubi meeskond
Traditsioonilisel Tabivere valla kevadturniiril, mis peeti
Tabivere põhikoolis 23. aprillil, osales 4 meeskonda. Turniiri
võitis kõik oma vastased tulemusega 2 : 0 alistanud Tabivere

12. mail alustati ka populaarse noorte võistlussarja TV 10
Olümpiastari Jõgevamaa I etapi võistlustega Tabiveres, kus
olid kavas poiste ja tütarlaste mõlema vanuseklassi 60 meetri
jooks, 60 meetri tõkkejooks , kõrgushüpe ja 600 meetri jooks
tütarlastele ja 1000 meetri jooks poistele. Hästi võistlesid siin
Tabivere põhikooli õpilased. Poiste noorema vanuseklassi kõrgushüppe võitis Markos Serojev tulemusega 1.30. Kolmandad
kohad saavutasid oma vanuseklassis Karina Agnes Raudkats,
Keiti Lisette Tuhkur, Karl Kurs ja Riho Lipp.
17.–18. mail Jõgeval toimunud maakonna noorte meistrivõistlusel kergejõustikus võitsid Tabivere põhikooli õpilased
neli medalit. Kuldmedali võitis Karina Agnes Raudkats
tütarlaste C-vanuseklassi 200 meetri jooksus, Riho Lipp
poiste C-vanuseklassi kuulitõukes ning Markos Serojev poiste
D-vanuseklassi kaugushüppes. Hõbemedali võitis Eleanora
Aunap tütarlaste C-vanuseklassi 200 meetri jooksus.
TOOMAS ROSENBERG

Elistvere raamatukogu on puhkuse tõttu
suletud 20. juunist kuni 22. juulini.
Sellel ajal avatud igal neljapäeval
kell 9.00–18.00
Kaunist suve!

Liiv, muld, killustik, kopateenus
• Liiv 15 €/m³
• Sõelutud muld 18 €/m³
• Sõelmed 20 €/m³
• Killustik 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

Tasuline heakorrateenus
Tabivere sotsiaakeskuse uus teenus – abikäed
heakorratöödel – on soojalt vastu võetud.
Tänan kõiki, kes meie heakorratööde brigaadi
teenust tellinud on.
Oleme niitnud, riisunud, puid ladunud, vähesel
määral ka kaevanud ja rohinud. Meie poolt pakutava heakorrabrigaadi tunni hind sõltub brigaadi
liikmete arvust ja meie omandis olevast ning teie
objektil kasutatavast tehnikast. Võimalik kokku
leppida ka nn tükitööhinda. Tunni hinna põhiselt
vaadelduna võib jääda see 10–20 euro vahele
kogu brigaadi kohta.
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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Anne, Rait, Heli,
Õie, Renate!
Et õnn teid iial ei unustaks,
et rõõm kõik mured purustaks,
et oleksite alati terve ja noor
ning täituks iga te südamesoov!

Renate Jõgi 85

Laupäeval, 4. juunil 2016

Palju õnne tänasteks tegudeks,
homseteks olemisteks,
edasisteks toimetamisteks!

Tabivere valla V laulupäev
Maarja-Magdaleena
XX kodukandipäeval

MTÜ Juula Küla Heaks

Päevakava
13.30 Päeva avamine Maarja rahvamaja juures
14.00 Jumalateenistus Maarja-Magdaleena kirikus
14.45 Segakooride kontsert kirikus
16.00 Puu istutamine Päikesepargis
Maarja-Magdaleena piirkonna kauni kodu tunnustamine
17.00 Etendus „Kahe sajandi kirjad“ Wiera teatrilt
Maarja-Magdaleena kirikus
18.00 Rongkäik Maarja-Magdaleena puhkealale

Õnnitleme sünnipäeval!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

18.30 KONTSERTPROGRAMM

SÜNDINUD

Segakoor „Serviti“, Äksi segakoor, segakoor „Sõbrahing“, Koeru segakoor, Maarja-Magdaleena
segakoor, meesansambel ja tantsurühmad

Tantsuks ansambel ANMATINO

ROBIN SCHASMIN 26.04.2016
vanemad Cally ja Eiki
RIMO TAMME 27.04.2016
vanemad Irina ja Imre

Päeva juhib Tormi Kevvai
Helimees Rein Karu
Toetavad:

Eesti Kultuurkapital, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
Info tel 520 5906
Õhtul pilet 3€
KOHVIK

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.

89 ERNA OOLE
85 RENATE JÕGI
83 ARNOLD NAHK
EVI-KAI KANGRO
OSKAR LOMP
MAIE VOOGLA
81 EINO REBANE
80 VILJAR KÄÄRIK
EVI-ALIIDE LIIVAT
75 MAIE SCHASMIN
MALLE RÕBAKOV
70 EEDI MAASIK
AIME SEPPIUS
MATI MARKVART
ÜLO HOFFMANN
65 EHA REIMETS
KÜLLI KLAASSEN
60 MATTI MATTO
ENDLA SUVI
RIINA KOIVULA
55 ARVO SIIM
AGE HÜVANEN
LUDMILLA ROMANENKOVA
ILMAR KAASIK
50 SOFJA KOVBASNJUK
LEONTIINE LIIVAT
TAIMI PEETSALU

15.05
30.05
06.05
09.05
12.05
21.05
12.05
11.05
27.05
15.05
31.05
01.05
06.05
08.05
10.05
19.05
24.05
09.05
17.05
27.05
02.05
08.05
30.05
31.05
12.05
13.05
25.05

23.JUUNIL 2016
kell 19
MAARJA-MAGDALEENA
PUHKEALAL

Pilet 3€

Info tel 520 5906

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

Kuulutused
Tabivere vallavalitsusse unustatud
prillid ootavad omanikku.

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 21. juunil 2016. Kaastöid juunikuu lehte võetakse
vastu 15. juunini 2015. Juulikuus lehte ei ilmu!
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.

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 e-post: 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).

Jaanipäeva mängud * Loterii* Jaanituli
Võimalik osta sööki ja jooki

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

Müüa toidukartulit
kojutoomisega. Tel 5590 5112.

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik arutelu toimub 3. juunil 2016. a kell 16.00
Tabivere Vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku 11). ÜP ja
üldplaneeringu KSH materjalid on nähtavad ning nendega
on võimalik tutvuda 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.

JÕGEVAMAA XXII
SUVEMÄNGUD
JÕGEVAMAA MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

3.- 4. juuni 2016
Tabiveres

Metsakeskus.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

Jõgevamaa XXII Suvemängude ajakava
3. juuni 2016 Tabiveres

18.00 Jalgpall Tabivere staadion
18.30 BMX jalgrattakross Tabivere BMX krossirada

4. juuni 2016 Tabiveres

Jõgevamaa

Spordiliit

10.00 Avamine Tabivere staadion
10.15 Kergejõustik Tabivere staadion
10.30 Rannavõrkpall Tabivere rand
Tänavakorvpall Tabivere spordihoone
Petanque Tabivere põhikool
Discgolf Tabivere park
11.00 Juhtide mitmevõistlus Tabivere põhikool
12.00 Sõudmine Tabivere rand
12.30 Selili surumine Tabivere põhikool
13.00 Mälumäng Tabivere põhikool
12.00-14.00 Lõunasöök Tabivere põhikooli sööklas

