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Tabivere põhikooli IV õppeveerandi
märksõnaks oli KESKKOND
Kooli õppeaasta eesmärgiks oli, et õpilane
•väärtustab looduskeskkonda ja rohelise energia
kasutamist;
•m ä r k a b j a a r u t l e b
sotsiaalsete väärtuste üle;
•on aktiivne algataja ja
kaasalööja kogukonnas ja
koolielus.
Viimase õppeveerandi
sotsiaalseks põhiväärtuseks
oli sallivus, aprillikuu märksõnaks oligi sallivus ja maikuu
väärtuseks vastutustundlikkus. Kõiki tegevusi ühendas
keskkonnatemaatika.
Õpilased osalesid kooli
kahel ideekonkursil, kus pandi
paberile tulevikuideed
Tabivere ranna ja Tabivere
põhikooli koolimaja osas.
Parimaid ideid võetakse
arvesse nii ranna kui ka
koolimaja projekteerimisel.
Emadepäeva eel toimus
traditsiooniline kevadkontsert, mis seekord merekultuuriaasta ideest innustatuna kandis nime „Maa ja
mere pidu“. Meeleolukas
kava kanti ette seekord kooli
võimlas. Lisaks maa ja mere
lauludele esines enamik õpilasi erinevate tantsu- ja liikumiskavadega.
Kolmandat korda toimusid Tabivere valla algklasside
III spordimängud J. V. Veski
nim Maarja põhikooli ja Tabivere põhikooli 1.–4. klasside
õpilastele. Projektitaotluse
põhjal toetas üritust Eesti
Kultuurkapital. Võistlused
olid kaheetapilised: esimene etapp toimus MaarjaMagdaleenas ja teine Tabiveres. Mõlemal etapil võisteldi individuaalselt kolmel alal
ja võistkondlikult kahel alal.
Kokkuvõttes selgitati välja
iga klassi sportlikum tüdruk
ja poiss.

Tabivere noorkotkad ja
kodutütred austavad
Vabadussõjas osalenuid
23. juuni õhtul Tabivere
vallamuuseumi juures
lillede asetamisega
mälestussammastele
ja süütavad tulealtaril
võidutule.

Algklasside spordimängude võitjad.

Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt rahastatud
projekti „Loodusressursside säästlik kasutamine ja
rohelise energia avastamine
Tabivere põhikoolis
2015/2016. õppeaastal“
raames toimusid maikuu
lõpus kõigile klassidele
õppekäigud Tallinnasse
energia avastuskeskusesse,
kus osaleti kahes töötoas:
“Maisikepike ja prügi ära
kaotamine” ning “Avasta
roheline energia”. Viimasel
koolinädalal toimus koolis
roheline nädal, mille raames
toimus “Roheline ideelaat”,
kus kavandati edasised tegevused, kuidas koolis rohkem
panustada keskkonnahoidu.
Toimus linnuviktoriin, isevalmistatud lennukite lennutamine, liikumine looduses.
Kahel päeval proovisid õpilased ettevõtlikkust kirbuturul
„Ühele vana, teisele uus“,
tuuniti kasutatud riideid ning
meisterdati taaskasutatavast
materjalist midagi uut. Õpetajate rollis astusid üles õpilased. 2016./2017. õppeaastaks
töötame välja mitteformaalse
keskkonnajuhtimissüsteemi
(rohelise kontori) põhimõtted
ja kava, mida on võimalik
meie koolis rakendada.

28. mail, korraldas Tabivere põhikool õpilaste
peredele perespordipäeva
„10 000 sammu iga päeva“.
Kool kirjutas aasta algul Eesti Olümpiakomitee ja CocaCola perespordipäevade toetuste konkursile „Liikumine
teeb erksaks” enda projektitaotluse ja üritus sai toetuse.
Perespordipäeva eesmärgiks
oli innustada vanemaid koos
lastega tegutsema, eelkõige
targalt liikudes. Päeva jooksul oli võimalik tegutseda
10 erinevas spordi tegevuskeskuses: orienteerumine,
tõukeratastega fotojaht, noolevise, täpsusvise miniodaga,
nutiliikumine Endomondo
rakendusega, discgolf,
pesapall, sõudeergomeeter,
aeroobika, takistusrada.
Iga pere sai teha valiku, millistes tegevuskeskustes osaleda. Päeva lõpus sai iga pere
osalemise eest kingituseks
lendava taldriku, millel on
kooli logo ja kiri „Liikumine
teeb erksaks“. Kõigi osalevate
perekondade vahel loositi välja auhindu – spordivahendeid,
mis toetavad ühist sportimist:
sulgpallikomplektid, pallid
ja kaks aktiivsusmonitori.
Ürituse üheks märksõnaks
oli keskkonnahoid, seega me

ei kasutanud ühekordseid
nõusid, kasutatud joogipudelid viisime taarapunkti ja
raha annetasime projektile
„Aitan lapsi“, et toetada vähekindlustatud laste teatri- või
muuseumikülastusi.
Perespordipäevast võttis
osa 54 perevõistkonda ja 168
osalejat. Päeva õnnestumisse
panustas kogu kooli õpetajaskond. Loodame, et perespordipäev innustab kõiki õpilasi
ja vanemaid valima koostegutsemiseks meeldiva spordiala ning iga päev liigutakse
vähemalt 10 000 sammu.
Õppeaastat läbiv sotsiaalsete väärtuste kava ja õppeveerandite teemaprojektid
õnnestusid. Suur panus on
siin meie kooli õpetajatel, kes
leidlikkuse ja aktiivsusega
on õpilastele heaks eeskujuks. Õppeaasta suurendas
kindlasti koolipere ühtekuuluvustunnet.
Soovin kõigile sisukat ja
erksat suve!
Kohtumiseni 1. septembril!

Ära unusta, kuid vaadates
tulevikku ära ela minevikus!
Kaunist võidupüha ja
meeleolukat jaanipäeva!
Tabivere vallavolikogu
Tabivere vallavalitsus

PIRET SIIVELT
Tabivere põhikooli
direktor

29. mail toimus Tabivere rahvamajas Tabivere valla noorimatele vallakodanikele vallavanema vastuvõtt.

Seltsing Lumeroos valmistas lastele kingitused. Eesti lastekirjanduse keskuse poolt anti lastele kingituseks raamat „Pisike puu“.
Tabivere lastekaitse ühingu poolt anti igale lapsele õhupall ja Jänku-Jussi värviraamat.

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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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
26. mail 2016
Päevakorras oli:
1. Munitsipaalkinnistutele isikliku kasutusõiguse
seadmine.
Seoses kiire internetivõrgu väljaehitamiseks projekti
koostamisega, mis nõuab
kooskõlastust maaomanikelt, otsustas vallavolikogu
seada isikliku kasutusõiguse
Tabivere vallale kuuluvatel kinnistutel Eesti Lairiba Arenduse sihtasutuse
kasuks.
2. Osalemine MTÜ-s
Vooremaa Geopark.
Vallavolikogu otsustas
Tabivere valla osalemise
asutajaliikmena MTÜ-s
Vooremaa Geopark.
3. Maaüksustele maa
sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine.
Porivälja ja Lossi maaüksustele Kassema külas
määrati maa sihtotstarve ja
koha-aadress.
4. Tabivere soojusmajanduse arengukava 2016–2030.
Vallavolikogu otsustas
valla soojusmajanduse arengukava mitte vastu võtta.
Arengukava koostajale tehti
ettepanek täpsustada arengukava tegevuskava.
5. Tabivere vallavolikogu 17.12.2013 otsuse nr 59
muutmine.
Tabivere vallavalitsuse
esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval
määrati vallavanem Tarmo
Raudsepp ja tema asendajaks abivallavanem Aivar
Lääne.

6. Tabivere vallavolikogu
revisjonikomisjoni liikme
valimine.
Tabivere vallavolikogu
revisjonikomisjoni uueks
liikmeks valiti Sven Kont.
7. Tabivere sotsiaalkeskuse põhimäärus.
Vallavolikogu kinnitas
Tabivere sotsiaalkeskuse
uue põhimääruse.
8. Tabivere alevikus
Pargi tn 1 kinnistule hoonestusõiguse seadmine.
Vallavolikogu otsustas
seada hoonestusõiguse 10
aastaks Pargi tn 1 kinnistule (vallamuuseum) MTÜ
Tabivere Muuseumi Selts
kasuks.
9. Informatsioonid.
Vallavanem andis ülevaate valla elanike hulgas
korraldatud ühinemis/liitumisteemalise küsitluse
tulemustest. Enamik küsitlusele vastanuist pooldab
ühinemist Tartu suunal.
Vallavanem rääkis
haldusreformiga seotud tegemistest maakonnas.
Arthur Vaher tõstatas
üles kortermajade kaugkütteteenuse hinna teema.
Abivallavanem Aivar
Lääne andis ülevaate valla
käimasolevatest hangetest ja
kavandatavatest hangetest.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 30. juunil
2016 algusega kell 16.00.

Tabivere Vallavalitsus võtab teenistusse

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI
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:
• sotsiaaltöö alane 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 27.06.2016.
Täpsem info vallasekretär Endla Suvi 77 66 941

Kokkuvõte maikuu
volikogust
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Volikogu toimus 26.mail.
Teiega soovin jagada järgmisi
teemasid:
1) ELASA internetivõrgu
projekteerimine;
2) V o l i k o g u r e v i s j o n i komisjoni liikme valimine;
3) Suurjäätmekogumise aktsiooniga seotud pahameele
edastamine vallavalitsusele.
ELASA internetivõrgu
projekteerimisel taotleb
projekteerija kooskõlastusi
maaomanikelt, kelle kinnistuid hakkab planeeritav
internetikaabel läbima. Nende maaomanike hulgas on
ka Tabivere vald, mistõttu

nõusoleku peavad projekteerijad saama omavalitsusele
kuuluvate maaüksuste osas
just Tabivere vallavolikogult.
Vajaliku kooskõlastuse volikogu ka andis.
Kui keegi on märganud
oma maatükil oranži värvi tokikest, siis see tähistabki võimaliku internetikaabli asukohta. ELASA internetivõrgu
osas on kindlasti oluline teada, et internetivõrgu ehitaja
ei hakka suure tõenäosusega
ise internetiteenust pakkuma, selleks leitakse eraldi
teenuse pakkuja(d). Samuti
peaksid need maaomanikud

Tabivere valla sotsiaaltöö vanemspetsialist
Eve Tepaskent on puhkusel 29.06.–17.07.2016.
Toimetulekutoetuse taotlusi saab sotsiaaltöötajale
esitada 18., 19. ja 20. juulil.

Puhkan ajavahemikul 13.06–08.07.2016,
asendab piirkonnavanem Jana Õim, kontaktnr
5341 6889, jana.oim@politsei.ee, üldnumber
112, avaldused saata: louna@politsei.ee

TABIVERE VALLA ARENGUKAVA
UUENDAMINE
Tabivere Vallavalitsus ootab ettepanekuid Tabivere valla
arengukava 2016–2025 eelnõu osas kuni 14.07.2016. Ettepanekud esitada Tabivere Vallavalitsusele aadressile Tuuliku
11, Tabivere alevik, Tabivere vald, 49127 Jõgevamaa või
e-posti aadressile info@tabivere.ee
Arengukava eelnõu on leitav Tabivere valla veebilehel
w.w.w.tabivere.kovtp.ee.

Tabivere Vallavara võtab tööle

MAJANDUSTÖÖTAJA
Maarja-Magdaleena piirkonda.
Töökirjeldus:
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. Pinge taluvus
5. Autojuhilubade olemasolu
6. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb:
1. Ehitusliku eriala kutse omamine
2. Elektripädevuse omamine
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 08.07.2016.

teadma lisainfot, kelle maal
asub teekaitsevöönd, sest
nende maaomanike käest
internetikaabli vedamisel
nõusolekut ei küsita. Vastava
nõusoleku annab maanteeamet.
Revisjonikomisjoni liikme
leidmine on võtnud mõned
kuud aega. Tegemist on volikogu komisjoniga, mis seaduse järgi peab volikogul olema
ja kus muuhulgas antakse
hinnang näiteks Tabivere
valla majandusaasta aruandele. Hea meel on tõdeda,
et revisjonikomisjoni liikme
vastutuse oli valmis võtma
volikogu värske liige Sven
Kont. Sven Kont sai volikogu
liikmeks peale Jaak Kirsi
lahkumist volikogust.
Sel aastal oli suurjäätmete kogumisel mõningane
muudatus – aktsioon oli ühepäevane, mitte kahepäevane.
Selle ettepaneku tegi volikogu
majandus- ja eelarvekomisjonile vallavalitsus, sest kõigil

vallakodanikel on võimalus suurjäätmeid viia Tartu
jäätmekogumisjaamadesse.
Seega ei pea enam ootama,
millal tuleb suurjäätmete
kogumise aktsioon, vaid saab
endale sobival ajal (jäätmejaama lahtioleku ajal) viia ära
suurjäätmeid. Kuna selline
võimalus on samuti valla
jaoks tasuline, siis volikogu
komisjon pidas ühepäevast
suurjäätmete kogumist kahepäevase asemel mõistlikuks.
Kurb on muidugi siinjuures
see, et jäätmete kogumise kuupäevad ei jõudnud
kohalikku Sõnumilehte.
Selles osas nõudis volikogu
esimees selgitust vallavanemat, kes oli imestunud, et
selline apsakas juhtuda sai.
Volikogu esimehena loodan,
et allasutuse juhid mõtlevad
oma tegevuste planeerimisel ikka esmalt vallaelanike
peale.

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.
Osavõtusoovist anda teada Viive Aunapile
tel 522 9640.

TEADE
Tabivere Vallavalitsus annab teada, et Tabivere Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 14 “Tabivere valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise piirmäärad” alusel on õigus koolilõpetamise toetusele Tabivere
valla elanike registris olevatel noortel, kes:
1) lõpetavad päevases õppevormis gümnaasiumi
(keskkooli);
2) lõpetavad päevases õppevormis esimest korda
kutseõppeasutuse (neljanda või viienda taseme kutseõppe);
3) lõpetavad esimest korda kõrgkooli (bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe);
4) lõpetavad päevases õppevormis esimest korda vähemalt 1-aastase kutseõppe.
Avaldused koos lõputunnistuse koopiaga palume esitada Tabivere Vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik või
e-postiga info@tabivere.ee).

Tabiveres päästeameti kõrval kollases
majas alustas tegevust

ELEVANDI ELUTUBA.
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!
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6. augustil kell 20

23.JUUNIL 2016
kell 19

Koogi külapäev.

MAARJA-MAGDALEENA
PUHKEALAL

Tantsuks mängib ans Hea Story.
Näha saate Maie ja Valduri
seikluseid uues kuues.
Järvemuusikakontsert
Maarja-Magdaleena
meesansamblilt ja solistidelt.
Avatud puhvet.
Lastele tegevused ja mängud.
Pääse 6 € ja lastele 4 €

Õhtu täis üllatusi!
Jaanipäeva mängud * Loterii* Jaanituli
KOHVIK

Pilet 3€

Olete oodatud Koogile Jõgevamaal

Info tel 520 5906

Pühapäeval, 26. juunil algusega
kell 13.00 Maarja raamatukogus
Jaanus Rooba luuleraamatu
“Püstkoja kohal” esitlus.
Huvilised on oodatud!

Tasuline heakorrateenus
Tabivere sotsiaakeskuse uus teenus – abikäed heakorratöödel – on soojalt vastu võetud.
Tänan kõiki, kes meie heakorratöödebrigaadi 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 sotsiaalkeskuse uued
ja vanad tasulised teenused
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 vannis käia.
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

Maarja raamatukogu on töötaja
puhkuse tõttu
suletud 5. juulist kuni 12. augustini.
Puhkuse ajal on raamatukogu avatud
igal neljapäeval kell 10.00–18.00

Liiv, muld, killustik, kopateenus

Tabivere Nobenäppude

suvised töötoad

• 6. juulil kell 18.00
RAHATASKUGA KAART (Midrilind), 5 € tk.
•13. juulil kell 19.00
MIXMEEDIA TEHNIKAS LÕUEND VÕI
PILDIRAAM. Külalisjuhendaja,
oma ala parim Irina Jelagina. 15 €

• Liiv 15 €/m³
• Sõelutud muld 18 €/m³
• Sõelmed 20 €/m³

• 20. juuli, kell 18.00
VABA TÖÖTUBA
(valida: tordilõik 10 €, lõuendil kell 15 €)

• Killustik 30 €/m³
Transport Tabivere aleviku piires tasuta!
Transport Tabivere alevikust välja 1 €/km
(lisandub tasu 0,5 h/10 €).

Töötubade täpsem info ja registreerumine
Fb: Tabivere Nobenäpud
või virgylia@vikipesa.ee

Kopateenus 30 €/h

Ainult etteregistreerimine
tagab sulle koha ja töötoa toimumise!

(arvestus algab sõidu algusest objektile).
Kopa valikud: 40, 60, 120 (planeerkopp).

Tellimine: 773 6230, 555 14622,
tabivere@elamumajandus.ee

Kui oma perearst pole kättesaadav, vali 1220
Üleriigiline perearsti nõuandetelefon on kättesaadav
olnud juba 9 aastat, ent siiski kõik ei ole endale selle
meditsiinilise konsulteerimise võimalust teadvustanud.
Kui tööajal eelistavad inimesed võtta ühendust eelkõige
omaenda perearstiga, siis töövälisel ajal ja nädalavahetustel eelistatakse kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise
meditsiini osakonda. Üksnes
väike osa Eesti inimestest
kasutab nõuandetelefonile
1220 helistamise võimalust.
90 protsenti perearsti
nõuandeliinile helistajatest
saavad nõustajalt juhiseid,
kuidas end kodus ravida. 10
protsenti helistajatest suunatakse arsti vastuvõtule ning
neist omakorda 0,3 protsenti

on kõige tõsisemad juhtumid,
mil läheb tarvis kiirabi.
Lühinumbrilt 1220 saab
meditsiinilist nõustamist ja
vajadusel teavet tervishoiu
korralduslikes küsimustes.
Telefonile vastavad ööpäev
läbi kogemusega pereõed ja
perearstid nii eesti kui vene
keeles ja helistada võivad ka
ravikindlustuseta inimesed.
Infotelefonile vastavad meedikud jagavad helistajatele
kiiret teavet, mida teha tervisemure leevendamiseks.
Päris ravimisele nõuandetelefon ei pretendeeri – eesmärk on anda operatiivselt
arstlikku nõu.
Sagedasemad mured,
mille tõttu nõuandetelefonile helistatakse, on näiteks
vanematel inimestel vererõ-

huprobleemid ning noortel
lapsevanematel mure väikelapse ootamatu tervisemuutuse pärast. Keskmine
helistaja on keskealine eesti
keelt kõnelev naisterahvas.
Venekeelsete kõnede osakaal on kolmandik kõikidest
kõnedest.
Helistamine võib olla
abiks kui:
•teie perearst ei ole kättesaadav;
•arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole
pöördumist;
•viibite Eestis mõnes teises maakonnas;
•olete välismaal ega saa
kohe oma perearsti poole
pöörduda (välismaalt helistades valige +372 630 4107);

•vajate konsultatsiooni
kellegi teise (lapse, lähedase)
tervise asjus.
Nõuandetelefon on helistajale kas kohaliku kõne
hinnaga või mobiiltelefonilt
helistades lühinumbri paketipõhise minutihinnaga.
Kui kahtled, kas valida
112, minna haigla valvetuppa või valida 1220, siis vali
viimane ning leia koos nõustajaga, mida oleks konkreetse
terviseprobleemi korral kõige
otstarbekam ette võtta. Kui
olete helistanud 1220-le ja
kõne käigus selgub, et teie
tervislik seisund vajab vältimatut arstiabi, suunatakse
teie kõne kohe edasi häirekeskuse numbrile 112 kiirabi
väljasaatmiseks.
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Kai, Maia, Jaanika, Kaljo,
Edna, Sirje, Maarika, Külli!
Tervist ja õnne, kauaks veel
jaksu ja taibukat meelt!
Jätkugu hoogu, jätkugu jõudu
paljudeks aastateks veel!

TABIVERE VALLA PÄEVADE
AVAMINE
REEDEL , 15.07.2016
20.00 PIDULIK AVAKONTSERT

Tabivere Valla
Päevad 2016
15.07. Tabiveres

TABIVERE RAHVAMAJAS

Tabivere rahvamajas

22.00 RETROKINO

16.07. Maarja-

VIHMA KORRAL TABIVERE RAHVAMAJAS

SÜNDINUD

retrokino

ja rannas algusega kell 20

TABIVERE RANNAS

Maarja-Magdaleena Maarahva
Seltsi õnnitlused juuni ja juuli kuude
sünnipäevalastele!

Ranna

TASUTA
TABIVERE HARRASTUSTEATER

Salme 93, Ilme ja Triin

Maarja rahvamajas
ja Puhkealal

PARVEPOISID

Algusega kell 18

Kõik südamlikud soovid te lubage üle anda,
et elult saadud ehteid teil oleks aega kanda!

17.07. Äksis
Äksi kiriku juures

Õnnitleme!

Algusega kell 11

MTÜ Juula Küla Heaks

KAISA KANGUR 07.06.2016
vanemad Maris ja Marek

Magdaleenas

TOOMAS ANNI

Maarja-Magdaleena
perejuuksur avatud:
neljapäeval 9.00–19.00
reedel 9.00–19.00
Puhkusel 4.06–15.07
Võimalik tellida Oriﬂame ja
Avoni tooteid. Tel 5665 9988.

93 SALME TALLMEISTER
91 VLADIMIR OTTO
LEIDA MASSAKAS
88 KALJO TALUSSAAR
85 REGINA-IMBI NÕMMISTO
83 IVAN VERESININ
81 VALENTIINE MÄNGLI
80 LIIDI VAINO
JUHAN SMORODIN
70 MARE ALL
UNO KANGUR
65 LAINE KASK
TARMO TEIN
VIKTOR TŠIGIN
60 REIN KONT
LJUBOV JUHASTE
TOOMAS ROSENBERG
REIN MÄGI
55 AADU KABER
EINAR LUTS
ÜLLE PÄÄSUKENE
50 ALEKSANDR ŠAMALOV
URMAS PALUOJA
ANU JÕGAR
TAIVO PRIKS

29.06
24.06
20.06
19.06
01.06
11.06
29.06
21.06
24.06
10.06
12.06
05.06
10.06
21.06
17.06
18.06
17.06
15.06
07.06
09.06
26.06
07.06
22.06
23.06
23.06

16. JUULIL 2016
Kell 18
Maarja rahvamajas
Tabivere
Harrastusteatri
etendus
Anatoli Djatšenko
šenko

Tasuta
KELL 20
Maarja-Magdaleena
puhkealal

Kohvik avatud T–L 12–18.

Jätkuvalt võimalik tellida
peo- ja peielaudu.
Lisaks saab sõita paatide ja
vesiratastega ning mängida tennist.

SUVEPIDU
Tantsuks ansambel

Parvepoisid

Kuulutused
Kohvik

Pilet 5€

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

17. juulil

Äksi kiriku pargis

Päeva juhib Raul Soodla

Päevakava
Tabivere valla ajaleht.

11.00 Jumalateenistus Äksi kirikus/
Tenniseturniir

Järgmine leht ilmub 18. augustil 2016.
Kaastöid juunikuu lehte võetakse vastu 11. augustini 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.

14.00 Päeva avamine
14.15 Esineb Toomas

Anni

15.30 Kiikingu võistlus „Äksi Võll“

Üllatusesinejad
16.30 „Äksi Äss“ kivivise

VJATŠESLAV AKKUZIN
14. XI 1923–05. VI 2016
AINO SCHASMIN
10. IX 1931–12. VI 2016

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad....
Südamlik kaastunne Küllile perega ema

AINO SCHASMINI
lahkumise puhul.
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

18.00 Munavise
18.30 „Äksi Ässa“ finaal
19.00 Teater

