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Noorkotkaste ja kodutütarde Huvikooli suvised
tegemised
suvelaager Udu talus
Seekordne Jõgevamaa
noorkotkaste ja kodutütarde suvelaager toimus
19.–21. juulil Palamuse
lähedal. Osales pea 200
noort ja juhendajat.
Maarja-Magdaleena rühmast oli laagris kümme
kodutütart ja seitse noorkotkast.
Koht, kus laager toimus,
oli peaaegu kõigile noorkotkastele ja kodutütardele
tuttav Udu talu, sest siin
on ennegi suvelaagreid korraldatud. Udu talu on minu
meelest üks ilusamatest suvituspaikadest Jõgevamaal.
Esimesel laagripäeval
saime kõik üsna palju vaba
aega, et rahulikult laagriellu
sisse elada, ujumas käia ja
valmistada ette isetegevuskava „Superkangelane“. Vaba
aega oli ilmselt sellepärast
rohkem kui tavaliselt, et
järgmisel päeval oleks kõigil
noorkotkastel ja kodutütardel rohkem energiat sporti
teha ja omavahel võistelda.
Meie rühmale sobis rohke
vaba aeg ka seetõttu, et üht
suurt telki saime suisa mitu
korda üles panna. Lõpuks
oli linnak üleval ja oli mahti
nii ujuda kui ka esinemiseks
harjutada. Esinemised olid
ägedad ja naljakad. Pea kõigil
esinenud superkangelastel
oli õlul saunalinast keep ja
lahe oli vaadata, kuidas saab
superkangelasi erineval viisil
kujutada. Esimesel õhtul
toimus kohe ka disko, mis on
laagrites kõigile väga meeltmööda tegevus. Pimeduse
saabudes tuli küll magama
minna, aga jutuvada kestis pea keskööni. Usinamad
lobisejad said enne uinumist
veel ka öötrennis sporti teha.

Seljakotiga ujuma
Teise laagripäeva hommikul kell kuus toimus meeskondlik kalapüük. Usinamad
olid juba õhtul ussikesed
valmis kaevanud, aga laise-

Meie koolipere sai suve kesksüdames taas kokku
Kirikuvalla külas Gustavi jahimajas 11. juulil, kus
veetsime koos kolm mõnusat päeva loomingulistes
mõtetes ja tegudes.

Maarja- Magdaleena noorkotkad kala püüdmas.

mad pidid nüüd laagriplatsil
labida maasse lööma, et midagigi kalade meelitamiseks
konksu otsa saada. Tuuline ilm ei soosinud küll üle
Kuremaa järve aerutamist,
aga siis said meeskonnad
hakata tuulevaiksemas kõrkjastikus hoolega ussikesi
leotama. Meie rühmal seekord kalaõnne polnud. Pärast
imehead hommikusööki algasid jalgpalli- ning võrkpalliturniir. Kõik andsid endast
parima. Tähtsaim oli muidugi
see, et mängida oleks lõbus.
Terve päeva vältel toimusid
laagriplatsil ka erinevad
individuaalvõistlused: vabavisked, laskmine, kõhulihaste
harjutused, kätekõverdused
ning seljakotiga ujumine.
Minu jaoks oli seljakotiga
ujumine uus ala, sest peale
selle, et seljakott pidi ujumise
ajal kõhu all olema, tuli ujuda
tavariietes! Olenemata sellest, et see oli midagi täiesti
uut – või siis just selle pärast!
– võttis enamik laagriseltskonnast sellest võistlusest
meelsasti osa.
Teise päeva õhtu kohal
seisis päevakavas, et esineb
ansambel, kuid kellelgi polnud õrna aimugi, mis selle

ansambli all mõeldakse ja
laagri korraldajad ei andnud
vähimatki vihjet esinejate
kohta. Aga juba turniiri järel saimegi ansamblit näha.
Kohale oli tulnud kuulus
juutuuber Artur Rehi oma
sõbraga. Nad esitasid kitarri
saatel igasuguseid erinevaid
laagrisse sobilikke laule,
esimeseks ja kõigi tähelepanu püüdmiseks oli „Aasiast
tulid hunnid“. Laulu lõppedes
sõnas Artur kohe, et noored
kotkad ega kodutütred ei tohiks tegelikult nii paha laulu
teada. Kõik naersid.
Noored nautisid Arturi
laule kaasa. Eriti uhkelt
kõlas „Oma laulu ei leia ma
üles.“ Lõpetuseks tegime Artur Rehi Instagrami tarbeks
video. Pärast lisalugusid
algas öörahu. Kuna kõik olid
rampväsinud, jäi telklinnakus ruttu vaikseks. Öösel
sadas vihma, aga hommikul
säras pilve varjust jälle päike.

Medalid ja karikad
Kolmandal ja samas ka
viimasel päeval oli palju
teha. Hakatuseks võistlesime
nooleviskes ja 1500 meetri
jooksus. Erinevad võistlused
jätkusid lõunani.

Koolimaja pale sai klaariks
Maarja-Magdaleena põhikooli lapsevanemad pääsesid
tänavu aedadesse ja
põldudele kevadtöödele väikese viivitusega, sest kõigepealt
kulusid vabad nädalavahed koolimaja
vuntsimiseks. Kui sügisel võõbati üle vana
maja teepoolne sein,
siis nüüd löödi isadeemade, aga ka laste
vabatahtliku tööna
läikima otsasein.

Seejärel pakkisime telklinnaku kokku ja sõime lõunat. Algas rivistus. Paljud
said tunnustuse ning medalid
eduka sportimise eest. Üldarvestuses väga hea tulemuse
saanud rühmi autasustati
karikatega.
Medaleid jagus MaarjaMagdaleena rühma tüdrukutelegi: oma vanuserühmas
parimateks said Sirle Engelhart ja Greete Sasmil. Mina
sain oma vanuserühmas teise
koha ning kokkuvõttes saavutasime kodutütarde rühmade
arvestuses tubli kolmanda
koha.
Nagu alati jäävad meelde
kõige meeldivamad ja paremad asjad. Ühena väga mõnusatest asjadest jääb mulle seekordsest suvelaagrist
meelde toit. Ma tõepoolest ei
mäletanudki, et laagrisöök
nii hea on. Au ja kiitus laagri
kokkadele!
Laagrid on kõik omamoodi erilised. Kodutütarde ja
noorkotkaste laager on eriti
äge selle poolest, et siin me
oleme oma kambaga üks suur
meeskond.
Margit Orma

Lavastasime muusikali “Meri ja muusika“. Teema sai
valitud seoses mereaastaga. Lapsed mõtlesid loole teksti
ja lavastuse. Õpetajad aitasid kaasa muusikaga. Suurte
pintslitõmmetega värvisime ka lavastuse dekoratsioonid.
Lisaks muusikali loomisele tegeldi spordiga, mida juhendas
meie meespere. Esimese päeva õhtul esitasid kõik laagris
osalejad omaloomingulise laagrilaulu. Grupid moodustasid
õpilased ja õpetajad ise.
Järgmine päev algas hommikuvõimlemisega. Kõik olid
virgalt rivis ja töiseks päevaks valmis. Meelte virgutamiseks
võtsime ette matka Puurmani mõisa. Sihtpunkti jõudes ootas
lapsi ergutav jäätis, sest laagripaigas tuli alustada muusikaliproovi. Sai ju lubatud, et laagri lõpus esitame valminud
etenduse, mille peategelaseks oli Merineitsi, kes abiellub
Karlssoniga. Õhtul ootas meid mõnus saun.
Kolmandal päeval tuli teha veel viimased viimistlused, et
meie esietendus kenasti kulgeks. Peagi saabusid külalised,
kellele esitasime nii laagrilaulud kui ka muinasjutulise muusikali. Aitäh teile armsad lapsed ja õpetajad Jelena, Triin,
Tiina, Mati ja Rauno. Kunstilisi mõtteid ja joonistusi jagas
Merle ja lavastuse käekäiku juhatas Veronika.
Laulustuudio õpilaste hääled kõlasid J. Veski nim Maarja
põhikoolis, kus toimus laululaager, mille juhendajaks oli
Kadri Savva-Tatrik.
16. juulil ootas laululapsi ees tõeliselt vastutusrikas esinemine Tartus suurüritusel Rally Estonia. Aitäh teile Kadri
koos laulusõpradega. Te olite sellel suurel kahekordsel laval
nii väikesed, aga teie muusika suur ja imeline.
Loodan väga, et need toredad ja töised päevad andsid teie
suvele juurde värve, selliseid värve, mida ei ole näha silmaga,
aga on tunda hingega, mis jääb suvesoojust peegeldama ka
järgmisse õppeaastasse.
Kohtume taas töisel õppeaastal, mille käekäiku toetavad
teie armsad vanemad. Ühiselt rajatud tee on ikka tugevam.
Ilusat õppeaastat!
Liia Koorts
Tabivere valla huvikooli juhataja
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
30. juunil 2016
Päevakorras oli:
1.Tabivere valla 2015.
majandusaasta aruande
kinnitamine
Vallavolikogu kinnitas
Tabivere valla 2015. majandusaasta aruande.
2.Maaüksustele maa sihtotstarbe ning koha-aadressi
määramine
Vallavolikogu määras
Korgitseri, Mänguväljaku,
Piruka, Säärsaapa, Siilu,
Sõrmkübara, Tammiku,
Trassi, Tuulevälja, Alttoa ja
Leosoo maaüksustele maa
sihtotstarbe ning koha aadressi
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Vallavolikogu otsustas
taotleda Tabivere valla munitsipaalomandisse Korgitseri, Mänguväljaku, Piruka,
Säärsaapa, Siilu, Sõrmkübara, Tammiku, Trassi ja
Tuulevälja maaüksused.
4. Nõusoleku andmine
kergliiklustee hooldekohustuse ülevõtmiseks
Vallavolikogu oli nõus üle
võtma Tabivere bussipeatuse
juurde rajatava kergliiklustee hooldekohustuse.
5. Omaosaluse tagamine
projektile “Tabivere põhikooli
õppehoone rekonstrueerimine”.
Vallavolikogu oli nõus
Tabivere põhikooli õppehoone
rekonstrueerimise projekti
rahastamise korral tagama
projektile omaosaluse 530
104 eurot.
6 .Tartu Vallavalitsuse
vastus Tabivere vallavolikogu
ettepanekule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Vallavolikogu otsustas
anda Tartu vallale ühinemisläbirääkimiste alustamise

ettepanekule vastamiseks
ajapikendust.
7. Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Vallavolikogu otsustas
teha ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
Tähtvere, Laeva ja Puhja
vallavolikogudele.
8. Osalemise lõpetamine
projektis “Põhja-Tartumaa
ühendomavalitsuse moodustamise”.
Vallavolikogu otsustas
lõpetada osalemise projektis
“Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamise”.
9. T u u l i k u 1 1 h o o n e
projekteerimisest.
Vallavanem tutvustas
volikogu liikmetele haridushoonete töörühma tööd ja ettepanekuid seoses Tuuliku 11
hoone rekonstrueerimisega.
10.Tabivere vallamuuseumi varade tasuta kasutusse
andmine.
Vallavolikogu otsustas
anda tasuta vallamuuseumi
varad muuseumi uue haldaja
MTÜ Tabivere Muuseumi
Selts kasutusse.
11. Informatsioonid.
Vallavanem tutvustas volikogu liikmetele käimasolevaid hankeid. Lõppes Tuuliku
ja Kalda tänava ning Tuuliku
11 siseõue asfalteerimise
hange. KIK-ist saadi raha
Maarja põhikooli maakütte
rajamiseks. Hange kuulutatakse välja lähiajal.
Järgmine vallavolikogu istung toimub tabivere
vallamajas 25. augustil
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:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus;
• sotsiaaltöövaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine;
• hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, Excel, Outlook,
PowerPoint);
• hea analüüsivõime;
• täpsus;
• usaldusväärsus;
• kohuse- ja vastutustundlikkus;
• pingetaluvus;
• kõrgtasemel eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil;
• vastavus avaliku teenistuse nõuetele;
• autojuhulubade olemasolu.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus samas valdkonnas;
• andmeregistri STAR tundmine.
Tööandja võib Teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades.
Kandideerijatel esitada konkursil osalemiseks dokumendid
vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 25 Tabivere Vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa)
või e-postiga: info@tabivere.ee hiljemalt 01.09.2016.

Tarmo Raudsepp
vallavanem

Hea on vaadata aastatagust, 2015. aasta augustikuu, lehte ja lugeda, et nii
J. V. Veski nimelise Maarja
põhikooli, kui ka Tabivere
põhikooli osas kirja pandud plaanid on teoks saanud
või saamas. Kui J. V. Veski
nimelise Maarja põhikooli
kohta kirjutasin täpselt aasta
tagasi, et kooli rekonstrueerimisprojekti koostamisega
on alustatud ja koolihoone
maaküttele viimiseks taotlus
esitatud, siis praegu võime
tõdeda, et projekti on valmi-

nud ning kooli maaküttele
viimise taotlused rahastuse
saanud, riigihange töödeks
korraldatud ja töö teostajaga
leping sõlmitud. Lehe postkastidesse jõudmise ajaks
peaks olema juba ka töödega
pihta hakatud.
Tabivere põhikooli osas
ootasime toetusmeetmete
avanemist koolihoone rekonstrueerimistaotluse esitamiseks. Ka see on praeguseks
tehtud. Otsuse koolihoone
rekonstrueerimise võimaliku
rahastamise kohta saame aga

eeldatavasti alles 2017. aasta
esimeses pooles. Tegemist on
väga pika vinnaga projekti
meetmega, kuid loodame, et
kõik selle pika perioodi jooksul tehtud töö tasub ennast
lähitulevikus ära.
Tabivere alevikus on juba
paar nädalat väljas olnud
teetöödele viitavad kollased
liiklusmärgid. Kuigi ühtteist
on juba ka tehtud, siis põhiosa
töödest ootab siiski veel ees.
Lähinädalatel tööd jätkuvad
ning täiesti uue asfaltkatte
saab terve Tuuliku tänav.
Kalda tänaval tehakse korda
lõik Tuuliku tänavast kuni
Jaama teeni. Tööde käigus
uuendatakse tänava teekate
kahekordse pindamise teel ja
tehakse korda maanteekraav.
Veidi rohkem kui üks
aasta on jäänud järgmiste
kohalike omavalitsuste valimiseni. Ja ühes sellega ka
Tabivere valla, kui iseseisva

omavalitsuse, lõpuni. Kellega
me ühineme ei ole aga veel
selgeks saanud. Tulenevalt
maikuu alguses tehtud rahvaküsitluse tulemustest on meie
vallavolikogu teinud ettepaneku ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks Tartu, Laeva,
Tähtvere ja Puhja valdadele.
Need neli valda on omavahel
juba kokku leppinud ühinemisläbirääkimiste pidamise.
Missugune saab olema nende
valdade volikogude seisukoht
ei ole praeguseks veel teada.
Loodan tõsiselt, et meie lisandumine sellesse neljasesse
ringi on aktsepteeritav, kuna
teist mõistlikku ja inimeste
liikumist arvestavat liitumissuunda Tabivere vallal
minu hinnangul ei ole. Eks
aeg annab selles osas arutust.
Soovin Teile kõigile head
puhkuseperioodi lõppu ja ilusat kooliperioodi algust!

Juula külaplatsil toimus
meeleolukas lastelaager
5.–8. augustini toimus
Juula külamaja juures MTÜ
Juula Küla Heaks ja MTÜ
Maarja-Magdaleena hariduselu korraldatud lastelaager, milles osalenud ümbruskonna küladest pärit laste
vanus ulatus kahest kuni
viieteistkümne eluaastani.
Laagripäevad olid täidetud
mitmekülgsete tegevustega.
Kohe esimene päev algas
tutvumismängude ja spordiga, mille jooksul lapsed said
Merle Leineri juhtimisel oma
võimeid proovile panna orienteerumismängus aardeid
otsides, lendavaid taldrikuid
lennutades ja rahvastepalli
mängides. Lõpuks said soovijad oma higiseks aetud keha
jahutada naabertalu tiigis.
Õhtul kehastuti kokkadeks
ja õpiti kokakooli kannatliku
juhendaja Maria Sepperi
näpunäidete järgi selgeks kananagitsate ja astelpajumuffinite valmistamine. Päeva
otsad tõmbas kokku filmiõhtu. Öösel sekkus ootamatu
lisakorraldajana laagriellu
ilm – mitu tundi sadas raevukat hoovihma ja pidevalt
sähvivad piksenooled lõid
öö valgeks. Mõned nii kohapeal kui ka kodudes viibivad
lapsevanemad kippusid juba
oma telkides magavate laste
pärast murelikuks muutuma,
kuid kui hommikul lastelt
uuriti, kuidas neil öö möödus,
vastas enamik, et nad magasid hästi ega kuulnud midagi.
Teise päeva sisuks olid
vee- ja looduseteemalised tegevused. Päeva esimene pool
möödus Saadjärve ääres, kus
praamijuht Madis Toots tutvustas praamisõidul järve ja
selle elustikku ning soovijad
said lõpuks ka vette sulpsata.
Kaldale jõudes oli võimalik
Saadjärve jahtklubi esindajate juhendamisel tutvuda erinevate veesõidukitega alates
jahtidest ja mootorpaatidest
kuni süstadeni, samuti sai
kätt proovida kalapüügis.
Omandatud oskustest oli
kasu, sest püütud kaladest
tehtud praadi jagus hiljem
maitsmiseks pea kõigile. Õhtul said lapsed õppida veel
külamaja juures lilleseade ja
taimetundmise põhitõdesid,

valmisid uhked taimekompositsioonid. Kasvavas hämaruses mängiti laste lemmikmängu politseid ja pätte, turniti
seiklusrajal ning grilliti lõkke
ääres vorste ja suvikõrvitsat.
Kolmandaks päevaks oli
plaanitud pikem loodusretk
Kaiu järve äärsel matkarajal,
kuid taas olid ilmal omad
plaanid, mistõttu matk algas
üpris tihedas vihmasajus.
Enne matka oli matkajuht
Madis jaganud osalejatele
mitmesuguseid nippe looduses ellujäämiseks, kuid kahjuks oli ta unustanud anda
meile juhised järjest märjemaks muutuvate laste tuju
ülevalhoidmiseks. Õnneks
ootas meid järve äärde jõudes
katusealune ja väike lõke
ning ka sadu jäi lõpuks järele.
Niisiis alustati järgmist retke
üle kinnikasvanud järvesopi
järvesaarele viival laudteel
juba optimistlikumalt. Pärast
matka võisid soovijad käia
meie spordipäeva juhendaja
Merle kodus hobuseid söötmas ja silitamas, mõni julgem
proovis ka ratsutada. Õhtul
näitas lastejoogaõpetaja Kätlin Kuznetsova lastele muhedaid joogaharjutusi, kuid
need pakkusid samavõrra
lõbu ka kohalolnud lapsevanematele, näiteks sai igaüks
kehastuda mõneks loomaks
ja matkida vastavale loomale
omast liikumist. Õhtu lõpetuseks jooksid maja ümber taas
politseinikud ja pätid ning
vaadati ühiselt laagris tehtud
fotosid. Igaühel oli võimalik
jagada oma laagrimuljeid
välklehtedel.

Viimane laagripäev üllatas pannkoogihommikuga,
seejärel said kõik osalejad
oma fantaasial rännata lasta
savi voolides. Laagri lõpetas
pidusöök, mille hittideks olid
pitsa ja tort. Kui küsisin ühelt

11-aastaselt laagris osalenud
poisilt, mis oli tema arvates
laagris kõige ägedam, vastas
ta: „Kõige ägedam asi oli
laager tervikuna.“ Tänuväärt
taustajõududena – logistikutena, toiduvarujate ja -valmistajatena, valvuritena ja
lõkkemeistritena – lõid kaasa
mõned lapsevanemad, kes
lõpuks nentisid, et vaatamata
tihedale laagriprogrammile
jäi ideid erinevateks tegevusteks veel ülegi. Jääb vaid
loota, et neid on võimalik realiseerida juba mõnes järgmises laagris. Laagri toimumist
toetas rahandusministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Lapsevanem
rEEt HiiEMÄE

Oma muljetest kirjutab laagris osalenud
11-aastane Greete Sasmil
Esimesel laagripäeval oli ilus ilm. Nägime vanu sõpru
ja saime tuttavaks uutega. Juula külaplats on hubane ja
kodune ning seal on lahe takistusrada.
Kohe algasid sportmängud, mida juhendas Merle Leiner. Sportmängudeks olid lendav taldrik, rahvastepall ja
aaretejaht. Päev möödus kiiresti. Ööbima pidime telgis või
Juula külamajas. Terve esimene öö sadas vihma ning oli
äike. Juhendajad lubasid kõigil siseruumides ööbida ning
väiksemad lapsed, kes kartsid, viidi ööseks koju.
Teisel päeval sõitsime Saadjärvele, kus me parvetasime. Parvel oli saun ka. Nii said need, kes ujuda oskasid,
ujuda ja saunas käia. Lisaks sai püüda kala ja sõita jahi,
kanuu ning mootorpaadiga.
Kui tagasi jõudsime, siis kokkasime koos Maša ja
Šašaga. Me valmistasime kananagitsaid ja muffineid.
Kolmanda päeva hommikuks olime küll väsinud,
aga ees ootas matk, mida juhendas kaitseliitlane Madis
Nigula. Sõitsime Kaiu järve äärde, kus orienteerusime
metsas. Kõndisime mööda metsa, korjasime kukeseeni ja
noppisime marju. Käisime mööda laudteed järvel asuval
saarel. Laudtee oli vee all ning me vajusime puusadeni
vette. Saar ise oli ka väga vesine. Tegime sellele ringi
peale ja läksime siis tagasi.
Sellest laagrist jäigi mulle kõige rohkem meelde
metsaretk, sest seal oli kõige rohkem seiklust. Õhtul, kui
tagasi jõudsime, oli veel lastejooga. Mängisime mängu, kus
oli vaja teha erinevate loomade liigutusi. Lõpuks tegime
lõdvestusharjutusi niinimetatud Aladdini vaibaga. Kõik
sulgesid silmad ja said sedasi justkui lennata.
Viimasel päeval voolisime savist kausse, mis õnnestusid kõigil väga hästi. Päeva parim hetk oli siiski laagrilõpupitsa ja kook.
Laager oli vahva ja kahju, et see juba läbi sai. Loodan,
et see toimub järgmisel aastal jälle.

NR 7 (230) august 2016

Maarja-Magdaleena põhikooli lapsi mööda
Euroopat lennutav projekt jätkub
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2014. aastal startinud
Erasmus+ projekt „Back
to our Future“ sai sel
suvel läbi. Maarja-Magdaleena põhikooli pere
jagas kahe aasta jooksul
teiste Euroopa lastega
kogemusi taaskasutusest,
Terra Pretast, käsitööst,
rahvatantsudest, seltskonnamängudest. Kahe
aasta jooksul käis tasuta
õppereisil 27 MaarjaMagdaleena põhikooli
õpilast, kes külastasid
Saksamaad, Poolat, Austriat ja Hispaaniat.
Selle õppeaasta oktoobris
jätkame oma partnerkoolidega uue kaheaastase projektiga.
25. juunist kuni 1. juulini toimus Berliinis projekti
„Back to our Future“ pidulik
lõpetamine. Osales 90 õpilast ja õpetajat Saksamaalt,
Austriast, Kreekast, Poolast,
Valgevenest, Rumeeniast,
Šotimaalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist ja Eestist.
Maarja-Magdaleena põhikoolist käisid lõpureisil seitse
projektis aktiivsemalt osalenud õpilast: Markus Kaha,
Henri Raju, Henri Poolak,
Henn- Jaagup Rooba, Avelin
Jakovlev, Maarja Katariina
Kerge, Kätlyn Saalits; ja 3
õpetajat: Kertu Meldre, Kristi
Jaanus ning projektijuht Egle
Lellep.
Siin on katked õpilaste ja
õpetajate reisipäevikust.
Avelin Jakovlev: „24. juuni hommikul pidime väga
vara Tartus olema, et sõita
bussiga Riiga. Sõit oli väga
pikk. Õnneks sai bussis filme
vaadata ja internetis mängida. Lõpuks jõudsime Riia
lennujaama, kus ootasime 6
tundi, sest meie lennuk väljus
alles õhtul.“
Kertu Meldre: „Lennusjaamas oli ootamist küll palju,
aga tuju oli hea, rääkisime
juttu, sõime Lidos, kasutasime lennujaama Wifit ja
tegime nalja. Lennusõit ise
oli põnev, sest paljud – sealhulgas mina – sõitsid esimest
korda lennukiga.“
Markus Kaha: „Lendutõus
ei olnudki halb. Lennukiga
sõita oli mõnus, aga maandumine oli jama. Mul olid kõrvad pärast kaks tundi lukus.“
Maarja Katariina Kerge:
„Me pidime Saksamaal Tegeli lennujaamas tükk aega
pagasit ootama, siis sõitsime
alguses natuke bussiga ja siis
S-Bahniga Charlottenburgi,
kus oli meie hotell.“
Kertu Meldre: „Berliini
jõudes oli ilm meeletult palav.
Teekond suurte kohvritega
hotelli oli väga raske.“
Maarja Katariina Kerge:
„25. juuni hommikul läksime
Berliini loomaaeda. Loomaaia
lõviväravate juures kohtasime üht teist eestlaste gruppi.
See oli üsna üllatav. Loomaaias vaatasime ninasarvikuid, elevante, kaelkirjakuid,
lõvisid, leoparde, jõehobusid,
ninasarvikuid, nahkhiiri,
kitsesid, šimpanse, paaviane, gorillasid, flamingosid,
pelikane, pingviine, madusid

Paaviane vaatamas.

Lõviväravate ees Berliini loomaaias

ning mitut sorti kalu, konni
ja sisalikke ja paljusid teisi
loomi, kes hetkel enam ei
meenugi. Mulle meeldis kõige
rohkem akvaariumimajas.“
Henri Raju: „Berliini loomaaias oli palju loomi ja minu
lemmikud olid igasugused
ahvid.“
Avelin Jakovlev: „Me nägime loomaaias ahve ja mulle
meeldis, kuidas üks ahviema
kallistas oma poega. Nägime
ka erinevaid linde: flamingosid, haigruid ja pelikane. Osa
linde ja loomi polnud üldse
puurides. Tahtsin ühest pelikanist pilti teha – ta hüppas
aia peale ja kõndis mööda teed
meile järele. Akvaariumid
olid väga ilusad, aga eriti
ilusad olid meduusid.“
Kertu Meldre: „Õhtuks
oli meid kutsutud ühte väga
uhkesse villasse, kus toimus
lõpuprojekti pidulik õhtusöök.
Seal sai alguse Eesti poiste ja
Hispaania tüdrukute sõbralik
sümpaatia.“
Avelin Jakovlev: “Kolmandal päeval, 26. juunil
tegi Saksa õpetaja Ulla Ondrachek meile Spandau linnaosas väikese ringkäigu, mille
jooksul pidime täitma ühe
töölehe. Jõe ääres käisime
mänguväljakul. Pärast mängupausi läksime ühe kohviku
juurde ja algas uus mäng, kus
me saime ise mööda Spandaud ringi käia ja ülesandeid
lahendada.“
Henri Raju: „Pärast ülesannete lahendamist läksime
kebabi sööma. Seal söögikohas olid tõesti väga sõbralikud kokad.“
Maarja Katariina Kerge:
„Nüüd oli aeg minna vaatama
Berliini vaatamisväärsusi:
riigipäevahoonet, Unter den
Lindeni alleed ja loomulikult
Brandenburgi väravat.“
Kristi Jaanus: „Brandenburgi värava juurde oli üles
pandud suur ekraan, sest
õhtul oli jalgpalli MM-l Saksa-Slovakkia lahing ning berliinlased said suurel ekraanil
toimuvale mängule kaasa
elada. Igal pool jagati Saksa
jalgpallinänni.“
Kertu Meldre: „Õhtul oligi
Saksa-Sloveenia mäng ning

terve linn hingas jalkarütmis.
Väravalöömise juubeldamisest kaikus terve Charlottenburg. Meie lastele meeldis see
väga, eriti poistele. “
Kristi Jaanus: „Esmaspäeva hommikul sõitsime
jälle Spandausse. Toimus
pidulik projektiraamatu, -filmi ja erinevate riikide valmistatud tööde esitlus. Kõik
pakkusid erinevaid snäkke
oma maadelt. Meil olid kaasas
Eesti kommid ja küpsised
ja krõpsud. Hispaanlased
pakkusid saia, juustu, sinki
ja tomateid sulatatud mozzarella juustuga.“
Markus Kaha: „Spandau
raekojas toimus esitlus. Ettevalmistuste käigus sain
sõbraks Hispaania õpetajate
ja õpilastega – Ishmaeli, Luthia ja Sandraga.“
Kristi Jaanus: “Pärast
esitlusi näidati sakslaste
tehtud animafilmi sellest,
kuidas putukad aitasid päkapiku aeda viljakamaks muuta
ning saime vaadata ka meie
projektist tehtud dokumentaalfilmi.“
Kertu Meldre: „Esitlus
järel sõitsime rongiga Berliinist hipilikku turismitallu
Reetzivali. Turismitalus oli
võimalik ööbida nii majas,
telkides kui ka tallis. Meie
ööbisime suurtes telkides.“
Kätlyn Saalits: „Õhtusöögiks pakuti hernesuppi suurte porganditükkidega. Talu
omanik oli taimetoitlane ja
meile anti kolmel päeval, mis
me Reetzivalis olime, ainult
taimetoitu.
Seal käisime ka ujumas
ühes väikses tiigis, mis asus
külast väljas. Vesi oli väga
soe.“
Maarja Katariina Kerge:
„Kui pimedaks läks, leidsime telgi kõrvalt põllult
jaanimardika. See oli väga
lahe. Siis toimus lõkkeõhtu
ja meie laulsime lõkke ääres
laulu „Kauges külas.“ Õhtu
ja öö olid väga külmad. Saksa
lastel und ei tulnud ja siis nad
lärmasid, aga lõpuks jäime
kõik magama.“
Henn-Jaagup Rooba:
„Muidugi meeldis mulle ökofarm, kus me käisime. Kõi-

ge raskem oli esimene öö
telkides, sest saksa poisid
ei lasknud meil magada.
Teisel ööl läksid osad talli
magama, kuid mina, Henri
Poolak, Henri Raju, Kätlyn ja
Maarja Katariina jäime telki
magama.“
Kertu Meldre: „Öö telkides oli raske: külm, niiske
ja ebamugav. Magasin ainul
paar tundi ja olin terve järgmise päeva väsinud.“
Markus Kaha: „Teisel
päeval sõitsime Weisenburgi
kooli, kus tutvustasime oma
töid kohaliku kooli lastele ja õpetajatele. Vaheajal
mängisime kohalike poistega
jalgpalli. Meie võitsime 5 :
2. Šotlased kinkisid pärast
mulle ja Avelinile enda tehtud tuulelohed. Õhtul sõime
Reetzivalis kiviahjus tehtud
taimetoidupitsat, mis viis
keele alla.“
Kertu Meldre: „Seisin õhtul 8 korda pitsajärjekorras,
et kõht täis saada, aga ahjukuum pitsa oli seda väärt.
Pärast käisid meie lapsed
ujumas ja saime magama talli, kus oli soojem ja hubasem.
Puhkasin sel ööl paremini ja
Reetz hakkas mulle täitsa
meeldima.“
Maarja Katariina Kerge:
„Sel ööl ei olnudki enam nii
külm ja kolmanda päeva hommikul magasime sisse. Avelin
tuli meid telki äratama. Kiirustasime ruttu hommikust
sööma, sest hommikusöögiaeg
oli peaaegu läbi.“
Markus Kaha: „Jaapanlanna Ayumi ja tema sõber
Alexander rääkisid meile,
et looduses on kõik omavahel seotud. Joonistasime ja
vaatasime filmi nutikatest
taimedest.“
Kristi Jaanus: „Hiljem
läksime lavendleid istutama.
Peaaegu pool põllust oli ära
istutatud, kui hakkas sadama paduvihma ja saime kõik
läbimärjaks. Pärast sõime
jälle taimetoitu. Väga maitsev
oli taimetoidu-lasanje ja ka
koogid olid väga head. Minu
lemmik oli kirsikook.“
Kertu Meldre: „Reetzivalis oli kõige toredam, et
Eesti lapsed leidsid palju uusi

Akvaariumi ees.

Riigipäeva ees.

sõpru: Avelin sai sõpradeks
šotlastega, Henri Raju valgevenelastega, Henn-Jaagup
hispaanlastega ja Markus
leidis ühise keele pea kõigi
õpetajatega.“
Henri Raju: „Lõuna paiku
sõitsime taimetoidutalust
tagasi Berliini ja kõik olid
väsinud. Käisime aasia toitu
söömas ja jäime hotellis kohe
magama.“
Kertu Meldre: „Seitsmes
päev oli eriline. Saime istutada puu Berliini müüri äärsesse memoriaali „Parlament
der Bäume“. Koht oli väga
huvitav ja kurb. See pani
mõtlema sõjakoleduste peale.
Istutasime oma puud kunstnik Ben Wagini näpunäidete
järgi keset lavendleid Berliini
idamüüri äärde.
Henn-Jaagup Rooba: „Minule meeldis reisist kõige
rohkem Berliini müür, sest
mind huvitab ajalugu ja ma
polnud Berliini müüri varem
näinud.“
Kristi Jaanus: „Pärast
seda pidulikku sündmust oli

meil kuni õhtusöögini vaba
aeg, mille kulutasime ostlemisele.“
Henri Raju: „Ostsin poest
jalgpalli. Õhtul sõitsime rongiga laevrestorani „Alte Liebe“ kõikidega sööma ja head
aega ütlema.“
Kertu Meldre: „Jäime natuke hiljaks, sest me ei arvestanud, et jaamast tuleb veel
läbi metsa pikalt kõndida.
Õpetaja Egle sammulugeja
pidi meie neljapäeva sammuarvu peale kokku jooksma.
Õhtusöök oli väga mõnus
ning hüvastijätud kurvad.
Viimane reisipäev ehk 1.
juuli oli täpselt samasugune
nagu esimene päev, ainult et
tagurpidi.“
Henn-Jaagup Rooba:
„Kokkuvõtteks ütleksin ma,
et saime sõpradeks valgevenelaste, hispaanlaste, šotlastega. Omavahel saime ka
paremateks sõpradeks. Oli
lahe reis!“
Kooli Kroonik
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Tuult tiibadesse!

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

2016. aastal lõpetasid Maarja-Magdaleena J. V. Veski nim põhikooli 9. klassi 6 noort inimest.
Pildil vasakult paremale Alvaro Ansip, Kristel Parm, Jako Markus Taniloo, Gasandra Põldoja, Oskar Jõgeva, Daria Tihovski.

Käes on aeg kutsuda

KORSTNAPÜHKIJA!

2016. aastal lõpetasid Tabivere põhikooli 9. klassi 8 noort inimest.
Pildil vasakult paremale Maiken Veedla, Hanna Pärtel, Sven Haavik, Siret Piirson, Katrin Pärtel, Kristel Kull, Mairo Natus,
Kätlin Pärtel, klassijuhataja Marika Marimaa.

Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise
akti. Tabivere vallas tulen
kohale TASUTA !
Kontakt

TEADE

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.

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.

Avaldused koos lõputunnistuse koopiaga palume esitada
Tabivere Vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik või
e-postiga info@tabivere.ee).

Avaliku väljapaneku jooksul esitati kuus seisukohta, kuid
avaliku arutelu tulemusena ei jäänud vastuväidetega
seisukohtasid. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti
planeeringu tekstis kaitserajatiste töövõime tagamise ja
riigimaanteedega ning raudteega piirneva ala tingimusi,
täpsustati maakasutustingimusi Tabivere alevikus ja Voldi
külas.

Tabivere valla sotsiaaltöö vanemspetsialist Eve Tepaskent
on puhkusel 29.08.–11.09.2016.

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande:
- avalik väljapanek toimus 18. aprill kuni 16. mai 2016;
- avalik arutelu toimus 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 .

www.korstnapuhastus.ee
53 301 841

Teeme valdadele, linnadele ja eraisikutele:
• ohtlike puude raiet majade kõrvalhoonete ja
liinide läheduses;
• oohtlike puude raiet kalmistutel;
• ohtlike okste eemaldamist ning puude kärpimist;
• puude elujõu hindamist ning konsultatsiooni.

Hinnapakkumine ja
konsultatsioon
TASUTA!
Tel 5810 9846

e-mail: greenman.est@gmail.com
Kontaktisik Tanel Pajo
Greenman Eestonia OÜ
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Jõgevamaa XXII suvemängud
toimusid Tabiveres
Jõgevamaa XXII suvemängud toimusid 3.–4. juunil
Tabivere valla spordirajatistes ja -väljakutel. Võisteldi
12 spordialal ning osales
Jõgevamaa omavalitsuste 9
võistkonda.
Tabivere vald osales
võistluste korraldajana kõikidel spordialadel, kus esikoht
võideti jalgpallis ja sõudmises. Võidukas jalgpallimeeskonnas mängisid Hardi Lill,
Rait Austa, Raigo Metsaste,
Timo Padar, Markus Soomets, Marko Meripuu ja
Raido Mahlakas.
Sõudmises saavutas individuaalselt naiste arvestuses
esikoha Lys Lepiksoo ja teise
koha Ivika Lainevee. Võistkondlikult saavutati teine
koht kergejõustikus, BMX
jalgrattakrossis, lamades
surumises ja mälumängus.
Kergejõustikus olid edukad
meie veteransportlased:
Eerika Lill võitis naisveteranide kuulitõuke ning saavutas teise koha 100 meetri
jooksus ja kaugushüppes.
Piret Siivelt saavutas naisveteranide klassis kolmanda
koha kaugushüppes.

Tabivere valla võidukas jalgpallimeeskond.

Meesveteranidest oli
edukas Tambet Luha, kes
võitis kuulitõuke ja oli teine 100 meetri jooksus ning
kaugushüppes. Ivar Karina
saavutas meesveteranide
klassis kolmanda koha 100
meetri jooksus ja kaugushüppes. Meeste arvestuses
võitis pronksmedali Sander
Jaaniste nii 100 meetri jooksus kui kaugushüppes. Poiste
vanuseklassis saavutas teise
koha kaugushüppes Riho
Lipp ning kolmanda koha
tüdrukute 100 meetri jooksus
Kätlyn Saalits.

BMX jalgrattakrossis saavutas individuaalselt naiste
arvestuses esikoha Ivika
Lainevee. Teise koha saavutasid poiste arvestuses Risto
Loorits ja meesveteranide arvestuses Kaido Kriit. Meeste
võistlusklassis saavutas kolmanda koha Heiki Lainevee.
Lamades surumise võitis kehakaalus kuni 90 kilogrammi
Allan Nikopensius ning kehakaalus üle 90 kilogrammi sai
kolmanda koha Riho Kägo.
Mälumängu võistkond osales koosseisus Viktor Trink,
Kristjan Trink, Lauri Naber,
Ivar Karina ja Heiki Jääger.

Kolmandad kohad saavutati
võistkondlikult petankis,
meeste tänavakorvpallis,
meeste rannavõrkpallis ja
discgolfis.
Petangi võistkond esines
koosseisus Erlend Kesa, Enn
Aunap ja Aleksei Kljutšivski.
Tänavakorvpalli võistkonnas mängisid Olavi Laurson, Rauno Feiman, Rainer
Veedla ja Elar Veedla. Meeste
rannavõrkpalli mängisid Steven Meilus ja Marten Loimet.
Discgolfis võitis individuaalselt naiste arvestuses
esikoha Lys Lepiksoo.
Juhtide mitmevõistluses
esindasid edukalt valda Tarmo Raudsepp ja Sirje Simmo.
Omavalitsuste üldarvestuses võitis esikoha Jõgeva
vald 101 punktiga. Tabivere
vald saavutas teise koha 98
punktiga. Järgnesid Põltsamaa linn 92, Jõgeva linn 77
ja Saare vald 67 punktiga.
Võistluste korraldajana
tänan kõiki abilisi ja kohtunikke Jõgevamaa XXII
suvemängude korraldamisel.
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Spordiinfo
2.–3. juulil toimusid Vändras 24. Eesti valdade suvemängud, kus osales ka Tabivere valla mälumängu
võistkond. Võistkonnad vastasid viiekümnele küsimusele, 25 spordist ja 25 variast. Parima punktisumma 53
kogus Ülenurme vald, järgnesid Paikuse 52 ja Kadrina
51 punktiga. Meie valla võistkond koosseisus Ülo Nõlvak, Kaie Nõlvak, Heiki Jääger, Rein Pärnapuu ja Lauri
Naber kogusid 38 punkti ja saavutasid 23 võistkonna
hulgas 8. koha.

Spordivõistlused Tabivere vallas
septembrikuus:
4. septembril Jõgevamaa veteranide meistrivõistlused petangis ja kergejõustikus Maarja-Magdaleena põhikooli staadionil. Petangi algus kell 13.00, kergejõustik
kell 15.00.
14. septembril Jõgevamaa noorte meistrivõistlused
kergejõustiku 4-võistluses Tabivere staadionil algusega
kell 12.00.
24. septembril Hans Moksi II mälestusvõistlused
odaviskes Tabivere staadionil.
25. septembril 9. Saadjärve sügisjooks (jooks ümber
Saadjärve) ning lastejooks Tabivere staadionil.

Toomas Rosenberg

Too oma keha ja vaim trenni
Kohe on suvi lõppemas ja
algamas aastaaeg, kus trenni
tegemine väljas on tülikam.
Kuid juba septembris alustavad Tabivere rahvamajas
uuesti kaks väga mõnusat
trenni. Tänu trennide erinevustele on huvilistel võimalik
ise valida, kui rasket koormust ta soovib.
“Tantsi end vormi” on
lõbus tantsuline treening,
mis hoiab nii keha kui ka
vaimu terve ja tugevana.
Kasutusel on nii uuemad kui
ka vanemad Eesti ja välismaa
artistide hittlood. Tegemist
on algselt Zumba trennist

välja kasvanud treeninguga.
Sobib igas vanuses ja soos
huvilistele.
Treeneriks on Marit Haidak, kes töötab K&M Pharmas toitumisnõustajana ning
on Lamberts toidulisandite
esindaja. Tantsinud on ta
alates kolmandast eluaastast, treenerina alustas 2012.
aasta sügisel. Meie oleme
temaga trenni teinud juba 3
fantastilist aastat ja jätkame
vapralt ka tänavu.
Võta tunnike tervema ja
rõõmsama iseenda nimel –
tule tantsi ennastunustavalt.

DeepWork on atleetlik,
väsitav, ainulaadne ja energiline Robert Steinbacheri poolt
loodud treeningprogramm,
mis koosneb viiest elemendist
ja on täis positiivset energiat.
See on holistiline funktsionaalne ilma vahenditeta
toimuv treening, mis järgib vastandite Yin ja Yang
printsiipe ning kombineerib
füüsilist pingutust vaimse
lõdvestusega. DeepWorki
näol on tegu väga võimsa ja
kiireid tulemusi pakkuva
toonust, vastupidavust ning
lihast muutva trenniga!

Treeneriks on Merike
Kangro, kes on mitmekülgne
ja energiline treener.
Trennid alustavad juba
septembris, info selle kohta
selgub varsti Tabivere rahvamaja kodulehel ja facebookis. Kes vähegi soovib hoida
tervislikku ja vormis eluviisi
ning suhtute trenni kohusetundlikult, siis olete teretulnud
Ootame juba kogenud käijaid ja ka uusi huvilisi.
Virgylia Soosaar

Tabivere Nobenäpud

Tabivere Nobenäpud
kutsuvad meisterdama
Juba 3 aastat on Tabivere põhikooli keldri väikses
ruumis tegutsenud MTÜ
Vikipesa ja värske lisana ka
Midrilind.
Vikipesa taga peitub Virgylia Soosaar, kes on tugeva
kunstilise tausta ja erinevate
stiilide valdaja. Koolitajana
on ta käinud mööda Eestit 9
aastat ja ka Tabivere vallas
on teinud erinevaid töötube
lastele ja täiskasvanutele.
Koos abikaasa Guidoga on
Virgylia välja andnud kaks
käsitööraamatut – “Köitev
köitmine” ning “Raamideta
papimaailm”. Peamine rõhk
on köite- ja paberikunstil
ning käsitsimaalitud portselanil.
Midrilind on värske lisa
Nobenäppudele. Kristiina
Värnik on enamasti paberikunsti viljelev, laitmatu
stiilitunnetuse ja tööpuhtusega kunstnik. Ta loob erinevaid õnnitluskaarte, kutseid,
külmkapimagneteid jne.

Ühise töö ja jõuga on juba
pakutud nii kohalikele kui
ka kaugematele külalistele
võimalust õppida ja koos
meisterdada. Tabivere nobenäppudes käivad oma oskusi
jagamas ka käsitöövallas
Eestis kõige tuntumad koolitajad, näiteks Irina Jelagina
(scrapbook ja mixmedia),
Mailis Kämbre (paberi-papi
kunst), Katrin Põdra (helmestikand). Juba on õpitud erinevate kaartide valmistamist,
maalimist, köitmist, karpide
meisterdamist jne.
Lisaks grupikoolitustele
on võimalik ka mõlema nobenäpu juures saada eratunde.
Kiirem ja kindlam võimalus,
kui oodata gruppide täitumist.
Sel suvel käisid ka kaks
ilusat pruuti oma asju pulmadeks ise meisterdamas!
Sügisel algab uus hooaeg ja
hoidke kõrvad-silmad lahti
info suhtes. Tulemas on Mailis Kämbre ja ka Nobenäppude enda poolt mitu uut ning

 Kingiabina käsitööalbumid,
karbid, kaardid igaks
elujuhtumiks ja eritellimusena
käsitsi maalitud nõud.
 Töötoad gruppidele ja
eratunnid.
INFO: Fb-Tabivere nobenäpud
või email- virgylia@vikipesa.ee

Vikipesa ja Midrilind
Maarja-Magdaleena
perejuuksur avatud:
põnevat ühismeisterdamist.
Ootame kõiki kaema ja osalema! Osalema on oodatud igas
vanuses huvilised. Võimalik
on tulla ka oma sõprade gupiga või asutuse kollektiivina.

Täpsem info ja ka kõikide eelmiste töötubade pildigaleriid
on facebookis leitav Tabivere
Nobenäpud nime all!
Vikipesa ja Midrilind

neljapäeval 9.00–19.00
reedel 9.00–19.00
Võimalik tellida
Oriflame ja Avoni tooteid.
Tel 5665 9988.
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SÜNDINUD
95 LIDIA NAHK
93 META ROHUMÄE
91 RAISSA AKKUZINA
ANGELIA MIHKELSON
90 AINO-ELISABETH FEIMAN
87 HEDNA TALUSSAAR
HEIKE JUHASTE
86 HELMI KUUSTEMÄE
84 HELGI OJASALU
LAINE KÄÄNI
83 LIIDIA KAJAK
82 HELDUR-ÜLO PEETS
HILJAR MELTS
NIINA JOOST
ENDEL LIPING
HELJE REITAV
ARNO METSOJA
81 HELDUR VOOLAID
ZOJA RIBATTI
MEERI ORAV
LIINA SARV
80 TÜÜNE KOOL
75 ELLE ENNUS
OLGA VAKS
AIME LAUMÄE
MARTA SILVER
ILSE ANNAMAA
70 AILI OSTRAT
MARE PIIRIMAA
MARINA UUSRAND
AGU KANGUR
EEVI PLANKEN
65 ENN KURS
EVE ARDON
TIINA RAJALEID
60 EVE KURS
TIINA VÄLIMETS
AILI VEEDLA
MADIS TEPPO
KAJA UIBO
PRIIT KLAOS
55 ELVI MÄGI
ÜLLE KOOL
HANNES ROMET
50 JAANUS ELTS
ANNE AUNAP
HANS REINVALD
RITA VAHTER
RITA KOORT
ALLI UNT
ELO SAAREMAA

VILLEM LIIAS
26. VII 1941–24. VI 2016
ALEKSEI TREHSVOJAKOV
25. III 1943–10.VIII 2016

13.07
03.08
28.07
15.08
23.08
13.07
16.08
13.07
10.07
21.08
27.08
02.07
29.07
16.08
24.08
27.08
30.08
25.07
01.08
24.08
28.08
05.08
02.07
13.07
25.07
05.08
27.08
06.07
07.07
21.07
26.07
19.08
07.07
16.08
21.08
16.07
30.07
31.07
01.08
02.08
15.08
05.07
22.08
29.08
09.07
11.07
02.08
07.08
10.08
23.08
25.08

ŽANNA-MIIA LIIVAT 10.06.2016
vanemad Daisi ja Ants
HENRI RAJU AARDEVÄLJA 07.08.2016
vanemad Triin ja Allar

Elina, Rita, Silvi,
Karin, Liidia!
Uued rõõmud, hingerahu
naeratagu teile,
uuel eluaastal soojalt
säragu teil päikene!

Palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Aino Feiman
Päikesevalgust eneses kanna,
soojust teistele edasi anna.
Lillede ilust naeratus võta,
rõõmsalt elus edasi tõtta!

90. aasta juubelil
õnnitlevad Sind
Leili, Elli, Tiiu, Maie

Kuulutused
Müüa Tabivere keskuses
garaažiboks. Tel 5620 0962.

Ostan suurema maatüki vaikses
kohas, vana maja võib peal olla.
Tel 5669 3622.

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 22. septembril 2016.
Kaastöid septembrikuu lehte võetakse vastu 15. septembrini 2016.
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.

Südamlik kaastunne
Vera Trehsvojakovale abikaasa

ALEKSEI TREHSVOJAKOVI
surma puhul.
Pärna 3 maja elanikud

Tabivere Põhikool
alustab
uut õppeaastat
1. septembril
kell 9.00

TABIVERE VALLA
HUVIKOOLI AKTUS
toimub
6. septembril
kell 18

1. september J. V. Veski nim Maarja Põhikoolis
8.00 klassijuhatajatund
9.00 kooliaasta avaaktus

