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Õpetajate päeva raske küsimus:
„Kas ma saan oma klassiga hakkama?“
Nagu paljud koolid,
tähistasime ka meie
Maarja-Magdaleenas õpetajate päeva 5. oktoobril.
Maitsesime üheksandikest klassikaaslastega
pedagoogide igapäevast
leiba.
Hommikul kooli minnes
oli elevus ja ootusärevus
suur. Kõigil nii-öelda uutel
õpetajatel, ka minul, mõlkus
meeles küsimus: „Kas ma
saan oma klassiga hakkama
ja – kuidas tund läbi viia?“
Õpetajate päev algas
aktusega. Nautisime teiste
klasside ilusaid laule, tantse
ja lõbusaid etendusi. Tore oli
film, kus neljandikud uurisid
erinevate klasside õpilastelt,
kuidas nood kooli ja õpetajatega rahul on. Selgus, et
õpilased on nii kooli kui ka
õpetajatega üsna rahul. Küsimusele, mis sel sügisel koolis
uut on, vastati enamasti:
„Radikad!“ Lisaks palusid intervjueerijad teistel õpilastel
kirjeldada erinevaid õpetajaid. Äraarvamine, kellest
parajasti jutt, tekitas saalis
lõbusat elevust nii laste kui
ka õpetajate seas.

1. Kõige suurem uudis
on see, et nüüdsest algavad
tunnid kell üheksa. Koolipäevad samas märgatavalt
pikemaks ei veninud, sest õppealajuhataja Kertu Meldre
suutis tunniplaani koostada
nii, et õppetöö kestab neljal
päeval nädalas poole neljani
pärastlõunal ja reedel poole
kolmeni.
2. Lõpuks ometi on kooli
ees valveposti sisse võtnud
lamav politseinik.
3. Koolimajja on üles
kruvitud uued, maakütte
abil sooja andma hakkavad
radiaatorid ja kilomeetrite
kaupa torusid.
4. Nüüdsest käivad paljud
Maarja-Magdaleena põhikooli õpilased pea iga päev kantseleis oma edusammudest
aru andmas. Tõsi, endises

puulehtede vedu pressautoga.

Soovitatavalt paigutada puulehed 100 liitristesse
kinniseotud kottidesse ja koguda kokku masinaga
ligipääsetavatesse kohtadesse.
Täpsem info Ivar Karina 513 6183

Tabivere Vallavara võtab teenistusse

SOTSIAALTÖÖ VANEMSPETSIALISTI
Töö kirjeldus:
•
•
•
•

ME TEAME, MIS ON HELLUS, MIS ON HOOL: Õpetajate päeval esinesid ka õpetajad: LiisiTriin Siimenson (vasakult), Kirsti Kadaja-Prodanets, Kristi Jaanus, Kristiina Raja, Kaija Vahtra,
Lauri Naber, Egle Lellep, Kertu Meldre, Liis-Marii Mandel, Priit Laats ja Rauno Koorts.

Aktuse lõpus vabastasime
pedagoogid selleks päevaks
nende kohustustest ning
võtsime õpetajate tööd ja toimetused enda õlgadele.
Õpilaste ootused olid suured, aga tundides tegelesime
siiski õppetööga. Et lõbusam
oleks, viisime läbi erinevaid
mänge.

Õpetajad vastasid samal
ajal meie koostatud viktoriiniküsimustele ja ajasid
niisama kohvitassi taga juttu.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et päev möödus edukalt ja
kiiresti. Päeva lõpus premeerisime õpetajaid hea töö eest
kiidukirjade ja šokolaadiga
ning avalikustasime tähtsa
küsitluse tulemuse: lemmik

õpetaja on kehalise kasvatuse
õpetaja Kaija Vahtra.
5. oktoober tõi meile,
üheksandikele, palju uusi
sõpru. Veel järgmiselgi hommikul tervitasid mõned koolikaaslased kallistades: „Tere,
õpetaja!“
Käthy-Carmen Kase
9. klass

Maarja-Magdaleena põhikoolis algavad tunnid kell üheksa
Ka sel aastal tuli sügis
Maarja-Magdaleena põhikoolis teisiti kui varasemad.

2. novembril toimub
Tabiveres ja Maarja-Magdaleenas

kantseleis, mis on taas ehitatud inglise keele klassiks.
5. Kantselei on omakorda
kolinud pikalt kasutamata
seisnud territooriumile riietehoiu vastas. Siin on endale
kabinetid leidnud kooli uus
sekretär Liisi-Triin Siimenson, direktor Ariana Rooba
ja uus sotsiaalpedagoog LiisMarii Mandel.
6. Kool liitus KiVa programmiga, mille kohapealseteks koordinaatoriteks on
Kirsti Kadaja-Prodanets,
Ariana Rooba ning Liis-Marii
Mandel. KiVa eesmärk on
muuta koolielu võimalikult
kiusamisvabaks – et lapsed
saaksid õppida ja kasvada
turvalises keskkonnas.
7. Lapsevanem Kairi
Mansbergi eestvedamisel
loodi kevadel MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu,
mille kaudu saavad kooli ja
kogukonna arengule õla alla
panna nii vilistlased, lapsevanemad kui ka kõik teised
kohaliku elu edendamisest

20.–30. oktoobrini toimuvad järjekordsed
raamatukogupäevad. Tänavune merekultuuri aasta
annab võimaluse üheaegselt tutvustada nii merd kui
kultuuri. Merest kantud on ka meie raamatukogudes
korraldatavad üritused. Lisaks merele on loomulikult ka teisi põnevaid teemasid, mis raamatukogu
päevade ajal kajastamist leiavad.

huvitatud inimesed. Juba suvel korraldati koostöös MTÜga Juula Küla Heaks vahva
lastelaager (vt lähemalt augustikuisest vallalehest).
8. Majas on ka uusi pedagooge: Priit Laats annab poistele tööõpetust, Merike Vahtramäe õpetab saksa keelt ja
pikapäeva rühma õpetajana
töötab Aneka Poolak.

Traditsioonid jätkuvad
Paljud koolipere ettevõtmised ja toimetamised on
aga juba ammusest ajast
tuttavad.
Iga klass – esimesest
üheksandani! – korraldab
mõne traditsiooniline ürituse
nagu sügisvärvide nädal, vanavanemate päev, lugemisöö
ja nii edasi.
Vahetundides saab jätkuvalt üheskoos tantsida Just
Dance programmi järgi ja
mängida lauamänge.
Huvitööd jätkub sel aastal
nii koolipäeva sisse kui ka

tundidejärgsesse aega. Sel
aastal saab osaleda koorilaulus, spordiringis, näiteringis,
raamatukoguringis, majandusringis, arvutiringis, vene
keele ringis, line-tantsus,
kergejõustikutrennis, jalgpallitrennis. Tööd jätkab ka
kaulustuudio Kadri Savva
juhendamisel ja kooli on kolinud showtantsuring.
Oktoobri alguses sai Egle
Lellepi juhtimisel hoo sisse
uus kaheaastane Erasmus+
projekt „Paber“.
Traditsioonilisele lugemisööle, mis seekord stardib
20. oktoobri õhtul, ootame
külla tänavu taas Nukitsa
konkursil laste poolt parimaks lastekirjanikuks valitud Ilmar Tomuskit. Seekordse, järjekorras juba viienda
lugemisöö teemaks on „Kriminaalne kooliöö“. Kirjanikuga kohtuma on palutud kõik
huvilised.
Kooli Kroonik

Suuremate üritustena toimuvad:
27. oktoobril kell 14.00 Elistvere raamatukogus  Wiera teatri
(Maarja rahvamaja) etendus „Mereröövlid meenutavad“;
28. oktoobril „Merepidu”. Reisimuljeid Läänemere kruiisilt
Tallinn – Peterburi – Helsingi – Stockholm – Tallinn jagavad Ene
Volk ja Tiina Teder;
30. oktoobril kell 13.00 Kirjandusõhtu Jaanus Roobaga „Kurjuse ilmnemise erinevad aspektid A. H. Tammsaare „Põrgupõhja
uue Vanapagana“ näitel“.
Täpsem reklaami raamatukogude Facebook’is.

sotsiaalregistri pidamine;
abivajajatega suhtlemine ja nõustamine;
abivajajatelt avalduste vastuvõtt ja lahendamine;
toimetulekutoetuste ja teiste riiklike sotsiaaltoetuste
arvutamiseks vajalike algandmete vastu võtmine, väljamaksmise vormistamine ja esitamine raamatupidajale;
• elanike regulaarne informeerimine sotsiaalabi seadusandlusest vastavalt riiklike sotsiaaltoetuste maksmise
tingimustest ja korrast.

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 08.11.2016. Täpsem
info vallasekretär Endla Suvi tel 776 6941 või sotsiaaltöö
vanemspetsialist Eve Tepaskent tel 779 9943.

Tabivere Vallavara võtab tööle

majandustöötaja
Tabivere piirkonda
Töökirjeldus:

1. Tabivere põhikooli ja Tabivere sotsiaalkeskuse kinnistu territooriumi korrashoid (lehtede riisumine, heki pügamine, lumeja libedusetõrje, prügikonteinerite ümbruse korrashoid).
2. Vajadusel töötamine riiklikel pühadel ja nädalavahetustel.
3. Hooajal (maist oktoobrini) niitmine ja trimmerdamine valla
kinnistutel nii Tabivere kui ka Maarja piirkonnas.

Nõuded kandidaadile:

1. Põhiharidus
2. Kohuse- ja vastutustundlikkus
3. Usaldusväärsus
4. Pingetaluvus
5. Tehniline taiplikkus ja remondivõimelisus.
Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursi osalemiseks CV Tabivere Vallavarale (Tuuliku 11, Tabivere alevik,
49127 Jõgevamaa) või e-postiga: ivar@tabivere.ee hiljemalt
01.11.2016. Täiendav info Tabivere Vallavara juhatajalt Ivar
Karina 513 6183.
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Ühinemisläbirääkimiste
seis on jätkuvalt segane
Tarmo Raudsepp
vallavanem

Ei möödu peaaegu päevagi, mil saaksime meediast
lugeda, kuidas kuskil kandis
ühinemisläbirääkimised edenevad. Ja kõiki neid artikleid
lugedes võib tõdeda, et paljudes piirkondades on asi veel
segane.
Samasugune on seis ka
Tabivere vallal. Tuginedes
kevadel läbiviidud rahvaküsitlusele, on Tabivere vallavalitsus ja volikogu võtnud
vastu ühese seisukoha, et
ühinemisläbirääkimisi oleme
valmis pidama ainult Tartu
suunal. Kahel korral on Tabivere vallavolikogu teinud
ka ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Esimene kord juuni kuus
Tartu, Laeva, Tähtvere ja
Puhja valdadele. Teisel korral septembris Tartu, Laeva
ja Tähtvere valdadele, kuna
Puhja vald oli vahepeal otsustanud asuda läbirääkimistesse Elva suunal ja need kolm
omavalitsust kutsusid meie
valda läbi rääkima.

Oktoobri alguses tuli aga
info, et võimalik on järjekordne muutus läbirääkijate
ringis. Nimelt avaldas Tähtvere valla volikogu liikmete
enamus arvamust, et nende
hinnangul oleks mõistlik läbirääkimisi alustada hoopis
Ülenurme vallaga. Ehk kevadsuvel üsna selgete ühinemispiirkondadega läbirääkimiste seis meie piirkonnas on
sügiseks muutunud oluliselt
segasemaks.
Oktoobrikuised volikogude istungid naabervaldades
ja sealt tulevad otsused teevad pildi loodetavasti palju
selgemaks. Tegelikult on
selleks ka viimane aeg, kuna
ühinemisotsuste tegemise
tähtaeg on 1. jaanuar ja enne
seda tuleb veel korraldada ka
ühinemislepingu avalikustamine ja rahvahääletus.
Usun jätkuvalt, et jõuame naabritega ühinemises
õigeaegselt kokkuleppele ja
meie valla elanike enamuse
soov, liituta Tartu suunal,
saab teoks.

Kokkuvõte oktoobrikuu
volikogust
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Viimased kuud on volikogu
nii kohalike elanike kui ajakirjanduse huvi pälvinud läbi
hooldekodu ja lasteaia arendusidee, milleks on 55-kohaline hooldekodu ja Tabiveres 5
rühmaga lasteaed. Augustis
hääletati volikogus Tuuliku
11 hoone tulevikunägemust ja
otsuseks kujunes, et tiib, kus
täna asub hooldekodu ja kolm
lasteaia rühma, jääb tulevikus
hooldekodule ning hoone tiib,
kus asub praegu üks lasteaia
rühm, perearst, vallavalitsus,
politsei, eakate klubi Lumeroos ja raamatukogu, jääb
lasteaiale. Kusjuures sellesse
tiiba jääb ka perearst alles.
Tulemuseks: volikogu otsusega rahulolematud inimesed
kogusid vastuallkirju ja otsusega rahulolevad inimesed
kogusid toetusallkirju.
Selge on see, et nii lapsed
kui eakad peavad saama tulevikuplaane silmas pidades
võrdväärselt koheldud. Arutelu
tulemusena jõudis volikogu
üksmeelele, et peatatakse Tuuliku 11 laiendamise otsus ning
protsessi kaasatakse erapooletuid eksperte nii hooldekodu
tasuvusanalüüsi koostamiseks
kui ka hindamaks positiivseid
ja negatiivseid mõjusid mõlema
asutuse (hooldekodu/lasteaed)
asumisel emmas-kummas tiivas.
Volikogu võttis septembri
istungil vastu ka eelarvestrateegia, esimese lisaeelarve,
Maarja-Magdaleena kalmistu
kasutamise eeskirja, muudetud valla arengukava ja
soojamajanduse arengukava.
Eelarvestrateegia ja lisaeelarve osas volikogu liikme-

telt muudatusettepanekuid ei
tulnud. Lisaeelarve puhul juhin tähelepanu sellele, et suures osas oli tegemist eelnevalt
eelarves arvestamata tulude
suurenemisega ning nende
arvelt kulutuste tegemisega.
Kokku oli tegemist 53 000 euro
suuruse tulude lisalaekumistega. Samuti puudutas lisaeelarve investeeringute poolt,
kus teeremondist vabanenud
rahadest 9170 eurot suunati
ümber J.V. Veski nim Maarja
põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimise kallinemisse.
Arengukavas sai sisse
viidud ka Tabivere lasteaia
laiendamise idee, mida varem kirjas polnud. Seevastu
hooldekodu laiendus on olnud arengukavas juba 2014.
aastast.
Volikogu otsustas taas
teha ettepaneku kolmele Tartumaa vallale – Tartu, Tähtvere ja Laeva – ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kuigi
peavoolu meedia teavitas, et
Tabivere vald ei pea kellegagi 1. oktoobri seisuga läbirääkimisi, siis ettepanekud
alustamiseks sai saadetud 30.
septembril ehk tähtaegselt.
Milliseks kujunevad vastused
nendelt valdadelt, seda me
veel ei tea.
Sügistormide taustal on
kokku panemas oma eelarveid
nii allasutuste juhid kui ka
esitanud oma sooviavaldusi
rahastuste saamiseks valla
eelarvest mittetulundusühingud. Tegemist on põneva
ajaga, kus uued maksumaksja
rahade ümbersuunamiste
ideed võivad kanda kinnitada.

Vallavolikogu
Päevakorras oli:
1. Tabivere valla 2016.
aasta esimese lisaeelarve kinnitamine.
Vallavolikogu kinnitas
Tabivere valla 2016. aasta
esimese lisaeelarve.
2. Tabivere valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020.
Vallavolikogu võttis vastu
Tabivere valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020.
3. Vallaelanike algatus
25.08.2016.a vallavolikogu
poolt vastuvõetud otsuse, Tuuliku 11 hoone projekteerimise
ja hooldekodu ning lasteaia
võimaliku laiendamise osas,
kehtetuks tunnistamiseks.
Vallavolikogu otsustas
peatada vallavolikogu 25.
augusti 2016 istungil vastuvõetud otsuse täitmise Tuuliku
11 hoone projekteerimise ja
hooldekodu ning lasteaia võimaliku laiendamise osas. Vallavalitsusele tehti ülesandeks
kaasata parima lahenduse
saamiseks spetsialiste.
4. Maaüksustele maa sihtotstarbe ning koha-aadressi
määramine.
Vallavolikogu määras Sopi
farmi katastriüksuse jagami-

Tabivere vallavolikogu istung toimus 29. septembril 2016
sel moodustatavate Sopi farm
ja Küüni katastriüksuste maa
sihtotstarbeks tootmismaa ja
koha-aadressiks Jõgeva maakond Tabivere vald Valgma
küla.
5. Tabivere vallavalitsuse
palgalise valitsuse liikme,
abivallavanema ametist vabastamine.
Vallavolikogu vabastas
esitatud avalduse alusel abivallavanema ametist alates
24. oktoobrist 2016.
6. Tabivere vallavolikogu
alatise majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimehe valimine.
Vallavolikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni
aseesimeheks valiti Vahur
Poolak.
7. Tabivere vallavolikogu
alatise valla elu korraldamise
komisjoni esimehe esildis komisjoni koosseisu muutmiseks.
Vallavolikogu alatise valla
elu korraldamise komisjoni
esimees esitas esildise komisjoni koosseisu muutmiseks.
Komisjoni koosseisu muutmise otsus tuleb kinnitamisele
vallavolikogu oktoobrikuu
istungil.

8. Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise menetluse lõpetamine Tartu vallavolikogu, Puhja vallavolikogu,
Laeva vallavolikogu ja Tähtvere vallavolikogu osas ja uue
algatamine.
Vallavolikogu võttis päevakorrapunkti all vastu 3 otsust.
Esiteks otsustas vallavolikogu
mitte alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Palamuse
vallaga. Teiseks otsustati lõpetada haldusterritoriaalse
korralduse muutmise menetlus Tartu, Puhja, Laeva ja
Tähtvere valla osas. Kolmandaks otsustati algatada Jõgeva
maakonna ja Tartu maakonna
haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja teha ettepanek Tähtvere vallavolikogule,
Laeva vallavolikogule ja Tartu
vallavolikogule läbirääkimiste
alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle eesmärgiga Tabivere, Tartu, Tähtvere ja Laeva valdade
ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks.
9. Maarja-Magdaleena kalmistu kasutamise eeskiri.

Vallavolikogu võttis vastu
Maarja-Magdaleena kalmistu
kasutamise eeskirja.
10. Tabivere valla põhimääruse teine lugemine.
Toimus Tabivere valla põhimääruse teine lugemine.
Vallavolikogu otsustas vastu
võtta Tabivere valla põhimääruse.
11. Tabivere valla arengukava uue redaktsiooni teine
lugemine.
Toimus Tabivere valla
arengukava uue redaktsiooni
teine lugemine. Vallavolikogu otsustas Tabivere valla
arengukava uue redaktsiooni
vastu võtta.
12. Tabivere soojusmajanduse arengukava 2016–2030
kinnitamine.
Vallavolikogu kinnitas Tabivere soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2030.
13. Informatsioonid.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub tabivere vallamajas 27. oktoobril 2016
algusega kell 16.00.

Volikogu liige avaldab arvamust
Eelmises Sõnumilehes ilmus volikogu esimehe, sotsiaalkeskuse juhataja poolne
selgitus Tabivere volikogu
25.08.2016 otsuse kohta jagada
hoone Tuuliku 11 sotsiaalkeskuse ja lasteaia vahel. Sellel
hoonel on kaks tiiba. Projekteerija nimetas A-tiivaks seda
osa majast, mis on järvepoolne,
B-tiivaks seda osa majast, mis
on raudteepoolne. Maja selget
jagamist ja piiride tõmbamist
on vaja selleks, et kumbki
asutus saaks omaette toimetada ega segaks üksteist. Kuna
sellele otsusele hääletas vastu
ainult 2 volikogu liiget, kellest
üks olin mina, siis sooviksin
nüüd selgitada ka omapoolseid
seisukohti.
1. Põhiargument: see hoone
on ehitatud lasteaiaks, seega
on esmane eesõigus lastel ja
nende heaolul. Lapsi on praegu
selles majas 80. Hooldekodus
on elanikke 33.
2. Põhiline vaidlus oli volikogus selle üle, et sotsiaalkeskuse juhataja saatis volikogu
liikmetele omapoolse nägemuse
sellest, et hooldekodu on vaja
laiendada vähemalt 55 kohani.
Kuna 55-kohaline hooldekodu
mahub ära ainult B-tiiba, siis
pakuti välja, et lasteaed võiks
paikneda A-tiivas. Minupoolne
vastuargument oli, et vallal
pole vaja 55-kohalist hooldekodu, kus inimesed oleks nagu
silgud pütis. Praegune 34-kohaline hooldekodu katab meie
valla vajadused. Vald peabki
toetama oma valla elanikke,
mitte lahendama kogu Eesti
Vabariigi probleeme. Praeguses
hooldekodus on 33 hoolealust,
kellest 17 on meie valla elanikud. Seega oleme me oma valla
elanike probleemid lahendanud
ja võtnud veel kohustusi lisaks.
Selles suhtes on hooldekodu
juhatajal õigus, et Tabivere
vald ei peakski kogu hooldekodule peale maksma, vaid toetama ainult oma valla elanikke.
Miks see täna nii on? Ilmselt
oleks vaja muuta hinnakirja
nii, et Tabivere vald teiste
omavalitsuste elanikele juurde
ei peaks maksma. Hinnakirja
muutuste ettepaneku peaks

tegema hooldekodu juhataja.
Miks ta seda teinud ei ole?
3. Hooldekodu juhataja
poolt saadetud arvutused
20-kohalise, 34-kohalise ja
ka 55-kohalise hooldekodu
tasuvuse kohta oli mul eriarvamus. Tema väidetel oli
kõige kahjulikum 20-kohaline,
seejärel 34-kohaline ja kasulik oleks 55-kohaline hooldekodu. Selle 25.08.2016.a
volikogu ajaks ei olnud ma
veel kirjalikult omapoolseid
arvutusi esitanud ja seetõttu
ei võtnud ülejäänud volikogu
mind kuuldagi. Antud vea
ma parandasin 29.09.2016.a
volikoguks. Selleks istungiks
saatsin ma volikogu liikmetele
kirjalikud omapoolsed arvutused, kus oli arvesse võetud
lisaks tööjõukuludele ka maja
kommunaalkulud vastavalt
ruutmeetritele. Loomulikult
on ka see arvestuslik, aga nii
ju eelarveid tehaksegi.
Samas kahtlesin ma esialgses 55-kohalise hooldekodu
tulude pooles. Tuludesse oli
arvestatud, et 55 kohast ainult
23 on meie valla elanikke, st
odava hinnaga ja 32 kõrgema hinnaga hoolealust. Juba
sellisest jaotusest on näha, et
suurem hooldekodu pole meie
valla elanike tarvis, vaid millekski muuks. Mina leidsin, et
ka see ei pea paika, kuna valdade ühinemiste tulemusena,
ei ole meil kelleltki kõrgemat
hinda küsida. Ma analüüsisin
3 varianti ja need said sellised:
•tänane olukord 33-kohta,
tulemuseks vald maksab eelarvest juurde 11 000 eurot;
•55-kohaline, sellise tulubaasiga nagu pakkus välja
hooldekodu juhataja, tulemuseks vald maksaks eelarvest
juurde 6000 eurot + ümberehituse kulud;
•55-kohaline, sellise tulubaasiga, et enamus (43) maksab tavalise hinna järgi ja ülejäänud (12) kõrgendatud hinna
järgi, tulemuseks vald maksaks
eelarvest juurde 24 000 eurot +
ümberehituse kulud.
Kokkuvõtteks pole hooldekodu selliste hindade juures
mingiski variandis kasumlik.
Seega on vaja teha otsus tule-

vikuks, kuidas vähem eelarvest
juurde maksta ja kuidas oleks
meie valla elanike vajadused
kaitstud. Samuti leian ma,
et hooldekodu juhataja ilus
kena jutt 55-kohalisest hooldekodust, mis hakkaks vallale
raha sisse tooma, on ebaõige.
Sellel jutul on ainult üks eesmärk: viia ellu 55-kohaline
hooldekodu=äriprojekt kõigi
meie ühise raha eest. See, mis
sellest tulevikus saab, oskab
vastata Sirje Simmo.
4. Lasteaia mänguväljaku
küsimus. Volikogu esimees
kirjeldab, kui tore saab lastel
olema sama mänguala kasutades. Jah, ma olen nõus, et
muruplats on ikka muruplats.
Vahe on selles, et kogu õuemänguala on viidud B-tiiva
poole. Seega peaksid lapsed
õue mängima minnes kõndima
ümber maja, et saaks oma mänguväljakul mängida. Samuti
peavad lasteaia õpetajad mänguasju vedama edasi-tagasi.
Kui suuremad lapsed saavad
sellega kenasti hakkama, siis
sõimerühma lapsed, kes alles
alustavad kõndimist, on jäetud
õuerõõmudest kaugele. Selleks
ajaks, kui kogu rühm teisele
poole maja jõuab, peab hakkama juba tagasi minema.
5. Päikesevalguse teema,
mis on lapsi arvestades siiski
oluline. B-tiiva pool paistab
päevane päike, aga A-tiiva pool
ainult hommikune päike. Seega
peavad lapsed olema enamuse
oma lasteaias veedetud ajast
poolpimedas või siis kunstvalguse käes.
20.09.2016. a toimus ka
Tabivere lasteaia üldkoosolek,
kus lapsevanemad ja lasteaia töötajad püüdsid selgust
saada, miks peavad lapsed
oma põhikodust B-tiivast ümber kolima A-tiiba. Selgitusi
oli jagamas volikogu esimees
Sirje Simmo ja vallavanem
Tarmo Raudsepp. Ühisele seisukohale ei jõutud ja seetõttu
otsustati alustada allkirjade
kogumist selle poolt, et volikogu tühistaks oma 25.08.016. a
otsuse viia lastead A-tiiba ja
suurendada hooldekodu 55-kohaliseks.

29.09.2016. a volikogu toimumise ajaks oli kogutud üle
120 allkirja selle otsuse tühistamise poolt. Samal volikogul
esitas volikogu esimees S. Simmo ka omapoolsed 95 allkirja,
kes olid sellise otsuse poolt.
Samuti oli selles volikogus
sõnavõtuks kirja pannud Tabivere lasteaia juhataja Aune
Sepp. Tema püüdis volikogu
liikmetele selgitada lasteaiapoolseid seisukohti, miks on
hea, et lasteaed jääks ja laieneks just B-tiiba. Selle volikogu
otsustest saate lugeda volikogu
esimehe juhtkirjast.
Minu seisukoht on ja jääb
selles teemas järgmiseks:
•Lasteaed jääb B-tiiba ja
laieneb juba järgmiseks aastaks 1-rühma võrra ja 10 aasta
perspektiivis veel ühe nn sobitusrühma võrra.
•Hooldekodu jääb selles
hoones maksimaalselt 34-kohaliseks ja ehitatakse välja
A-tiiba. Elanikele ei tehta tikutopsisuuruseid tube, vaid normist veidi suuremad toad koos
kõige sinna juurde kuuluvaga.
Esmalt kaetakse oma valla
elanike vajadused. Perearst
jääb A-tiiba koos hooldekoduga, kellel on arstiabi kindlasti
rohkem vaja. Väljas olemiseks
saab hooldekodu enda kasutusse siseõue. A-tiivale on parem
juurdepääs kiirabil. B-tiiva
poolne osa on suletud transpordi jaoks.
•Ideaalis oleks muidugi
kõigile parem, kui need kaks
väga spetsiifilist asutust üldse
ühes majas ei asuks. Kui kellelgi on välja pakkuda mõni
parem variant, siis olen ma
nõus seda arutama.
Kokkuvõtteks ma tänan
kõiki aktiivseid Tabivere aleviku inimesi, et te võtsite vaevaks veidi ka oma kogukonna
eest seista ja oma meelsust
avaldada. Muidu jääb meil volikogus tunne, et me võitleme
üksinda tuuleveskitega.
lugupidamisega,
elle KalJUraND
Volikogu liige,
tabivere lasteaia
hoolekogu liige,
tabivere aleviku elanik
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Stardipakuna päris hea, et saab kohe küsida!
Käesolevast õppeaastast
töötab Tabivere põhikoolis
kolm uut õpetajat: Kaupo Kütt,
Elen Potsepp ja Triin Tammann. Õpetaja Kaupo annab
kehalise kasvatuse ja maadluse tunde, lisaks on ta 5.
klassi juhataja. Õpetaja Eleni
kätte on usaldatud loodus- ja
inimeseõpetus. Õpetaja Triin
on 2. klassi klassiõpetaja ja
pikapäevarühma õpetaja. Uusi
kolleege küsitles Tabivere põhikooli õppe- ja arendusjuht Erki
Larm. Vestlusring toimus koos
7. klassi õpilastega inimeseõpetuse tunnis 11. oktoobril.
Kas soovisite juba lapsepõlves õpetajaks saada?
Elen: Ei! Mina kindlasti
mitte. See mõte tuli 12. klassis,
kui otsustasin, et mina saan
õpetajaks. Enne tahtsin ikka
juuksuriks, füsioterapeudiks ja
ajaloolaseks saada. Nii see tuli.
Triin: Mina olen juba väiksest peale kooli mänginud, isegi
koolivaheaegadel. Peale 9. klassi olin täiesti kindel, et see on
minu elukutse. Põhimõtteliselt
teadsin kohe alguses, et tahan
kindla peale õpetada.
Kaupo: Kui ma olin 7. klassis, käis meil karjäärinõustaja
ja pani mind hästi mõtlema
selle peale. Ja siis olin kindel,
et tahan õpetajaks saada, aga
täpselt ei teadnud veel, kas
valida bioloogia, ajalugu või
kehaline kasvatus. Bioloogia
langes selle pärast ära, et ma
ei olnud taimedest väga huvitatud. Samas huvitasid mind
väga anatoomia ja füsioloogia.
12. klassi lõpuks tegin kindla
valiku inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse kasuks.
Mida tähendab olla õpetaja?
Triin: Õpetaja koolis on
igapäevaselt juht ja lasteaias
kasvataja. Minu arvates õpetaja on ka suunaja.
Elen: Ja eeskuju.
Kaupo: Suunaja ja eeskuju, kindlasti!
Kas te tunnete, et Eesti
ühiskonnas on õpetajaamet
väärtustatud?
Triin: Oleneb, missuguses
seltskonnas viibida. Mõned
hindavad seda elukutset väga
kõrgelt ja see on au sees. Mõnes
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Triin Tammann 2. klassiga.

Triin Tammann, Kaupo Kütt ja Elen Potsepp.

on see iseenesest mõistetav,
nagu iga teine töö. Aga üldiselt
ma arvan, et lapsevanemad
hindavad õpetajaid.
Elen: Ja kui lapsed suureks
saavad, siis hindavad nemad
kah, kui nad praegu veel ei oska
hinnata.
Kaupo: Olen kohanud hästi palju erinevaid inimesi, kes
on väga õpetajaameti vastu
ja pigem ei austa seda ametit.
Leidub ka neid, kes on õpetajaameti suhtes pigem poolehoidvad ja väärtustavad seda. Minu
sõprade ringis on õpetajaamet
hästi hinnas. Võib öelda, et
lausa pooled minu sõbrad on
noored õpetajad.
Kuidas Tabivere põhikooli õpilased teid hindavad?
Elen: Seda tuleb neilt küsida.
Triin: Mina isiklikult suurematega väga kokku ei puutu,
küll aga väiksematega. Ma
arvan, et õpilased hindavad
mind ja hoiavad ka. Seda olen
tundnud just viimasel ajal.
Kaupo: Ma arvan, et ma
olen Triinuga nõus. Võib küll
natuke ühele ja natuke teisele
poole kaldu olla, aga üldjoontes
ikkagi usun, et õpilased hindavad ja austavad õpetajaid, nii
nagu meie neid.
Mis tunne on olla noor
õpetaja? Kas kolleegid jagavad teiega väärtuselist
ruumi?
Triin: Noorel õpetajal on
alguses raske. Just esimestel nädalatel. Sa ei ole üldse

TEADE
3. oktoobril 2016. a korraldusega nr 409 võttis Tabivere vallavalitsus vastu Tabivere vallas Voldi külas asuva Lõuna-Eesti
Varahaldus OÜ poolt projekteeritud endise Joora (nüüd Jooranurme KÜ 77301:001:0224, Joorasalu KÜ 77301:001:0226, Joorametsa KÜ 77301:001:0223, Jooranõmme KÜ 77301:001:0225
maaüksused) kinnistu detailplaneeringu (töö nr DP-01-013).
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 8,16 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata endise Joora
katastriüksuse nüüdsetele Jooranurme, Joorasalu, Joorametsa
ja Jooranõmme maaüksustele üksikelamu ja ühe kõrvalhoone ehitamise võimalused. Iga maaüksuse piires määratakse
ehitusõigused, hoonestusalade piirid ning olulisemad arhitektuurinõuded. Lisaks lahendatakse planeeringuala haljastus,
heakord, juurdepääsud, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 17.10. kuni
01.11.2016. a Tabivere vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku
11) ja Tabivere raamatukogus.
Märkused ja ettepanekud esitada avaliku väljapaneku
kestel kirjalikult Tabivere vallavalitsusele.

harjunud, et sul on nii palju
vastutust. Kõik on sinu õlul,
eriti, kui sa oled veel klassijuhataja esimest aastat. Tabivere
Põhikoolis on kolleegid õnneks
tõesti ülitoetavad ja iga küsimusega võid sa nende poole
pöörduda. Sa tead, et saad abi
ja tuge. Selles mõttes kiidusõnad kolleegidele!
Elen: Üldiselt on esimesed
paar aastat rasked. Kui tuled
uude kooli, siis on ka raske.
Oma kogemuse põhjal võin öelda, et hästi palju loeb see, kes
on sinu töökaaslased. Kas sa
saad nendega arvestada? Kas
nad toetavad sind? Selles koolis
on minul vedanud. Minu ümber
on toredad inimesed.
Kaupo: Pigem jah. Väikese
kooli suur pluss – info liigub.
Info peab inimesteni alati jõudma. Suures koolis oleks veidi
teisiti. Stardipakuna päris hea,
et saab alati kohe küsida, saab
vastuse. Enam ei teki sellist
olukorda, et oleks nö lost in
space (ilmaruumis kadunud).
Triin: See just ongi hea, et
kui ei jõua kohe kõike hallata,
näiteks kui on palju üritusi ja
tegevusi, siis ma lähen koridori
peale, võtan esimese õpetaja
kinni, küsin ja saan kohe vastuse. Mul ei ole seda hirmu, et ma
jääksin teadmatusse ükskõik
millises teemas.
Mis valmistab õpetajatöös rõõmu?
Elen: Laste säravad silmad. Siis nad ütlevad, et aa
sellepärast ongi see nii.

Triin: Rõõmu valmistab
see, kui sa hommikul lähed
klassi, keegi tuleb ja kallistab
sind. Kui aga päeva jooksul
suudab sind mõni natukene
kurjaks ajada, siis rõõmsad
näod päeva lõpus teevad ikkagi
kõik selle halva tasa. Sa näed
seda ka kontrolltööde tulemustest, kui hinded on head.
Kaupo: Õpetaja teeb kindlasti rõõmsaks lastevanemate
tagasiside. Samuti tagasiside
juhtkonna poolt, mille läbi sa
saad aru, et teed õiget asja. Õpilaste puhul, vastavalt kehalises
kasvatuses, on mingid kindlad
asjad, mida õpilane ei oska,
kuid ta saab need kahe-kolme
tunniga selgeks, seda on pilgust
näha. See on minule arusaadav,
kui õpilane on harjutanud, on
kaks-kolm tundi kuulanud, aru
saanud ja tal tuleb see hästi
välja. Siis on õpilane rõõmus
ja õpetaja rõõmus. Vahest on
siis õpetaja rõõm õpilase omast
veelgi suurem.
Millised on teie hobid
ehk millega tegelete vabal
ajal?
Triin: Ma arvan, et praegu saan ma kõigi kolme eest
vastata. Mina olen kogu aeg
mõelnud, et õpetajal on ka
väljaspool kooli oma elu. Kuna
me oleme kõik noored õpetajad,
siis meil on kindlasti ühiseid
asju, millega väljaspool kooli
tegeleme.
Elen: Mulle meeldib väga
looduses käia. Sõidan nädalavahetusel rappa, kõnnin seal

Baltic Connexions OÜ põhitegevuseks on aiamajade
ja pehmemööbli komponentide tootmine. Meie tooted
on 100%-liselt orienteeritud eksportturgudele.
Baltic Connexions OÜ kuulub Inglismaa firma
Rowlinson Group Ltd koosseisu.

Vajame oma meeskonda

Tislereid
Puidupingi/liini operaatoreid
Puitpaneelide koostajaid
Viimistlejaid
Tõstukijuhti
Eeldame kandidaadilt:
Korrektsust ja kohusetunnet
Valmisolekut meeskonnatööks
Hoolikat suhtumist seadmetesse
Orienteeritust tulemusele
Omalt poolt pakume:
Stabiilset ja vaheldusrikast tööd
Õppimis- ja arenguvõimalusi
Konkurentsivõimelist palka
Töökoht: Tabivere, Jõgevamaa
Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile: arvo@balcon.ee
Kontaktisik: Arvo Sirk
Lisainfo telefonil: +3725076027
Internetiaadress: www.balcon.ee

Elen Potsepp 7. klassiga.

Kaupo Kütt 1. klassiga.

ringi ja puhkan. Loen, kui vähegi võimalik. Teen ka sporti.
Triin: Paar korda nädalas,
pärast pikka tööpäeva, võtan
ette tunniajalise jalutuskäigu.
Kui ilm kannatab, käin rulluiskudega sõitmas.
Kaupo: Meeldib fotograafia. See oli 6. klassis, kui endale
taskuraha eest esimese suurema kaamera ostsin. Siiani on
fotograafia mulle väga meeldinud. Tegelen rahvatantsuga, millega alustasin juba 10.
klassis. Tegelen maadlusega,
kuid nüüd töö kõrvalt juba
natuke vähem. Mulle meeldib
süüa teha, nii et kindlasti
toiduvalmistamine. Meeldib
igasugune sport. Käin jooksmas

ja jõusaalis, võimalikult palju
erinevat, nii nagu peab.
Õpilane Risto Loorits
soovib lisaks teada saada,
kas õpetajad jalgrattaga
sõidavad.
Elen: Sõidan jalgrattaga
eriti suvel. See on väga mõnus.
Triin: Mina pean jalgratast
laenama, kui ma sõita tahan.
Mul ei ole seda Tartus.
Kaupo: Täpselt sama lugu.
Tartus minul jalgratast ei ole.
Kui satun koju, Lääne-Virumaale, siis suvevaheajal olen
proovinud mõned ringid teha.
Aitäh ja jõudu!
Erki Larm

Hei noored!
21. oktoobril kell 14.00 noortekeskuses

võimalus teha endale padjapüür.
Juhendab Maarika Neeme
Toetab OÜ Heakivi

Õpitubade päev Tabivere rahvamajas
27. oktoobril kell 11.00
• Küpsetame saiakesi
• Hennamaalingud (vanemate nõusolekul)

Henna on ohutu looduslikest koostisainetest
kehale maalimise vahend, mis püsib nahal
kuni 2 nädalat.

• Unustamatu virtuaalreaalsuse elamus
(www.reaalsus.ee)

Osalustasu 2 eurot
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SÜNDINUD
EGERT JUHASTE 18.09.2016
vanemad Helen ja Edgar
PIRKE SUVI 06.10.2016
vanemad Elika ja Aigar
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84
82
81
80

75
70

65
60
55
50

VAIKE KAMENIK
TIIU KEVVAI
HELJU NURK
MALL JÄRVIS
SERGEI LÕTKIN
LEINO TALISMAA
VIIVE AUNAP
AINO MIITER
MARET VIHTOL
MILVI KIISEL
EEVI RAUD
REIN REIMETS
TIINA SELGIS
MILVI TÜRN
KAIE PÕDRA
SIRJE KÕRSMAA
TIIT TIIRIK
MART AMJÄRV
SULEV RAJU
URVE VIHTOL
ALEKSEI KOZOREZOV
ARNO JÕGI
LEA KÄÄNI
ARGO SIRK
IGOR MOŠAROV

07.10
12.10
08.10
19.10
30.10
05.10
22.10
24.10
29.10
12.10
03.10
10.10
18.10
22.10
24.10
30.10
06.10
23.10
14.10
17.10
03.10
16.10
28.10
13.10
28.10

Armilde Berg 104
23. septembril tähistas
Tabivere valla vanim elanik
Armilde Berg oma 104. sünnipäeva.
Armilde Berg sündis 23.
septembril 1912. aastal Saadjärve vallas. Tubli Eesti naine
on oma elus näinud õnnelikke
ja ka raskeid aegu. Üle on elatud sõjaaeg, talude häving ja
rasked kolhoosi algusaastad,
kolhooside lagunemine ja
Eesti Vabariigi taastamine.
Oma sünnipäeva hommikul hakkas Armilde juba varakult
külalisi ootama. Tulema pidid ainult omad nagu ta ise ütles. Tore,
et ka meid omade hulka arvati.
Soovime Armilde Bergile ikka tugevat tervist, õnne ja elurõõmu edasisteks aastateks!

Viive!
Mõni asi las minnagi nii, nagu tuli,
mõni asi las jäädagi hingele ligi.
Sind õnnitlevad
kaasaskeldajad kapellist
ja Lumeroosist!

Müüa toidukartulit
kojutoomisega. Tel 5590 5112.

Olgu teil elus palju päikest,
natuke tormi ja pisut äikest,
et õnne te murega segi ei ajaks,
tervist ja jõudu pikaks ajaks!
Õnnitleme!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

KABETURNIIR

Info Vello Soomets tel 581 44839

Müüa metsamaa 2,21 ha Tabivere
vallas. Tel 5803 3148 Urmas.
Tabiveres kaotatud 4. oktoobril
kaks võtit (võtmed rõnga otsas,
muid asju ei ole). Koolist suunaga
Tuuliku tänava poole, Pargi 4 maja
tagant. Heal leidjal palun võtta
ühendust tel 5356 7999.

Üks nendest kahest vahvast
sellist otsib omale head kodu.
Parempoolne on malbe emane
piiga ja vasakpoolne poisikratt.
Huvi korral helista tel 5349 6466

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 24. novembril 2016.
Kaastöid novembrikuu lehte võetakse vastu 17. novembrini 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.

OLEM-ERMIN KOOL
14. X 1934 – 02. X 2016
ILME-ELVINE LÄTT
14. X 1935 – 01. X 2016
UNO ANI
21. IV 1936 – 07. X 2016

JUMALATEENISTUSED EELK Maarja-Magdaleena
koguduses novembris 2016 A.D.
6. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
13. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
20. novembril kell 14.90 igavikupühapäeva
jumalateenistus.
27. novembril kell 11.30 I advendi jumalateenistus.
Piiblitund pühapäeviti kell 10.00, kuu kolmandal
pühapäeval kell 12.30.
Kantselei avatud kolmapäeviti kell 10.00–14.00.
Pühapäevakool pühapäeviti kell 13.00.
Kontaktid: tel 773 8338, e-post info@maarjamagdaleena.ee , http://www.maarjamagdaleena.ee
Koguduse õpetaja Aivo Prükk tel 516 3487.

Tabivere vallavalitsuse kantseleis ootavad
omanikke Tabivere valla noorimate
vallakodanike 2016 aasta vastuvõtu
grupipildid ja CD-plaadid.

Sündmused Maarja rahvamajas

Asta, Tiia, Villu, Marju,
Karmen, Lea, Friet!

11. novembril algusega kell 11
toimub Maarja rahvamajas

Kuulutused

Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna, ja te teete
hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab
hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning
koidutäht tõuseb teie südameis. 2Pt 1,19

Tabivere raamatukogus 10. novembril kell 13.00

Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes.
Kirjandustuur Sõnaränd XIII
Huvilistega tulevad kohtuma
kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid,
kirjanik ja raadiohääl Peeter Helme,
kirjanik ja kunstnik Toomas Vint

Müüa uusi ja kasutatud
rehve ning velgi
kaubikutele, maasturitele ja
sõiduautodele.
Täpsem info
oliveri.remonditood@gmail.com
telef 5802 1345 Oliver

HINGEDEPÄEVA ANNETUSKONTSERT
Tabivere rahvamajas 2. novembril kell 18.

tabivere rahvamaja aastaringsed teenused:
• nõude rent
• kostüümilaenutus
• majutus
• ruumide rent
• toolide ja laudade rent
Uuri lähemalt www.tabikas.ee
e-post triinu@tabikas.ee või tel 504 4479

Tabivere rahvamajas
21. oktoobril kell 21.00

TANTSUÕHTU
Ansambliga Singapur

Avatud baar • Pilet 6 eurot
Info ja laudade broneerimine tel 504 4479

Käes on kõrvitsaaeg!

Halloweeni stiilikas!

Tabivere rahvamaja valmistub
HALLOWEENIKS
Ootame kõigilt 31. oktoobriks
üle jäänud kõrvitsaid,
nii suuri kui ka väikeseid.
Tuua saab E–R 14–18
Info tel 504 4479

TABIVERE RAHVAMAJAS

 Meisterdame kõrvitsalaternaid
 Mõtiskleme USA traditsioonilise
Halloweeni Püha üle
 Parima kostüümi valimine
 Jagame komme :D
FOTONURK

31.10. kell 19

