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Tabivere lasteaialastele meeldib õuesõpe
Täiskasvanu liigutused ja
tegevused peegeldavad tema
moraali, väärtushinnanguid
ja ellusuhtumist. Lapsed
omakorda peegeldavad täiskasvanuid. See, kuidas laps
end enne seitsmendat eluaastat alateadlikult ümbrusele pühendab ning sealt
erinevaid oskusi ja hoiakuid
omandab, on seotud sellega kuidas tal pärast puberteediiga hakkab kujunema
moraalne inimtahte vabadus
ehk vajadus otsustada ja toimida moraalselt. Koolieelsel
perioodil ei vaja laps pikki
intellektuaalseid selgitusi
tegevuste, asjade, loodusnähtuste jms kohta. Ta vajab
vahetuid mõtestatud tegevusi, mida vastavalt elamuste
eakohasusele suudab laps
ise läbi tunnetada, sest mida
laps kuuleb, selle ta unustab; mida laps näeb, seda ta
mäletab ja mida laps kogeb,
seda ta oskab.
Lapse arengus on tähtsal
kohal kasvukeskkond, ennekõike perekond ja kodu, mis
on tema isiksuse kujundajaks. Perekonnalt omandavad lapsed valdava osa oma
käitumismallidest, hoiakutest, väärtustest, kuid ei saa
alahinnata ka lasteaia rolli
eluhoiakute kujunemisel.
Inimene looduse osana ei saa
elada eraldatuses ümbritsevast, sel juhul on see mittetäisväärtuslik elu. Tänu ümbritsevale keskkonnale areneb
laps kogudes tervist, jõudu ja
tugevust. Looduskeskkond
kui psühholoogiliselt turvaline õhkkond tagab lapse
igakülgse arengu, kus laps
tunneb rõõmu liikumisest,
kogeb koos täiskasvanuga
teadmisi ümbritsevast ning
saab hea pinnase õigete väärtushinnangute kujunemisele.
Parima tulemuse õuesõppel lasteaias annab erinevate

tegevuste lõimimine. Meie
käime lastega igal nädalal
vastavalt nädalateemale õppekäikudel, saades uusi teadmisi ja huvitavaid kogemusi,
mida pakuvad vaatlused
(eriti luubiga, sest see tore
abivahend teeb nii mõnegi
nähtamatu asja nähtavaks),
vestlused ja arutelud õpetaja
ja laste vahel ning mänguline
tegutsemisvabadus. Oktoobri
alguses käisime koos Pipi ja
Muumipere rühmaga väljasõiduga õppekäigul Kaiu
metsa. November oli pühendatud isade ja vanaisade
tööde-tegemistega tutvumiseks, siis külastasime firmat

Same ning uudistasime koos
issidega muuseumi vaatamisväärsusi. Veel oleme käinud
Saadjärve ääres, pargis, miniareenal, raudteejaamas ning
Vabaajakeskuse juures kuuske kaunistanud. Oleme ka
liikluskasvatusega sinapeal
alates eelmisest sügisest. Igal
nädalal teisipäeviti toimuvad
liiklusalased tegevused rühmadel liiklusväljakul koos
teisaldatavate liiklusmärkide
ja temaatiliste mänguliste
tegevustega. Kuna igal rühmal on oma ratas, siis kahel
päeval nädalas saavad lapsed
õuesoleku ajal soojal perioodil
sõita nii rühma rattaga kui

ka isiklike ratastega liiklusväljakul ja õppida liiklusreegleid.
Täiendame oma teadmisi
looduse õpperajal, mis paikneb lasteaia vahetus läheduses. Õpperada hõlmab ka
kooli parki, muuseumi ja seal
paiknevaid koduloolisi mälestussambaid ning valla sümboleid. Rajal on 21 tegeluspunkti, kus lapsed tutvuvad
ümbritseva loodusega ja objektidega oma kodukohas.
Siin õpivad lapsed märkama
muutusi looduses, kasutama
kõiki oma meeleelundeid
ning paremini orienteeruma
meid ümbritsevas maailmas.
Huvitav on matemaatilisi
seoseid leida asjade, arvude
ja suuruste maailmas. Nii
harjutakse rohkem väärtustama keskkonnahoidlikku
mõtteviisi. Õuesõpperajal
areneb laps nii füüsiliselt kui
ka vaimselt, omandades aktiivsemat algatusvõimet ning
tahet koos teistega tegutseda.
Alates käesolevast sügisest on hoogustunud ja
süstematiseerunud õuesõppetegevused veelgi. Iga rühm
valis oma äranägemise järgi
jalutus- või jooksuringi, mida
läbitakse iga päev. Puhhi
rühm uurib jalutuskäigu
jooksul puid-põõsaid, loendab
parkivaid autosid, uurib ilma
ja lasteaia hoovis lillepeenart
ning söödab linde.
Ka tänapäeval kõlavad
aktuaalselt 1850. aastast
pärinevad Lakota indiaanlaste pealiku sõnad: “Inimese
süda läheb kalgiks, kui ta
on loodusest lahus ning lugupidamatus elavate asjade
vastu viib lugupidamatuseni
inimese vastu.“.
Meie püüame ikka oma
südame ja meeled loodusele
avatuna hoida.
Anneli Kaber
Puhhi rühma õpetaja

Tabivere vald tähistas 25 aasta täitumist
Olgu sul uusi mõtteid ja kroonigu
õnn ja edu kõiki su ettevõtteid!
Palju õnne kõigile Tabivere valla
25. sünnipäeval!
Tähtpäeva puhul toimus 10. detsembril Tabivere rahvamajas suur
tordisöömise pidu. Sünnipäevalast
õnnitlesid Maarja-Magdaleena segakoor ja meesansambel Mehed Mandrilt (juhendaja Liia Koorts), huvikooli
tantsustuudio ja rahvatantsutrupp
Torbikud Tartust (juhendaja Ave
Anslan), huvikooli laulustuudio ja
Maarja-Magdaleena naisansmbel
(juhendaja Kadri Savva-Tatrik), Tabivere põhikooli lastekoor (dirigent
Triina Saariste). Ühiselt löödi kaasa
laulumängus “Tabivere vald 25”,
mille teksti kirjutas Erlend Kollom ja
lavastas Jaanus Järs Luualt.
Lisaks eelnimetatuile esinesid
veel Tiina Tomingas (klaver), Rauno
Koorts (lõõtspill), Karl Kobin (viiul),
huvikooli õpilased Karina Agnes

Raudkats (klaver) ja Mari-Liis Kirs
(flööt).
Õnnitlejate seas olid riigikogulane Aivar Kokk, maavanem Viktor Svjatõšev ja naabrid Puurmani ja Tartu
vallast. Vanu tuttavaid oli teisigi.
Täielikku kontsertaktust on
võimalik vaadata arvutist youtube.
com märksõna “Tabivere vald 25”
kasutades.
Tabivere vallavanem pidas nimeliste meenetega meeles inimesi, kes
on vallaga koos astunud kõik oldud
25 aastat: Endla Suvi, Vaike Uus,
Mati Põldma, Anne Aunap, Tiina
Teder, Heli Täpsi, Kaie Põdra, Eela
Kool Rutt Taniloo, Silvia Serojeva,
Vassilina Vido, Marianne Vaher, Liia
Kord, Rein Jõeveer, Karin Reisberg,
Ülle Tappo ja Maila Trink.
Ettevõtetest said valla meene OÜ
SAME, Mayeri Industries AS, Baltic
Connexions OÜ, Lingalaid OÜ.
(SL)

Jumal üleb: Ma annan teile uue südame ja panen
teie sisse uue vaimu. Hs 36,26

JUMALATEENISTUSED EELK Maarja-Magdaleena
koguduses detsembris ja jaanuaris
24. detsembril kell 16.00 jõuluõhtu jumalateenistus.
25. detsembril kell 11.30 I jõulupüha jumalateenistus.
31. detsembril kell 18.00 vana-aasta õhtu jumalateenistus.
1. jaanuaril kell 00.15 kesköine palvus.
1. jaanuaril kell 11.30 jumalateenistus.
8. jaanuaril kell 11.30 kolmekuningapäeva jumalateenistus.
15. jaanuaril kell 14.00 jumalateenistus.
22. jaanuaril kell 11.30 jumalateenistus.
29. jaanuaril kell 11.30 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.

Jõuluaeg EELK Äksi Andrease koguduses
Jumalateenistused Äksi kirikus toimuvad pühapäeviti kell 11.00. Armulaud iga kuu esimesel pühapäeval.
Perepiiblitunnid neljapäeviti kell 18.00 Äksi raamatukogus ja Äksi kirikus. Oodatud nii suured kui väikesed.
Kirikutunnid Tabivere hooldekodus kaks korda kuus.
Täpsem info koguduses toimuva kohta koguduse
kodulehel www. aksikogudus.org.
Jõulupühadel toimuvad jumalateenistused järgmistel aegadel:
Jõuluõhtul 24.12 kell 15.00 jumalateenistus Äksi
kiriku. Laulab Lähte naiskoor.
Esimesel jõulupühal 25.12 kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Äksi kirikus.
Vana-aasta õhtul 31.12 kell 16.00 armulauaga
jumalateenistus Äksi kirikus.
Äksi kogudus tänab kõiki, kes on teinud annetuse
koguduse töö heaks. Liikmeannetusi võib maksta pangaülekandega koguduse arvele EE391010152001807001
(ÄKSI ANDREASE KOGUDUS), selgituseks märkida
“liikmemaks”. Oleme tänulikud iga annetaja eest, isegi
väike annetus on koguduse jaoks suur abi.

Kalevipoeg ja Saarepiiga.

Koguduse õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195
Juhatuse esimees Koit Lang tel 526 8730
Organist Tambet Anja tel 524 0427
Koguduse konto SEB pangas
EE391010152001807001
e-post: aksi@eelk.ee
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
24. novembril 2016
Päevakorras oli:
1. S o t s i a a l k e s k u s e
finantsanalüüsi tutvustamine.
Jaanus Kiss tutvustas
vallavolikogu liikmetele
Tabivere sotsiaalkeskuse
hooldekodu kohta koostatud
finantsanalüüsi.
2. Maaüksustele maa
sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine.
Sara maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavatele Sara ja Sarapõllu
maaüksusele Koogi külas
määrati maa sihtotstarbeks
maatulundusmaa ja kohaaadressiks Jõgeva maakond,
Tabivere vald, Koogi küla.
3. Maa sihtotstarbe määramine.
Truubi-Tubaka tee katastriüksuse maa sihtotstarbeks Sortsi külas määrati
transpordimaa.
4. Detailplaneeringu kehtestamine.
Vallavolikogu kehtestas
Jaama tee 2, Jaama kuur ja
Putka kinnistute detailplaneeringu Tabivere alevikus.
Voldi külas kehtestas vallavolikogu Joora kinnistu
detailplaneeringu.
5. Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise menetluse lõpetamine Tartu vallavolikogu, Laeva vallavolikogu
ja Tähtvere vallavolikogu
osas.
Tartu, Tähtvere ja Laeva
vallavolikogu ei nõustunud
Tabivere vallavolikogu ettepanekuga alustada ühinemisläbirääkimisi. Tabivere vallavolikogu otsustas
lõpetada haldusterritoriaalse
korralduse muutmise menetluse Tartu, Tähtvere ja Laeva
vallavolikogu osas.

6. Tabivere valla sundliitmiseks ettepaneku tegemine.
Vallavolikogu pöördus
Vabariigi Valitsuse, rahandusministeeriumi ja LõunaEesti piirkondliku komisjoni
poole kirjaga, et juhul kui
Tabivere valla suhtes asutakse rakendama sundliitmist,
siis teeb Tabivere vallavolikogu ettepaneku Tabivere valla
liitmiseks Tartu vallaga.
7. Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine
koolieelsete lasteasutuste
kulude katmisel.
Vallavolikogu ei võtnud
määrust vastu, vaid otsustas
menetleda lastevanemate
osalustasu määra tõstmise
eelnõud koos valla 2017. aasta eelarvega.
8. Tabivere vallavolikogu
29.09.2016 määruse nr 25
“Tabivere valla põhimäärus”
muutmine.
Tabivere valla põhimääruses muudeti § 32 lõiget 9 ja
sõnastati see järgmiselt: „(9)
Hääletussedelite väljaandmise aluseks on vallavolikogu
liikmete nimekiri. Vallavolikogu liige saab häältelugemiskomisjonilt allkirja vastu
hääletussedeli“.
9. Tabivere vallavolikogu
alatise majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine
Alatise majandus- ja
eelarvekomisjoni liikmete
arvuks kinnitati 12. Jaago
Roosmanni soovil arvati ta
komisjoni liikmete hulgast
välja.
Järgmine vallavolikogu istung toimub tabivere
vallamajas 20. detsembril
2016 algusega kell 17.00.

TEADE
Tabivere vallavolikogu 24. novembri 2016. a otsusega
nr 74 kehtestati Voldi küla Joora kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostasid Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ
(registrikood 11171176, asukoht Rahu 12-5 Tartu linn) planeerijad
Jane Asper ja Taavi Taavet (töö nr DP-01-013).
Planeeringuga määratakse endise Joora kinnistu, nüüdsetele
Jooranurme, Joorasalu, Joorametsa ja Jooranõmme maaüksustele üksikelamu ja ühe kõrvalhoone ehitamise võimalus, hoonestusalade piirid ning olulisemad arhitektuurinõuded. Samuti
lahendatakse planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsud,
parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava
maa-ala suurus on 8,16 ha.
Voldi küla Joora kinnistu detailplaneeringuga (töö nr DP-01013) saab tutvuda Tabivere vallavalitsuse (Tuuliku 11 Tabivere
alevik) teisel korrusel tööpäevadel kella 9.00–13.00 ja 14.00–17.00
või Tabivere valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/
joora-kinnistu-detailplaneering.

TEADE
Tabivere vallavolikogu 24. novembri 2016. a otsusega
nr 73 kehtestati Tabivere alevikus Jaama tee 2, Jaama kuur
ja Putka kinnistute detailplaneering.

Selle koostas Terav Kera OÜ (registrikood 11319822, asukoht
Sarapuu 2 Tartu linn) planeerija Jane Asper (töö nr DP-14-13).
Planeeringuga nähakse ette liita Jaama tee 2, Jaama kuur ja ca
pool Putka kinnistut ning määrata see elamumaa sihtotstarbega
krundiks. Samuti tehakse ettepanek muuta osaliselt Tabivere valla
osa üldplaneeringut, määratakse hoonestusala ja ehitusõigus,
esitatakse arhitektuurinõuded, lahendatakse liikluskorraldus ja
tehnovõrkude paiknemine. Lubatud on ehitada üks elamu ning
kaks abihoonet. Planeeritava maa-ala suurus on 3225 m².
Jaama tee 2, Jaama kuur ja Putka kinnistute (katastriüksus
77301:002:2950, 77301:002:3000, 77301:002:0251) detailplaneeringuga (töö nr DP-14-13) saab tutvuda Tabivere vallavalitsuse
(Tuuliku 11 Tabivere alevik) teisel korrusel tööpäevadel kella
9.00–13.00 ja 14.00–17.00 või Tabivere valla kodulehel aadressiga:
http://tabivere.kovtp.ee/jaama-tee-2-detailplaneering.

Novembrikuu volikogus
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Soovin teiega seekord
jagada novembri volikogusse
jõudnud kolme teemat:
1) volikogu otsustas anda
omapoolse seisukoha sundliitmise suuna osas;
2) Tabivere lasteaia hoolekogul on soov tõsta lastevanemate osalustasu kuus 5 euro
võrra;
3) Tabivere Rahvaspordiklubil ja vallavalitsusel
tekkis mõte kehtestada hind
spordiringides osalejatele.

Sundliitmine
Tänaseks on enamikule
meie valla elanikest tõenäoliselt selge, et vabatahtlikku
liitumist Tartu suunal ei
toimu. Jõgeva suunal aga,
küsitluse vastuste proportsioone arvestades, enamik
siiski liituda ei soovi. Seetõttu
otsustas volikogu enamus, et
sundliitumise jõusse jäämisel
on vaja saata kindel signaal
Vabariigi Valitsusele. Signaali sisuks – sundliitumisel

Bussiliin alates 28.11.2016
Liini nr 163 Jõgeva-Kaarepere-Luua-Palamuse-TabivereJõgeva. Esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Maarja12.46, Varese12.47, Rillo12.48, Kaiavere12.50,
Elistvere (mõis)12.53, Varbemäe12.55, Õvanurme12.58,
Järveotsa12.59, Tabivere13.00, Tabivere14.30,
Järveotsa14.32, Õvanurme14.35, Varbemäe14.38,
Elistvere (mõis)14.40, Silma14.42, Juula14.44,
Silma14.46, Elistvere (mõis)14.48, Kaiavere14.51,
Õunaaia14.52, Kaiavere14.54, Rillo14.56, Varese 14.58,
Maarja15.00, Varese15.01, Rillo15.02, Kaiavere15.04,
Elistvere (mõis)15.07, Varbemäe15.09.

Tabivere rahvamaja võtab tööle

NOORSOOTÖÖTAJA
(lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Tabivere rahvamaja on kaasaegne, paljude võimalustega kultuuriasutus. Rahvamajas on head võimalused kvaliteetsete kontsertide,
teatrietenduste, huviringide jms tegevuseks.
Tabivere on keskmise suurusega alevik, kus elab ka palju lapsi ning
noori. Selleks, et pakkuda lastele eakohast, huvitavat ja arendavat
tegevust, on rahvamajas välja arendatud toimiv noortekeskus.
Ootame Sind kandideerima noorsootöötaja ametikohale, jätkamaks
noorsootööd Tabivere vallas.
Töö kirjeldus:
• Noorsootöö suundade väljatöötamine ja arendamine Tabivere vallas
kooskõlas Tabivere valla arengukavaga
• Noorteprojektide juhtimine ja koordineerimine
• Noortega tegevuste läbi viimine
• Noorteringide, -laagrite, ekskursioonide jms korraldamine
Nõudmised töötajale:
• Keskharidus, erialane haridus
• Soovitav erialane töökogemus või töökogemus lastega
• Oskus töötada Word, Excel, tekstitöötlus, E-post programmidega
• Oskus kasutada sotsiaalmeedia kanaleid
• Meeskonnatöö oskus, juhtumis- ja suhtlemisoskus
• Huvi noorsoo- ja kultuuritöö vastu
• Ausus, kohusetunne, täpsus, lojaalsus, vastutustunne, algatusvõime,
loovus ja stressitaluvus
Ettevõte pakub:
• Paindlikku tööaega
• Huvitavat ja sisukat tööd
• Enesearendamise võimalusi
• Ühtset ja nooruslikku kollektiivi
Asukoht: Tabivere rahvamaja, Tabivere alevik, Jõgevamaa
Tööle asumise aeg: märts 2017
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Lisainfo: Kui Sa tunned, et see töökoht on just Sulle, saada oma CV
meilile triinu@tabikas.ee ja me võtame Sinuga ühendust.
Kontaktisik: Triinu Täpsi, e-post triinu@tabikas.ee, tel 504 4479

Raamat – tarkuse allikas
Raamatukogupäevade ja
merekultuuri aasta raames
esitas Elistvere raamatukogus Wiera teatri näitetrupp
Maarja rahvamajast naismereröövlite elust katkendi
näidendist „Uljas Neitsi“.
Kaasahaarava loo tegelasteks olid Tiia Pärtelpoeg,
Heli Täpsi ja Anne Otsus.
Kuulajateks olid raamatute
laenutajad nii Elistverest,
Maarjast kui ka Õvanurmest. Pärast käis vestlus
ikka raamatutest. Heli Täpsi

abil saime muuhulgas teada,
kes on mereröövid ja kes
piraadid.
Jutuks tuli ka raamatukogude püsimine. Külas
on laenutajaid, kes lapsepõlvest peale loevad kogu
raamatuid. Elistveres saab
kasutada interneti teenust,
lasta teha koopiaid.
mADli KAASiK
53 aastat elistvere
raamatukogu lugeja

palume liita Tabivere vald
Tartu vallaga.

Lasteaia osalustasu
võimalik tõus
Tabivere lasteaia hoolekogust laekus ettepanek, et
alates jaanuarist 2017 võiks
lapsevanema osalustasu olla
senise 15 euro asemel 20 eurot kuus. Volikogu leidis, et
tegemist on veidi ennatliku
sooviga. Kas, kuna ja kui
palju osalustasu 2017. aastal
üldse muutub, analüüsitakse
koos 2017. aasta valla eelarvega. Kindlasti ei ole tõusu
mõtet oodata jaanuaris.

Spordiringide võimalik
tasuliseks muutmise
plaan
Tabivere Rahvaspordiklubil ja vallavalitsusel on ideele

mitmeid põhjendusi – näiteks
lisanduv tulu võimaldab avada veel ühe spordiringi ja
lastevanemate huvi kasvab
laste osalemise kontrollimise
vastu kui teenus on tasuline.
Samas volikogu leidis, et
tasude kogumise administreerimine võib ära süüa suure
osa võimalikust laekuvast tulust ning piisavalt ei tekkinud
kindlust selles osas, kuidas
tagatakse puudust kannatavate noorte jõudmine spordi
juurde. Sellest tulenevalt ei
leidnud idee toetust volikogu
enamuse poolt.
Kõige muu põneva kõrval,
ärge unustage nautida jõulurahu ja lähedastega koos
olemist.
Kaunist jõuluaega!

Noorte Tugila pakub noortele
tegevusprogramme
Noorte Tugila on
15–26-aastastele mitteõppivatele ja mittetöötavatele
noortele suunatud tegevuste
programm, mida korraldavad
noortekeskuste noorsootöötajad. Programmi kuuluvad ka
emad, kelle laps 1,5-aastaseks saanud ja emapalk lõppenud, kuid ema ei ole tööle
asunud, ning erivajadusega
töövõimetuspensioni saavad
noored.
Tegevused aitavad noorel
pöörduda uuesti kooli haridust omandama, leida töökoht või asuda kutset omandama. Noorsootöötaja võib
nõustada ja toetada noort
kuni kooli või tööle asumiseni
ning sealt edasi 6 kuu jooksul.
Noore jaoks pakutakse tasuta
psühholoogilist nõustamist,
vajalikke koolitusi, viiakse

vajadusel kokku tööandjaga,
pakutakse karjäärinõustamist, juhendatakse CV ja motivatsioonikirja koostamist,
otsitakse koos noore huvisid
ja tugevusi. Lisaks erinevate
noorte puhul erinevad tegevused. Iga noor on väärtus
ja lähenemine individuaalne.
Programm on ühises koostöös Eesti ANK, Eesti Noorsootöö Keskus, HTM ja EL
Struktuurfondid. Jõgevamaal
võib ühendust võtta noorsootöötajatega: Merle Vaht, Ave
Lübek, Helen Viitkin, Monika
Maasing, Merike Annuk, Janar Hannolainen, nõustaja
Maire Püss.
Lähem info: valla sotsiaaltöötajatelt, Noorte Tugila
koduleht, FB-s Jõgevamaa
Noorte Tugila, NÜ Juventus
ja Maire Püss.

Tabivere põhikooli alkeemikud
trikitasid Viljandis

Tabivere põhikooli teadusteatri meeskonda tunnustati III Eesti koolide teadusteatrite festivalil Viljandis
kui kõige mitmekesisemate
katsetega teadusteatrit.
Festivali idee autori Viljandi gümnaasiumi keemiaõpetaja Ave Vitsuti sõnul on
teadusteatrid hea võimalus
äratada noortes aktiivset
huvi loodusteaduste vastu.
Teadusteater ühendab atraktiivse esinemise, isetegemise, uudishimu ja teadmiste
demonstreerimise – need
kõik on noortele väga iseloomulikud.
Tabivere põhikool osales
festivalil juba teist korda.
Eelmisel aastal saadi pärast
etendust kutsed esineda ka
valla lastekaitsepäeval ja
Tartu teaduspäeval Kaubamajas.

Sarnaselt eelmise aastaga
oli eesmärk etenduse käigus
korraldada katsed, mis on
ohutud, taskukohased ja
efektsed. Õpilased valmistasid ette erinevad katsed, mis
olid seotud nii füüsika kui
ka keemiaga. Kuna koolis on
olemas LEGO robotid, siis otsustati etendusse lõimida ka
tehnoloogia. Õpilased kehastusid tänapäeva keemikute
eelkäijateks alkeemikuteks,
kellele saabusid ajamasina
abil külla sõbrad tulevikust.
Sel aastal moodustasid
teadusteatri meeskonna Ariana Tensmann, Jelena Daniella Ivanova, Artti Susi, Andre
Arumäe. Õpilasi juhendas
loodusainete õpetaja Maarika
Taukul.
mAAriKA tAuKul
Foto autor: Mikk Mihkel
Vaabel
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Õppereis veenis: Maarja-Magdaleenas
maitseb koolitoit paremini kui Itaalias
Maarja-Magdaleena põhikooli õpilased Elen Orma,
Ramona-Keit Gusseinov,
Liisa Oja ning õpetajad Egle
Lellep ja Kertu Meldre käisid
novembris Erasmus+ projekti
raames Itaalias.
5. klassi tüdruk Ramona-Keit meenutab: „Meie
reis algas pühapäeval 20.
novembril. Olin väga ärevil,
sest see oli mu esimene lennukisõit. Kui lennuk hakkas õhku tõusma, siis Elen
hoidis mul isegi käest kinni.
Lendamise juures oli minu
lemmikosa maandumine.
Algul lendasime Frankfurti
ja siis Milanosse. Milano lennujaamast sõitsime taksoga
hotelli. Hotelli jõudsime öösel
pool üks.“
Ramona-Keidi klassiõde
Liisa jätkab: „Esmaspäeval
pärast hommikusööki tulid
Itaalia kooli laste vanemad
meile hotelli järele ja viisid
meid kooli.“
Õpetaja Kertu Meldre
mäletab: „Vastuvõtt Casartelli
algkoolis oli väga sõbralik –
vaatamata vihmale ootas kogu
koolipere meid kooliõuel, meid
tervitati laulu ning rohkete
lehvituste ja naeratustega.“
Elen 4. klassist loetleb:
„Itaalia koolis kohtusime Itaalia, Poola, Saksamaa, Türgi
ja Hispaania õpilastega ning
Kreeka õpetajatega. Kooli tuli
ka üks linnaametnik meid
tervitama. Sellest kirjutati
hiljem Itaalia ajalehes ka.“
Õpetaja Kertule pakkus
huvi kohalik koolikorraldus:
„Järgnevatel päevadel saime Casartelli koolis palju

Milano toomkiriku ees: Liisa Oja (vasakult), Egle Lellep, Elen
Orma, Ramona-Keit Gusseinov ja Kertu Meldre.

aega veeta. Seal on mõndagi
teistmoodi kui meil. Õpilased
on 6–10-aastased, klassis
on umbes 20 last ning tundi
annavad korraga kaks õpetajat. Tundus, et kaks õpetajat
jagavad töö omavahel võrdselt
ning annavadki tundi koos.
Keset koolipäeva on pikk
lõunapaus, mille ajal läheb
enamik lapsi koju puhkama.
Me saime proovida ka
kohalikku koolitoitu. Iga päev
kuulus lõuna juurde vesi
ja saiakukkel, põhitoiduks
oli näiteks pitsa ja pasta.
Hindasime meie koolitoidu
maitsvamaks.“
Käimasoleva Erasmus+
projekti teemaks on paber: selle ajalugu, tulevik, taaskasutus ja nii edasi. Mis tähendab,
et töötubades oli peamiseks
materjaliks papp või paber.
Õpetaja Kertu jutustab:
„Värvisime pappkarpe ning
puust esemeid mustadeks ja

valgeteks. Need olid mõeldud
kunstnik Gaeti taiese jaoks.
Tema kunstitöö eesmärgiks
oli vähendada iga-aastast
raiskamist ning kaunistada
tänavu Cantu raekoda taaskasutuse abil.
Sakslaste töötoas valmisid
mustast paberist ja fooliumpaberist jõululaternad. Nende
meisterdamine nõudis kohe
tükk aega, kuid tulemus oli
kena.“
Ramona-Keidile lemmik
oli Türgi töötuba: “Türklased
õpetasid meid paberist teokujulisi magneteid tegema.“
Õpetaja Kertu möönab,
et neid magneteid saaks ka
Maarja-Magdaleena koolis
meisterdada.
Ramona-Keit läheb jutuga
edasi: „Käisime ka vaatamisväärsustega tutvumas. Neljapäeval pärast kunstiteose üles
panemist sõitsime Como järve
äärde. Seal tegime vihmast

hoolimata palju lahedaid pilte.
Pärast sõitsime mingi rongi
moodi asjaga ühe kõrge mäe
otsa. Sealt ostsin oma esimese
suveniiri.
Reedel olime koolis vähe
aega. Enamiku ajast olime
jõululaadal ja vaatasime üle
ka oma kunstiteose raekoja
vaateaknal. Saime sõpradeks
ühe saksa tüdruku ja hispaanlastega. Laupäeval sõitsime
Milanosse.“
Reisi lõpust vestab
Ramona-Keit nii: „Pühapäeval
olin juba päris rõõmus, sest
ees ootas kaks lennusõitu:
Milanost Frankfurti ja sealt
Tallinna. Seekord lendasime
päeval ja saime lennukist
pildistada. Nüüd tulid head
pildid. Kui me bussiga Tallinnast Tartusse jõudsime, ootas
mind ema juba bussijaamas.
Koju sain õhtul pool kümme.
Olin väga väsinud, aga ka rahulolev, sest mul oli tore reis.“
Elen ohkab: „Aeg läks nii
kiiresti, et ei saanud arugi, kui
juba pidi koju lendama.“
Liisale meeldis samuti
Itaalias-käik hästi: „Väga
tore oli. Soovin, et saaksin
veel ühele Erasmus+ reisile
minna.“
Õpetaja Kertu võtab pika
nädala kokku: „Lapsed said
palju inglise keelt praktiseerida. Kui algul oldi tagasihoidlikumad, siis reisi lõpuks saadi
teiste riikide lastega hästi
suheldud.“
KOOLI KROONIK

JSK Vooremaa Centrum / Rattabaas aastal 2016
2016. aasta hooaeg on
lõppenud. Ratturid pidasid ka
väikese puhkepausi ja alustasid 14. novembril taas treeningutega. Lõppenud hooajal
olime võistlustel Eesti eri
paigus 50 korral. Sõidud
toimusid Tallinnas, Pärnus,
Saaremaal, Võrus, Viljandis,
Tartus, Vändras jne.
Hooaja kokkuvõttes olime
Eesti Jalgratturite Liidus
registreeritud 57 klubi hulgas
korralikul 7. kohal. Samuti
väärib esile toomist see, et
ainult neli klubi said punkte
kõigilt viielt arvestusalalt
(maanteesõit, maastikuratta
sõit, trekisõit, BMX-kross ja
cyclokross). Meie olime nende hulgas koos Viljandi, Tartu
Ülikooli ja Rein Taaramäe
rattaklubidega.

Noorte arvestuses võitsime Eesti meistrivõistlustelt
5 medalit ja täiskasvanute
arvestuses 4 medalit. Tabivere valla ratturitest alustasid edukate suusasõitudega
Jõgevamaa noorte meistrivõistlustel Risto Loorits teise
ja Erki Toode üheksanda
kohaga. Jõgevamaa meistrivõistlustel mägirattakrossis
võitis Risto esikoha ja Erki
neljanda koha. Pala rattamaratonil võitis Risto esikoha ja
Erki neljanda koha. Tallinnas
peetud noorte velotuuril tuli
Erki Toode meeskondlikult
teisele kohale ja võideti meeskondlikult kaks etappi. Kaur
Raudsepp tuli Jõgevamaa
lahtistel meistrivõistlustel
BMX-krossis M8 vanuseklassis kolmandale kohale.
Heiki Lainevee saavutas

Eesti meistrivõistlustel BMXkrossis meeste klassis neljanda koha ja Risto Loorits M14
vanuseklassis viienda koha.
Erinevatel mägirattakrossidel olid Tabivere valla ratturitest võistlemas veel Andres Joost, Ivika Lainevee ja
Priit Raudsepp. Filter maanteesõidu karikasarja M30
vanuseklassis saavutas Enor
Heinmaa kokkuvõttes teise
koha ning Pärnu Rattarallil
kolmanda koha.
Jõgevamaa XXII suvemängudel Tabiveres saavutasid Tabivere valla jalgratturid BMX-krossis järgmised
kohad: Ivika Lainevee naisveteranidest I koht, Kaido
Kriit meesveteranidest II
koht, Risto Loorits noortest I
koht ning Erki Toode 8. koht,
meestest Heiki Lainevee III

koht, Enor Heinmaa 4. , Hanno Lainevee 5. ning Andres
Joost 7. koht.
Lõpetuseks uudis, et JSK
Vooremaa Centrum / Rattabaas poolt korraldatud Lauri
Ausi mälestusvõistlus valiti
Eestimaa Spordiliidu Jõud
konkursil Jõgevamaa paremini korraldatud võistluseks
2016. aastal.
JSK Vooremaa Centrum/
Rattabaas tänab Tabivere
vallavalitsust, Tabivere Rahvaspordiklubi ja OÜ Same
sporditegevuse toetamise
eest.
Soovime kõigile sportlikku ja lumist talve!
JSK Voorema
Centrum / Rattabaas

Täiskasvanute treeningud Tabivere vallas

Talvised võistlused Tabivere vallas 2017

Jalgpall. Meeskond E, N 18.00–20.00, turniirid ja
mängud L või P 10.00 Tabivere põhikooli võimlas.
Vastutajad: Kristo Päkko, Eduard Kovbasnjuk.
Tõstmine E, K, R 17.30–19.30 Tabivere põhikooli tõstesaalis.
Vastutajad: Jarmo Andressoo, Reimo Andressoo.
Lauatennis E, K, R 17.30–19.30 Tabivere põhikooli väikses
saalis. Vastutajad: Erlend Kesa, Rudolf Maisla.
Võimla avalik kasutamine sportmängudeks (korvpall,
võrkpall, jalgpall, saalihoki) T, R 18.00–19.30 kokkuleppel
valla spordijuhiga telefonil 516 4623.
Tabivere põhikooli noorte maadlusring (Tabivere põhikooli väikses saalis) 1.–4. klass E, N 14.10–14.55, 5.–9. klass
E, N 15.05–15.50. Juhendaja Kaupo Kütt.

20.01. Tabivere valla hüppajate päev. Jõgevamaa noorte
meistrivõistlused kõrgushüppes Tabivere põhikoolis.
28.01. Tabivere valla XII talimängud I etapp (sisekergejõustik,
kabe, lauatennis, noolevise). Tabivere põhikoolis.
11.02. Tabivere valla XII talimängud II etapp ( paarisvõrkpall,
laskmine koroona). Maarja-Magdaleena põhikoolis.
18.02. Tabivere valla lahtised meistrivõistlused tõstmises ja
Jõgevamaa meistrivõistlused tõstmises. Tabivere põhikoolis.
25.02. Tabivere valla XII talimängud III etapp (suusatamine,
tõukekelgutamine, mälumäng). Tabivere põhikoolis.
Toomas Rosenberg
Info telefonil 516 4623
või e-mailil: sport@tabivere.ee
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Maarja-Magdaleena põhikoolis
peeti Maailma nädalat

Õiglase kaubanduse kohvikus müüsid õpilased fairtrademärgistusega toorainest valmistatud küpsetisi, kakaod, teed
ja kohvi.

28. novembril ehk esmaspäeva hommikul tutvustati
meile, mis on maailmanädal
ja mida me sel nädalal tegema hakkame.
Saime teada, et „fairtrade“ tähendab õiglast kaubandus ehk seda, et kauba
eest makstakse õiglast hinda. Saime teada, et nädala
lõpus, reedel on koolimajas
avatud Õiglase Kaubanduse
Kohvik, mille tulud lähevad
meie kooli sõbrapäeva peo
korraldamiseks.
Teisipäeval tegid 5. ja 6.
klassi tüdrukud kodunduse
tunnis Õiglase Kaubanduse Kohviku jaoks fairtrade-märgistusega toodetest
kaeraküpsiseid. Ülejäänud
päevadel kokkasid ka teiste
klasside õpilased kohviku
jaoks.
Teisipäeva pärastlõunal
juhendas Eeva Kirsipuu-Vadi Peipsi Koostöö Keskusest
5.–8. klassi õpituba, kus ta
rääkis meile maailmast,
globaalsest soojenemisest ja
sellest, kuidas paljud inimesed peavad oma kodudest
lahkuma, sest neil on seal
ohtlik elada.
Rääkisime ka sellest, milline on teadlaste arust Maa
siis, kui see sama aktiivselt
edasi soojeneb. Tegime plakateid ja lõpus pidime kujutlema end nende inimeste
olukorda, kes peavad halva
ilmastiku tõttu oma riigist

põgenema. See oli väga huvitav kogemus.
Kolmapäeval vaatasime filmi nimega „Asjade
lugu“. See film seletas, kuidas asjade tootmine käib, et
iga tegu jätab jälje ja seda,
kuidas taaskasutamine on
mõistlikum, kui asjade ära
viskamine. Film rääkis ka
sellest, et inimesed ostavad
kogu aeg uusi asju, mida nad
ei vaja, sest nende vanad asjad töötavad veel korralikud.
Neljapäeval küpsetasid
vanemate klasside tüdrukud
ja 4. klassi õpilased veel Õiglase Kaubanduse Kohviku
jaoks hõrgutisi.
Reede oli minu lemmikpäev maailmanädalast. Olin
siis Õiglase Kaubanduse
Kohvikus müüja. Kogu aula
oli kenasti kohvikuks kujundatud. Igal vahetunnil käisime mina ja mõned teised
tüdrukud müümas küpsisetorti, trühvleid, piparkooke,
kaeraküpsiseid, magusat
leiba, teed, kohvi, muhvineid
ja kakaod. Oli väga mõnus
päev. Kõik käisid vahetundide ajal kohvikus ja kogu
kaup osteti ära.
Viimase tunni ajal autasustati tublimaid maailmanädalast osavõtjaid.
Maarja Katariina
Kerge
6. klass

Maarja-Magdaleena kabeturniir
Novembri keskel kogunesid valla tugevamad
kabetajad Maarja-Magdaleena rahvamajja, kus toimus
järjekordne kabeturniir. Pingelises heitluses, kus kõik
osavõtjad said tunda nii
võidurõõmu kui ka kaotusekibedust, kogusid Kaarel
Ots ja Arno Nahk võrdselt
4.5 punkti 6-st võimalikust.
Koefitsientide süsteem andis
esimese koha käesoleva aasta maakonna karikavõitjale
Kaarel Otsale. Võistluse
korraldaja Vello Soomets

jäi 4 punktiga kolmandaks.
Välja anti ka lohutusauhind
viimasele kohale, ka siin oli
võrdselt 1 punktiga kaks
võistlejat.
Võistluse edukaks läbiviimiseks andsid oma panuse
ka Tiia Pärtelpoeg ja Enn
Pärtelpoeg, kes ühtlasi oli
ka võistluse peakohtunik.
Järgmine turniir otsustati korraldada 2017. aasta
aprillis.
Vello Soomets
võistluse korraldaja
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SÜNDINUD
KEIDO PÄRTEL 01.12.2016
vanemad Ingrid ja Heido

Linda, Heljo, Milvi!

26. detsembril kell 19 Maarja rahvamajas

Ammu rohtunud on lapsepõlve rajad,
ka noorusest vaid mälestus on jäänd.
Nüüd õnne, tervist igal hetkel vaja
ja palju rõõmu toogu iga homne päev!

Õhtut sisustavad isetegevuskollektiivid.

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Maila Valt
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MEETA SAAG
HILJA KALVIK
AINO UUK
AINO RAADLA
LEILI KURS
VILLU KOTTISSE
LINDA REINESBERG
HEILE VIILVEER
EDUARD TILK
AIME KEEVEND
HELVE TEEVER
ASTA VUKS
ENDEL AUG
MAILA VALT
EHA LIIVAK
LEIDA KERMAN
VIIVE LUKK
ARVO VASSIL
LINDA AMJÄRV
HILLAR TENSO
RAUL GOLBERG
MAIRE JÄRVIK
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Kuulutused
Müüa lõhutud küttepuid,
saadaval kõik pikkused, hind
soodne, transport hinna sees.
Info tel 5349 9274, 501 5619.
Ostan garaaži Tabiveres.
Soovitavalt suurem boks kuid
pakkuda võib kõike.
Tel 514 1940.

Müüa metsamaa 2,21 ha
Tabivere vallas.
Tel 5803 3148, Urmas.
Ostan vaikse maakoha.
Tel 5669 3622.
Soovin osta Tabivere alevikus
garaaži. Tel 5336 3157.

Müüa maja Tabiveres.
Tel 514 1940.

Maarja-Magdaleena
perejuuksur avatud:
neljapäeval 9.00–19.00
reedel 9.00–18.00

OÜ Maavaldused ostab
• metsakinnistuid
• põllumaad
• raieõigust
521 9525
info@maavaldused.ee
www.maavaldused.ee

Info ja laudade broneerimine tel 520 5906.

Muusikat mängitakse igale maitsele.
Pilet 5 eurot. Avatud baar.
Uksed avatakse peale südaööd.
Laudade broneerimine tel 504 4479

Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust.

Kaunist jõuluaja algust!

1. jaanuaril kell 01.00 Maarja rahvamajas

UUSAASTA TANTSUÖÖ
Tantsuks ansambel Vanad Semud

Heli, Kaie, Anne, Tiina valla raamatukogudest

Nagu kalliskivid kaljus, nagu pärlid merevees,
nõnda helisegu jõulud teie südames!

Lõbusat aastavahetust, edukat ja õnnelikku uut aastat!
Maarja rahvamaja

Pilet 3 eurot. Kohvik.

UUSAASTABALL 2017
6. jaanuaril kell 20.00 Tabivere rahvamajas

Tantsutuju tooob ansambel Tuulest Toodud.
Üllatusesinejad.
Balliperenaine ja -peremees on Triinu ja Andres.

Teemaks on “Roosamanna ja must”
Küünlavalgel jõuluööl
olgu rõõmus teie meel.
Aasta uus ja tore tulgu,
õnn ja tervis kaasas olgu!

Avatud baar. Pilet 6 eurot.
Lisainfo ja laudade broneerimine
tel 504 4479 või triinu@tabikas.ee

Laupäeval, 14. jaanuaril kell 19.00 Maarja rahvamajas

Rahulikku jõuluaega ja
parimat uut aastat!

PEOÕHTU “Uuel aastal uue hooga”

MTÜ Juula Küla Heaks

Laheda olemise garanteerib ansambel Mode.
Mängivad: Ivar Kannelmäe, Heiki Vilep, Mait Paldre.
Kõlab tantsuline kantri- ja rokkmuusika.
Kaasa teevad üllatusesinejad!

Jõuluõhtuks küünlasära,
mis ei hingest kustu ära!
Helisevat aastat uut,
tervist, õnne hästi suurt!
Maarja-Magdaleena
Maarahva Selts

Hea vallarahvas!

puhkusel 1.01–15.01 2017.
Tel 5665 9988.

Rõõmsate kohtumisteni Tabivere rahvamajas!

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Piletid 3 eurot eelmüügist
rahvamajas ja raamatukogus.

Tabivere vabaajakeskuses

Imeilusat jõuluaega,
head vana-aasta lõppu,
meeleolukat aastate vahetumist
ja kordaminekuid uude aastasse.

Metsakeskus.ee

Tantsuks mängib Vana Kallim.

AASTAVAHETUSE PIDU

Rõõmsat ja usinat
kanneldajat õnnitlevad
tähtsal juubelil kaaslased
kapellist ja Lumeroosist

95
90
89
88
87
86
85

JÕULUPIDU

Küünlasära valgustagu teed,
piparkoogid kõditagu meelt,
õllekapa sisu hästi maitsku
vanajumal ise mõistust kaitsku!
Saadjärve A&O

Piletid 4 eurot eelmüügis rahvamajas ja raamatukogus.
Samal õhtul 6 eurot.
Info 520 5906
Kauneid jõule
ning elamusterohket
uut aastat!
Tabivere Auto OÜ

Rahulikku jõuluaega ja sportlikku uut aastat!

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 19. jaanuaril 2017.
Kaastöid jaanuarikuu lehte võetakse vastu 12. jaanuarini 2017.
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.

