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Tabivere kool saab uue näo
Tabivere põhikool on tegutsenud aastast 1973. Alates 1986. aastast on kool
töötanud praeguses hoones.
Lähiaastatel ootab aga koolihoonet ees tõsine muutus.
Tabivere vallavalitsus on
saamas Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust kooli
õppehoone uuendamiseks.
Spordihoone osa ei ole kahjuks selles meetmes abikõlblik ja seetõttu spordihoonet
selle projekti ajal ei uuendata. Projekti maksumus kokku
on 3 079 322 eurot. Sellest
toetuse summa on 2,55 miljonit eurot, millele lisandub
veel ka 523 000 euro suurune
omafinantseering. Tegemist
saab olema ühe suurema
investeeringuga Tabivere vallas viimastel aastakümnetel.
Esitatud taotlus rahastatakse uue õppehoone rajamiseks. Miks? Esialgu
taotlesime vana õppehoone
rekonstrueerimist. Kuna
aga haridus- ja teadusministeeriumi hindamiskomisjon
soovitas kaaluda uue hoone
rajamist, siis otsustasimegi
volikogus taotluse täiendamiseks antud ajal, et muudame
taotlust ja taotleme soovitatud uue hoone rajamist.
See taotlus on rahuldamisel.
Nüüd, kui toetus on reaalsuseks saamas, tuleb siiski
veel tõsiselt kaaluda, missu-

Oleme harjunud Tabivere Põhikooli nägema sellisena. Võimalik, et see pilt peagi muutub.

guse variandi juurde jääda.
Võimalusi on ju mitu: täiesti
uue hoone ehitamine, osaline
uusehitus olemasoleva hoone
osalise rekonstrueerimisega
või olemasoleva hoone täielik
rekonstrueerimine. Valiku
tegemisel tuleb arvestada, et
koolimaja oleks maksimaalselt õpilasesõbralik ja toetaks kõige tänapäevasemaid
lähenemisi õppetööle, kuid
olulised on ka multifunktsionaalsus, energiatõhusus,
sobitumine ümbruskonnaga,
pikemaajalisem tulevikuvisioon jne. Kindlasti jätkab
Tabivere põhikooli ruumides
tegevust huvikool. Arutletud on ka Tabivere aleviku
raamatukogu ja kooli raa-

matukogu ühendamist kooli
juurde.
Uus õppehoone on planeeritud 180-le õpilasele. Praegu
käib Tabivere põhikoolis 128
õpilast. Arvestades Tabivere
lasteaias käivate laste hulka, võib prognoosida kooli
õpilaste arvu suurenemist
lähiaastatel umbes 150-ni.
Lisaks loodan, et uue ja ajakohase õppehoone valmimine
kutsub Tabivere kooli ka need
piirkonna lapsed, kes praegu
käivad koolis kaugemal.
Millal võiks kooli uus
õppehoone valmida? Tegemist on pika protsessiga ja
kindlatest kuupäevadest on
veel varavõitu rääkida. Korraldada tuleb riigihanked
ehitusprotsessi juhtimiseks,

korraldada arhitektuurikonkurss ja -hange, projekteerida
ja lõpuks tuleb õppehoone ka
valmis ehitada ning sisustada. Võimalikuna tundub,
et 2019. aasta 1. septembri
koolikell võiks kõlada uues
hoones. Kuid kindlad saame olla siis, kui see kell on
kõlanud.
Kui teil on ideid, mida
võiks kooli ehituse planeerimisel kaaluda, siis palun
andke need edasi minule
(e-mail: tarmo@tabivere.ee,
tel 5695 8663) või Tabivere
põhikooli direktorile Piret Siiveltile (e-mail: piret.siivelt@
tabivere.edu.ee, tel 510 3819)
TARMO RAUDSEPP

Tabivere põhikool – Jõgevamaa tervist
edendav asutus 2016
20. jaanuaril 2017. a
toimus Jõgeva kultuurikeskuses Jõgeva maakonna
kultuuri ja spordi valdkonna
ning terviseedenduse parimate austamine. Tabivere
põhikoolile anti tunnustus:
Jõgevamaa tervist edendav
asutus 2016. Tunnustuse
pälvis kool eelkõige perespordipäeva „10000 sammu iga
päev“ korraldamise eest 2016.
aasta maikuu lõpus.
Sport ja tervislikud eluviisid on Tabivere põhikoolis
au sees. Tänu headele sportimisvõimalustele on võimalus
osaleda Tabivere rahvaspordiklubi poolt pakutavatel
jalgpalli-, kergejõustiku ja
jalgrattasõidu treeningutel.
Käesolevast õppeaastast pakub kool ka maadlustreeninguid. Korraldame erinevaid
koolisiseseid spordipäevi ja
võistlusi ning innustame
õpilasi ka vabal ajal liikuma.
Oleme propageerinud nutivahendite kasutamist enda liikumisaktiivsuse jälgimiseks.
Tore oleks, kui igaüks liiguks
päevas vähemalt 10 000 sammu.
Oluline on ka tervislik
ja mitmekesine toitumine.

Kuigi alati ei olda rahul kooli
sööklas pakutavaga, on tegemist siiski mitmekesise ja
vaheldusrikka koolilõunaga.
Pikapäevarühmas osalevad
õpilased saavad iga päev
lisaks ka teise eine. Iga päev
on söögilaual värske puu- või
juurvili.
Aktiivsed ja sportlikud on
ka kooli töötajad. Mitmel järjestikusel aastal on kooli töötajate võistkond saavutanud
Tabivere valla talimängudel
kokkuvõttes esimese koha.
Nii nagu eelmistel aastatel,
nii ka sellel aastal on samal
ajal käimas maakondlikud
aineolümpiaadid ja mõned
võistlused, seega valik tuleb teha õpilastega seotud
ürituste kasuks. Ergutame

töötajaid osalema erinevatel koolisisestel liikumisega
seotud üritustel. Näiteks
alustasime eelmisel aastal
koolisisest sulgpallivõistlust,
kus eraldi arvestus on kooli
töötajatele.
Meie õpilased on sellel
õppeaastal olnud edukad
nii maakondlikel kui üleriigilistel võistlustel: kergejõustikus, jooksukrossis,
jalgrattakrossis, rahvastepallis, jalgpallis, pallilahingus,
sumomaadluses. Meie kooli
„TÄHELEPANU, START!“
võistkond saavutas maakonnas nii esimesel kui teisel etapil esimese koha. Jõgevamaa
4.–5.klasside rahvastepalli
meistrivõistlustel saavutas
poiste võistkond esimese

KUPERJANOVI
RETK
4. märtsil 2017

Puurmani - Tabivere
Võta kaasa pere ja sõbrad ning veeda päev värskes õhus,
liikudes Kuperjanovi partisanisalga jälgedes Puurmanist Tabiverre.
Olenevalt ilmast ja soovist saab 23 km pikkuse raja läbida nii jalgsi kui ka suuskadel.
Suusarada sisse ei lükata ja aega ei mõõdeta. Tegemist on mõnusa kulgemisega omas tempos.
Rajal on viis kontrollpunkti, kus saab põnevaid ülesandeid lahendada ja sooja teed juua.
Alustatakse Puurmani alevikus mõisahoone eest ning
lõpetatakse Tabivere alevikus muuseumi juures.
Isiklikud sõiduvahendid saab parkida Tabiverre, kust ühine transport
kõik soovijad hommikul stardikohta toimetab.

AJAKAVA:

koha, vabariigis saavutati
kuues koht. Maakondlikus
pallilahingus saavutas 2.–3.
klassi tüdrukute võistkond
esimese koha. Seega ees ootavad mitmed üleriigilised
võistlused. Esimest korda
osalesid meie õpilased maakondlikul ja üleriigilisel
sumomaadluse võistlusel.
Eesti XVII sumomaadluse
noorte meistrivõistlustel 11.
veebruaril osales 3 õpilast.
Ramon Ismael saavutas vanuseklassis U10 ja kaalukategoorias -45 kg teise koha
ning vanuseklassis U12 ja
kaalukategoorias -40 kg kolmanda koha. Gea Kreek sai
vanuseklassis U10 ja kaalukategoorias -40 kg teise
koha ning vanuseklassis U12
ja kaalukategoorias -35 kg
kolmanda koha. Gerli Kreek
saavutas vanuseklassis U12
ja kaalukategoorias -40 kg
esimese koha ning Gerli on
nüüd sumomaadluses Eesti
meister.
Terves kehas terve vaim!
PIRET SIIVELT
Tabivere põhikooli
direktor

9.00 väljasõit Tabiverest stardipaika Puurmanis
9.30 registreerimine Puurmanis
10.00 avatseremoonia
10.15 start
17.00 suletakse finiš

Registreerumine 1.–26. veebruarini 2017

Link leitav kodulehelt ja Facebooki ürituse lehelt (Kuperjanovi retk 2017)
Info: Kairi Sumero, Kaitseliidu Jõgeva maleva referent
e-post kairi.sumero@kaitseliit.ee
http://jogeva.maavalitsus.ee/kuperjanov2017

KORRALDAJAD

7. märtsil kell 10.00–13.00 toimub
Tabivere vallamaja volikogu istungite ruumis

TASUTA NÕUSTAMINE
Kohal on SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultandid
Nõustamine on individuaalne ja
konfidentsiaalsus on tagatud!
Teemad:
• Ettevõtlusega alustamine
• Äriidee, taotluse või projektiidee hindamine
• Toetused ja muud rahastamise allikad
• Küsida võib kõike – ettevõtlusest!
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
26. jaanuaril 2017
Päevakorras oli:
1. Maaüksustele maa sihtotstarbe ning koha-aadressi
määramine.
Raigastvere külas Haava
katastriüksuse jagamise tulemusena määrati moodustatavatele katastriüksustele
maa sihtotstarbed järgmiselt:
Haava katastriüksusele elamumaa ja Haavamäe katastriüksusele maatulundusmaa.
Voldi külas Joosti katastriüksuse jagamise tulemusena määrati moodustatavatele
katastriüksustele maa sihtotstarbed järgmiselt: Joosti
katastriüksusele elamumaa
ja Joostivälja katastriüksusele maatulundusmaa.
2. Maaüksuse maa sihtotstarbe muutmine.
Voldi külas muudeti Joorasalu katastriüksuse maa
sihtotstarve 100% elamumaaks.
Uhmardu külas muudeti
Tooma-Mihkli katastriüksuse
maa sihtotstarve 100% maatulundusmaaks.
Pataste külas muudeti
Erika, Näsiniine, Kooli ja
Surma katastriüksuste maa
sihtotstarve 100% maatulundusmaaks.
Reinu külas muudeti
Vaigla katastriüksuse maa
sihtotstarve 100% maatulundusmaaks.
Lilu külas muudeti Ranna
ja Purete katastriüksuste
maa sihtotstarve 100% maatulundusmaaks.
Voldi külas muudeti Voldi
alajaama katastriüksuse maa
sihtotstarve 60% tootmismaaks ja 40% maatulundusmaaks.
3. Muudatusettepanekud
Tabivere valla 2017. aasta
eelarvesse ja Tabivere valla-

valitsuse seisukohad vallavolikogu alatise majandus- ja
eelarvekomisjoni ettepanekutele.
Vallavolikogu vaatas läbi
alatise majandus- ja eelarvekomisjoni muudatusettepanekud Tabivere valla 2017.
aasta eelarvesse. Eelarvesse
lisamiseks hääletati kõik
ettepanekud ükshaaval läbi.
Samuti hääletati läbi kohapeal volikogu liikmete tehtud
ettepanekud.
4. Lasteaedades erivajadusega lastele mõeldud
rühmade loomisest.
Piret Tatunts SA Innove Tartu keskusest andis
ülevaate lasteaedades erivajadusega lastele mõeldud
rühmade asutamise nõuetest.
5. Tabivere põhikooli renoveerimisest.
Vallavanem andis teada, et Tabivere põhikoolile
eraldati riigi poolt raha uue
õppehoone ehitamiseks.
6. Tabivere vallavolikogu
14.05.2015 otsuse nr 40 “Tabivere rahvamajas asuvate
vabaajakeskuse ruumide üürile andmine” muutmine.
Vallavolikogu otsustas
vähendada Kursi OÜ-le üürile antud ruumide üldpinda
184,9 m² (bowlingu-ruum)
võrra. Kursi OÜ kasutusse
jäävad ruumid üldpinnaga
170,7 m². Bowlingu-ruum
antakse Tabivere rahvamaja
kasutusse. Samas üüritingimused, sh ruumi ruutmeetri
hind tuleb veel eraldi kokku
leppida eeldusel, et ei saa
jääda samale tasemele.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere
vallamajas 28. veebruaril
2017 algusega kell 16.00.

Tabivere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Tabivere vallas Elistvere külas Elistvere loomapargis asuvale mõisaaidale haldaja leidmiseks.

Hoonestusõigus või rendileping Mõisaaida kinnistule
(kinnistu nr 2520935, katastritunnus 77301:003:0137)
sõlmitakse kehtivusega kuni 25 aastat. Planeeritavate tegevustega peab alustama 2 aasta jooksul arvates lepingu
sõlmimise päevast.
Taotlused esitada hiljemalt 10. mail 2017 Tabivere
vallavalitsusele digitaalselt aadressil info@tabivere.ee või
paberkandjal Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa.
Kontaktisik maakorraldaja-keskkonnaspetsialist Mati Põldma mati@tabivere.ee; tel 7766 945; 5112694.
Täpsem info vallavanem Tarmo Raudsepp tel 5695 8663;
tarmo@tabivere.ee.

EKÜL Lõuna regiooni esindus,
Tabivere vald, SA KredEx
korraldavad

KORTERIÜHISTUTE INFOPÄEVA
16. märtsil kell 18.00
Tabivere vallamajas volikogu istungite ruumis
TEEMAD:
1. Uus 01.01.2018 kehtima hakkav “Korteriomandi- ja korteriühistuseadus”.
2. Korteriomandite ja korteriühistu loomise viisidest.
3. KredExi võimalustest.
4. Küsimused ja vastused.

Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Jaanuaris toimunud volikogu istungil tehti järgmised
põhimõttelised ettepanekud,
millele tahan teie tähelepanu
juhtida. Mitmed neist jõudsid
volikogu lauale tänu majandus- ja eelarvekomisjonile.
1) Lasteaia osalustasu EI
TÕSTETA 2017. aastal.
2016. aasta novembri
volikogusse jõudis lasteaia
hoolekogu ettepanek tõsta
lasteaia osalustasu 15-lt 20
euroni kuus. Juba novembri
volikogus oli volikogu liikmete hulgast kuulda kahtlevaid
seisukohti tõusu vajalikkuse
kohta. Otsustati, et võimalikku lasteaia osaluse tasu tõusu
analüüsitakse koos eelarvega.
2017. aasta eelarveprojektis
oli tõus vallavalitsuse poolt
sisse planeeritud ja selle

vähendamine toob kaasa ka
vabade vahendite vähenemise
eelarves. Sellest hoolimata
otsustas volikogu enamus,
et tõus ei ole piisavalt põhjendatud ja seetõttu lasteaia
osalustasu tõusu ei toetatud.
2) Palgatõus tuleb valla
eelarvest palka saavatele inimestele. Ootus palga tõusule
on muidugi inimlikult mõistetav. Samas vallavalitsuse
ettepanek üleüldiselt tõsta
palgafonde 10% ei ole kuidagi
õigustatav. Majanduskasv on
olnud kesine. Riik on hinnanud Eesti keskmiseks palga
tõusuks 2017. aastal 5,5%.
Viimast mõjutab oluliselt
9% miinimumtasu tõus. Ka
valitsussektori üleüldine palgafond ei suurene, suureneb
vaid prioriteetsetel aladel

Head Tabivere valla
elanikud!
Tarmo Raudsepp
vallavanem

Tabivere vallal on viimastel aastatel mitu rendile andmise konkurssi andnud hea
tulemuse ja seetõttu otsustas vallavolikogu möödunud
aasta sügisel, et sama teed
minnakse ka Tabivere vallale kuuluva Elistvere mõisa

aidahoonega. Kuna vahepeal
kerkis üles võimalus, et RMK
Elistvere Loomapark võib-olla soovib hoonele pereturismi
atraktsioonide meetme abil
rakenduse leida, siis konkurssi kohe välja siiski ei kuulutatud. Nüüd on selgunud, et

ning sedagi vaid 3%. Samuti
on juba kahel aastal valla eelarvest palka saavate töötajate
palga protsentuaalne tõus
toimunud enamikul töökohtadel selliselt, et suuremat
palka saavate töötajate ja
madalamapalgaliste vaheline
palgavahe on suurenenud.
Seetõttu palgafondi protsentuaalne tõus süvendab
ebavõrdsust veelgi. Olemasolevad palgavahed ongi ju
juba rakendatud tulenevalt
haridusest, vastutusest ja
töö intensiivsusest. Seega
protsentides palga tõstmine
suurendab juba olemasolevat
palgavahet.
Kõike eelnevat arvesse
võttes sai enim volikogu liikmete poolthääli palgafondi
suurenemine, mille arvutamise aluseks on 40 eurot nii
juhile, valla ametnikule kui
ka alluvale. Muidugi on allasutuse juhil õigus otsustada,
kas saavad kõik 40 eurot palga suurenemist või mõni 30 ja
mõni teine 50 eurot.
3) Volikogu poolt juhiti
vallavalitsuse tähelepanu
täna vallas puudu olevale ko-

duteenusele, mille kohta järgmiseks volikoguks oodatakse
vallavalitsuselt koduteenuse
rakendamisega seotud teenusevajaduse ning kulude
analüüsi. Koduteenuse võiks
lahti mõtestada kui liikumisvõimaluste parandamist
eeskätt eakatele ja peredele,
kellel pole autot. Teenus
peaks sisaldama kindlasti
transporti arsti juurde, poodi
ning eaka abistamist näiteks
puude või vee toomisel õuest
tuppa. Tõenäoliselt ei saa see
olema täiesti tasuta teenus.
4) Vallavalitsuse ettevalmistatud eelarvest oli puudu
infrastruktuuri parandamiseks objekte Maarja-Magdaleena piirkonnast, mille
suhtes toetas volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekut need lisada.
5) Volikogu esimees loobus igasugusest palgatõusust,
mis võiks tema ametikohta
puudutada. Samas hakkab
kehtima tasu volikogu liikmetele kohalkäimise eest.
Loodetavasti tõstab see volikogu liikmete motivatsiooni
istungitel osaleda.

RMK siiski ei kaasa aita sellesse taotlusesse. Leidmaks
sellele ajaloolisele hoonele
sobilikku rakendust kuulutas
Tabivere vallavalitsus välja
rendile andmise konkursi
tähtajaga 10. mai. Kui Teil on
idee, mida rakendada kohas,
kust käib aasta jooksul läbi
umbes 50 000 külastajat, siis
võtke julgelt osa.
24. veebruaril tähistame
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva kontsertaktusega Tabivere
rahvamajas. Kel aga soovi
rohkem teadmisi saada sellest ajast, kui Vabadussõja
lahingud toimusid meie valla
territooriumil, neid kutsun

osalema ka nädal hiljem toimuval Kuperjanovi retkel.
Selle üritusega meenutatakse
piirkonna vabastamist Punaarmee käest aastal 1918.
Kuperjanovi retk toimub sel
aastal teist korda ja selle
eesmärk on tutvustada Vabadussõja ajalugu ja Kaitseliidu
ning kaitseväe tegutsemist
tänapäeval. Lisaks loomulikult ka piirkonna loodust ja
kultuuri.
Kutsun teid kõiki nautima
ilusat üritust ja ansamblit Noorkuu 24. veebruaril
Tabivere rahvamajas ning
osalema Kuperjanovi retkel
4. märtsil.

Leaderi meede ootab taotlusi
Investeeringute meetmetest saavad ettevõtted
taotleda toetust seadusest
tulenevate nõuete täitmiseks,
ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, tootmise arendamiseks, turismivaldkonna
ettevõtluse arendamiseks jne.
Kogukondade investeeringud
on mõeldud kogukonnateenuste arendamiseks, külakeskuste korrastamiseks, puhkemajanduse infrastruktuuri
rajamiseks, piirkonna jaoks
vajalike teenuste arendamiseks jne.
Maakondlike projektide
ja koolituste meetmest saab
taotleda ettevõtete koolitusi,

aga ka toetust tegevusteks,
mis tutvustavad maakonda
üle Eesti või kaasavad kogu
maakonnast teatud sihtgruppi (noori, kalamehi vms).
Investeeringute meetmetest saab taotleda toetust
kuni 35 000 eurot. Suuremate
summade korral otsustab
Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek, kas toetatav investeering on piirkonna jaoks piisavalt oluline. Ühistegevuste
meetme maksimumsummad
sõltuvad projekti kestvusest:
24–35 kuud kestva projekti
maksimumtoetus on 10 000
eurot, 36–47 kuud kestva
projekti maksimumtoetus

15 000 eurot ja 48 kuud kestva projekti puhul saab kohe
taotleda kuni 20 000 eurot.
Investeeringute meetmetes ja kogukondade ühistegevuste meetmes toimub
taotlemine kolme piirkonna
põhiselt – igal Jõgevamaa
piirkonnal on oma eelarve. Maakondlike projektide
(maksimumtoetus 30 000
eurot) ja ettevõtluse ühisprojektide meetmesse saab
taotlusi esitada maakonna
üleselt.
Taotlemise protsess on
sarnane eelmisele aastale.
Taotlus tuleb esitada läbi
vana e-pria keskkonna pe-

4. veebruaril tähistas MTÜ Loomemõis küünlapäeva uhke
tulepeoga. Küünlapäeval saab vanarahva tarkuse järgi talve
selgroog murtud ja kõrs hakkab lund pelgama. Kuna mõnel
pool on seda päeva ka pudrupäevaks kutsutud, siis oli vaarikavarretee ja kruubipuder loomulikult ka meil tulele pandud.
Ehitusjärgus Juulamõisa kohviku ümber meisterdasid toimekad pered põhust spiraallabürindi, tulekuke, kaheksakanna ja
tuleinimese. Need võtsid õhtuhämaruses võimsad leegid üles.
Labürint on traditsiooniline halva eksitamise ja meele selgemaks
muutmise sümbol. Ühtlasi sai igaüks kirjutada paberile oma pahad mõtted ja ebaõnnestumised ja need labürindis ära põletada.
Põlemise ajal tehti ringtantsu ümber labürindi, taustaks trummimuusika. Paljudes maades on traditsiooniks kevadtalvistel
kalendritähtpäevadel inimese kuju põletada, millega ajada välja
kurjus ja pimedus, halb ja negatiivne. Ka Juulamõisa õuelt sai
nüüd kurjus tulega eemale peletatud.. Kogu tegevuse taustaks
rääkis folklorist Mall Hiiemäe pimeduse ja talve väljaajamisega
seotud traditsioonidest Eestis ja maailmas.
Küünlapäeva tulepeo toetajaks oli Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp. Suur tänu neile selle eest!
ENELI KAASIK

rioodil 20.–31. märts. Taotluste vastuvõtt lõpeb 31.
märtsil kell 15.00. Varem või
hiljem laekunud taotlusi ei
arvestata.
Täpsema info taotlemise
tingimuste kohta leiate Jõgevamaa Koostöökoja veebilehelt www.jogevamaa.com.
Taotlusvooru infopäevad
toimuvad järgmiselt:
•20.02.2017 Saduküla
rahvamajas Sadukülas.
•21.02 2017 Jõgeva vallamajas Jõgeval
•22.02.2017 Kalevipoja
Kojas Kääpal
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Maarja-Magdaleena põhikoolis
pole hool ega hoobil vahet
Uus aasta on MaarjaMagdaleena põhikoolis lisaks
õppetööle kulgenud seni niimoodi.
•13. jaanuaril osales meie
kooli trupp Betti Alverile
pühendatud luulepäevadel
„Tuulelapsed“. Näitlejapreemiatega tulid Jõgevalt tagasi
Helina Albri ja Kaarel Kristofer Kerge.
•27. jaanuaril iluloeti
koolis kõvasti. Žürii läkitas
maakondlikule etlusvõistlusele Helina Albri, Uku-Mart
Rooba, Maarja Katariina
Kerge ja Henri Poolaku.
•30. jaanuarist kuni 3.
veebruarini toimus algklasside nädala ajal ilukirja- ja
joonistusvõistlus „Minu parim koolipäev“.
•14. veebruaril korraldas
7. klass klassijuhataja Kati
Urbi juhendamisel sõbrapäevapeo. Saate „Su nägu kõlab
tuttavalt“ stiilis parodeeris
või jäljendas iga klass mõnd
artisti või muidu teleekraanilt tuttavaid tegelasi. Saali
kogunenud lapsevanemad
võisid laval näha külalisi oma
lapsepõlvest: krokodill Genat
ja Potsatajat ning Leopoldi
koos Postikana, onu Raivo ja
muu „Kõige suurema sõbra“
seltskonnaga. Üles astusid
aga ka Birgit Õigemeel, Wiz
Khalifa, Lotte ja Bruno ning
teised. Parima esituse auhind

Rahvamajade tuur jõuab Tabivere
rahvamajja: Sandra Vabarna, Jalmar
Vabarna ja Harri Lindmets
7. märtsil algab taas “Rahvamajade tuur”, mis toob mõnusa õhtu ja pärimusmuusika 9. märtsil kell 19 Tabivere
rahvamajja. Noored pärimusmuusikud Sandra ja Jalmar Vabarna astuvad lavale koos lõõtsamängija Harri Lindmetsaga.
Võrumaa rahvamuusik Harri on olnud ka Võhandu kolhoosi
aseesimees ja temalt kuuleme mõnusa pillimängu juurde ka
põnevaid lugusid möödunud aegadest. Meeleolukas ringreis
jõuab lisaks Tabiverele ka Iisaku, Nõuni, Tori ja Haanja
rahvamajja. Täpsem info: www.folk.ee. Piletid on saadaval
Piletilevis ja tund enne kontserti kohapeal.

SÕBRAPÄEVAPIDU: Viies klass esitas sõbrapäeval popurrii omaaegse lastesaate „Kõige
suurem sõber“ paladest. Laval tantsisid ja laulsid (vasakult): Germo Pardanen, Elge Orma,
Liisa Oja, Ramona Keit Gusseinov, Annely Goldberg, Olavi Reim, Leopoldina peesitab teiste
ees Henn Jaagup Rooba. Pildilt puudub juhendaja ja kostüümide üks autoreist, õpetaja Egle
Lellep. Foto: Kirsti Kadaja-Prodanets

läks 7. klassile, kes edestas
ühe häälega 9. klassi.
•Lisaks on aasta esimestel kuudel mõõtnud 6.–9.
klassi õpilased oma teadmisi
eesti keele, bioloogia ja inimeseõpetuse olümpiaadidel.
•M a a r j a - M a g d a l e e n a
noorkotkad ja kodutütred
võtsid veebruari teisel näda-

lavahetusel osa maakondlikust talvelaagrist, mis toimus
seekord Lustiveres.
•Keskkonnahoiukampaaniate „Küünlaümbriste jaht“
ja „Patareijaht“ käigus korjas
koolipere kokku 5229 tühjaks põlenud alumiiniumist
teeküünlaümbrist ja 955
patareid. Kõige tublim küün-

laaluste ja patareide jahtija
oli 1. klass, kus omakorda
tassis kooli suurima saagi
Sten Salumäe.
Päris kindlasti läks Kooli
Kroonikul midagi ähmiga
meelest kah, andku koolipere
ja lugejad andeks.

TORI • IISAKU • TABIVERE • NÕUNI • HAANJA

TABIVERE RAHVAMAJAS
9. MÄRTSIL KELL7. 19.00
- 12. MÄRTS 2017
Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna, Harri Lindme ts
ja noored pärimusmuusikud
Pilet: 7 EUR/10 EUR
www.folk.ee • facebook.com/ees tiparimusmuusikakeskus

KOOLI KROONIK

Võõrkeeltekuu Tabivere põhikoolis
Tabivere põhikoolis õpetatakse sel õppeaastal kolme
võõrkeelt. Alates 3. klassist
õpetab inglise keelt õpetaja
Margit Metsla. Alates 6.
klassist lisandub vene keel,
mida õpetab õpetaja Svetlana
Salmiyanova. Tänavusel õppeaastal on tunniplaanis veel
saksa keele tunnid 9. klassile.
Saksa keele õppe eest kannab
hoolt õpetaja Erki Larm.
Jaanuar 2017 oli meie
koolis võõrkeeltekuu. Õpilased hakkasid juba varakult
valmistuma oma klassi etteasteteks võõrkeeltes, osalesid viktoriinil, õppisid nelja
keelt ning rakendasid oma
teadmisi „Miljonimängus“ ja
„Kuldvillakus“. Nüüd kõigest
lähemalt.
Õpetaja Salmiyanova korraldas õpilastega keelkondade viktoriini. Õpilased pidid
määrama 42 keele keelkonna.
Siin tuli esikohale 9. klassi
õpilane Liis Küpar, temale
järgnesid Eleanora Aunap
7. klassist ja Mari-Liis Kirs
8. klassist. Olgu siinkohal
märgitud, et eesti keel kuulub
soome-ugri ning inglise, saksa ja vene keel indoeuroopa
keelkonda.
Õpiti mitme keele 10
levinuma sõna ja väljendi
hääldamist ning tähendusi. Nooremate õpilaste hulgas olid inglise keele kõrval
menukad ka vene ja saksa
keel. Vene keele sõnad on
kirjutatud küll kirillitsas,
mitte harjumuspärases la-

dina tähestikus, kuid nende
harjutamist toetas asjaolu,
et pea igas klassis on õpilasi,
kelle perekonnas on vene
keele rääkijaid. Eks klassivenna-klassiõe eeskuju on
inspireeriv. Lapsed olid väga
tublid. Saksa keel meeldis
õpilastele tänu selle jõulisele
kõlale. Pärast ainetunde õpiti
sõnu iseseisvalt, kasutades
selleks kolme äppi. Skaneeri
artiklile lisatud QR-koodid ja
proovi leida õiged sõnapaarid
ka sina, hea lugeja.
Võõrkeeltekuu kulmineerus etteastetepäevaga kogu
kooliperele kooli aulas. Seal
said võõrkeeltest maigu suhu
ka 1. ja 2. klassi õpilased.
3.–6. klassi õpilased esinesid
inglise keeles näidendite, laulude, tantsude ja sõnamängudega. 7.–9. klassi õpilased
olid valinud etlemiseks vene
keele. „Meil metsas sirgus
kuuseke“ pani nii luuletuse
kui ka lauluna kõrvu kikitama ja kaasa laulma kogu
saali.
„Miljonimängus“, mis eeldas usinat eeltööd äppidega,
panid end proovile kaheksa õpilast. Eriauhinna sai
3. klass, kust oli kõige rohkem osalejaid. Kuna mängu
juhtis õpetaja Larm, kel enamasti matemaatikamõtted
peas mõlguvad, siis pidid
õpilased mängu pääsemiseks
õigesti vastama aritmeetikaja geomeetriaküsimustele.
Mängus võis kasutada 50:50
võimalust ja sõbra abi. Õpe-

“Hamelini vilepuhuja” 5. klassi esituses.

taja Eve Aru tagasiside
„Miljonimängule“ tõi
välja selle, et mängijad
valisid nn sõbra mitte
alati tema teadmiste järgi. Siit said ainest tundidesse ka teised õpetajad.
Võõrkeeltekuu viimane üritus toimus väiksemas ringis. 8. klassi
õpilased Kevin Marcus
Serojev ja Karl Usin
korraldasid Iirimaa-teemalise „Kuldvillaku“.
See oli nende loovtööna
valmiva õppematerjali
esmakordne proov, mis

3

tehti 7.–8. klassi õpilastega. Poiste juhendaja
Margit Metsla sõnul oli
see nii korraldajatele
kui ka auditooriumile
paras katsumus, aga
kogemus õpetab. Lisaks
Kevin Marcuse ja Karli
loovtööle valmib õpilasel
Vitali Kreegil loovtöö
„Tabivere videotuur“
inglise keeles. Jääme
ootama!
ERKI LARM
õppe- ja arendusjuht
Õpetajad Margit, Erki ja Svetlana.

4
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Maarika ja Aret!
Õnne ja lilli ja päikest!
Rõõmu nii suurt kui väikest!

Külliki, Kristiina,
Helve, Enn!

Et rõõm te kodutares iialgi ei tuhmuks
ja naer te silmadesse alatiseks jääks,
et lauluhelid kunagi ei kustuks
ja lahkeks ikka jääksid abistavad käed!

Õnnitleme!
MTÜ JUULA KÜLA HEAKS

SÜNDINUD
KENNETH ARUKSAAR 07.02.2017
vanemad Kadri ja Karl-Markkus

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Ootame kõiki huvilisi Tabivere muuseumi vaatama

Maria Jürimäe
siidimaalide näitust.
Muuseum on avatud
24. veebruaril kell 11–14 ja 26. veebruaril kell 12–15
Muul ajal saab muuseumi ja näitust külastada
etteteatamisega tel 506 4160 ja 5349 6466

Helve Tooming!
Palju kuldseid lõngu Su elukangasse,
palju südamlikku soojust Su kodukoldesse.
Uus päev, kui pärl ta teiste seas,
kord aastas särab igas eas.

Õnnitleme juubeli puhul!
MTÜ JUULA KÜLA HEAKS

Silvi Kaasik!
88
87
86
85
83
81
80
75
70
65

60

55

50

ELLE PALLO
LEILI ORAV
EINAR-EVALD PAABO
LUDMILLA BELORUKOVA
SILVI KAASIK
KUNNAR NURK
LEILI TILK
ILME SÄÄRITS
SALME SUPS
RAUL EHAMAA
HELVE TOOMING
VASSILIINA VIIRA
VÄINO KALAUS
IVI RAASIK
EINAR TIIDOR
URVE SAKARIAS
LIIVIA KIISSEL
HILLAR PERAMETS
EVI KURS
JEVGENIA KULL
HEINO NARGLA
VILLU ROOS
PILVI ILVES
RAIVO RAJU
ARVO KAHRO
ANDRUS TRAHV
EDUARD LEONTJEV

REGINA UTSAR
01. IX 1930 – 22. I 2017
LEMBIT SCHASMIN
27. V 1942 – 22. I 2017
INGRID LAUR
03. III 1954 – 25. I 2017
GERDA TEDER
11. X 1992 – 22. I 2017
HEIKE JUHASTE
16. VIII 1929 – 04. II 2017

Südamlik kaastunne Juhanile perega
kalli ema, ämma, vanaema ja vanavanaema

HEIKE JUHASTE
kaotuse puhul.
Maie, Tiit ja Ain peredega

24.02
03.02
18.02
20.02
20.02
18.02
26.02
15.02
19.02
11.02
20.02
10.02
05.02
09.02
20.02
25.02
10.02
20.02
20.02
25.02
27.02
20.02
20.02
22.02
26.02
02.02
16.02

Väikestest jälgedest algavad teed,
allikast algavad jõgede veed.
Nii Sinagi hällist alustasid reisi,
nüüd aeg Sind tõstnud soliidsesse seisu!

Õnnitlen suurel juubelil!
Evi Juulalt

21. märtsil kell 11.00 toimub
Tabivere rahvamajas

ÕPITUBADE PÄEV
• MeeleKolu mängude töötuba
• Taaskasutus
• Teeme koos süüa
Info telefonil 773 6121.

Müüa
LÕHUTUD
KÜTTEPUID,
saadaval kõik pikkused,
hind soodne, transport
hinna sees.
Info tel 5349 9274,
501 5619

Tabivere vallavalitsuse
kantseleis ootavad
omanikke Tabivere
valla noorimate
vallakodanike
2016. aasta vastuvõtu
grupipildid ja CDplaadid.

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
korraldab 6. mail 2017. a reisi Läti suurimale
taime-, istiku- ja lillelaadale.
Väljasõit Maarja-Magdaleena bussipeatusest kell 06.30
Laat toimub Siguldas ja seda juba 14. korda. Seal saab
tutvuda pakutavate sibulate, seemnete, taimede, istikutega
jne, mida on võimalik kaasa osta.
Lisaks toimuvad veel:
• haruldaste ja ebatavalise kujuga taimede oksjon;
• ametitööliste ja kodutootjate laat, aiatoodete ja tehnika
müük.
Töötab käsitööliste turg.
Lõbu, toreda õhkkonna eest hoolitsevad Sigulda kultuuritegelased.
Soovi korral saab:
• osaleda laada erinevatel atraktsioonidel;
• nautida sõitu Sigulda õhutrammi, panoraamrattaga jpm.
Hind seltsi liikmetele 30 eurot (mitteliikmetele 40 eurot).
Hind sisaldab bussisõitu, giiditeenust, Araiši pääset.
Registreerimine tel 520 5906 – Tiia, 524 1943 – Heli
Tagasi jõuame hilisõhtul.

Laupäeval, 11. märtsil kell 19.00
Maarja rahvamajas

NAISTEPÄEVA
PEOÕHTU

koos Männiste pereansambliga.
Kohvik
Piletid 4 eurot eelmüügis rahvamajas
ja raamatukogus. Samal õhtul 6 eurot.
Info tel 520 5906

Laupäeval, 18. märtsil algusega kell 10.00
toimub Maarja rahvamajas

MALETURNIIR

Osalemisest teata tel 520 6705, Enn

Tabivere Rahvaspordiklubi kutsub:

TABIVERE Tabivere
VALLARahvaspordiklubi
XII TALIMÄNGUD
kutsub:
TABIVERE VALLA XII TALIMÄNGUD
I etapp laupäeval, 28. jaanuaril algusega kell 10.00 Tabivere Põhikoolis
Kavas: sisekergejõustik, lauatennis, kabe, noolevise
III etapp
laupäeval,
algusega
kell10.00
11.
veebruaril
10.00Tabivere
Maarja-Magdaleena
III etapp
etapp laupäeval, 28. jaanuaril algusega
kell
Põhikoolis Põhikoolis
Kavas:sisekergejõustik,
paarisvõrkpall, koroona,
laskmine
noolevise
lauatennis,
kabe,
laupäeval, 25. veebruarilKavas:
algusega
kell 10.00
Tabivere
põhikoolis.
III
etapp
laupäeval,
algusega
kell
10.00
Tabivere
Põhikoolis
25.
veebruaril
II etapp Kavas:
laupäeval,
kell 10.00 Maarja-Magdaleena
Põhikoolis
11. veebruaril algusega
suusatamine,
tõukekelgutamine,
mälumäng.
Kavas:
Kavas: suusatamine,
paarisvõrkpall,tõukekelgutamine,
koroona, laskminemälumäng.

Võistlust toetavad:
III etapp laupäeval, 25. veebruaril algusega kell 10.00 Tabivere Põhikoolis
Kavas: suusatamine, tõukekelgutamine, mälumäng.
Võistlust toetavad:

Tabivere valla ajaleht.
Järgmine leht ilmub 23. märtsil 2017.
Kaastöid märtsikuu lehte võetakse vastu 14. märtsini 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.

