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Maarja-Magdaleena koolilapsed
käisid Eesti Laulul: „Oli tunda,
kuidas heli käis läbi keha.“
Tänu Heategevusfondile
“Aitan lapsi” oli meie kooli
õpilastele võimalus vaadata
4. märtsil “Eesti laulu” peaproovi.
Uku-Mart Rooba 7. klassist mäletab: „Hakkasime
hommikul vara sõitma ja sõit
kestis umbes 3 tundi. Kui
kohale jõudsime, tehti meist
kohe pilti.“
Henri Poolak 6. klassist
kommenteerib: „Tallinnasse
sõit oli lõbus. Saku Suurhallis
oli väga naljakas fotograaf.“
Kuuenda klassi õpilane
Avelin Jakovlev: „Nägime
kõiki 10 esitlust. Eriefektid
olid ägedad, tunda oli, kuidas
heli käis läbi keha.“
Klassiõde Kätlyn Saalits
lisab: „Minu lemmikesineja
oli Ariadne. Üllatas see, et
ka peaproovis oli terve saal
rahvast täis. Minu jaoks oli
väga huvitav vaadata, kuidas
kaameramehed filmisid.“
Helina Albri 7. klassist
meenutab: „Mulle meeldisid
kõige rohkem Ott Sepa ja
Märt Avandi jutud, naljad
ja reklaamid. Hoidsin pöialt
Ariadnele, kuigi kõigi laulud
olid toredad. Koit ja Laura
olid ka päris head ja ma olen
tegelikult õnnelik, et nemad
lähevad Eestit esindama
Eurovisioonile.“
Helina klassivend Tanel
Liblikas: „Mulle meeldisid
igasugused eriefektid. Lemmikesitaja oli Gerli Kõiv.“

Endla Suvi
Ilme Roosmäe
Liia Koorts
Rein-Lembit Taniloo
Anne Tein

Aukirja saajad
Aune Sepp – pikaajalise ja
hea töö eest Tabivere lasteaia
juhatajana.
Heli Täpsi – pikajaalise
ja aktiivse tegevus eest Elistvere raamatukogus.
Vaike Uus – pikaajalise
ja kohusetundliku töö eest
Tabivere vallavalitsuses.
Kristjan Rosenberg –
suurepäraste sportlike saavutuste eest kümnevõistlejana
kergejõustikus.
Tiina ja Andres Reinesberg – pikaajalise ja aktiivse
tegevuse eest Tabivere valla
noortega.

Plaanis orienteerumine
3–5-liikmelistele võistkondadele.
Auhinnad.
Ürituse algus ja lõpp Tabivere rahvamaja juures.
Õhtu lõpetame mõnusa suupiste ja sooja teega.

Ootame kõiki huvilisi Tabivere muuseumi vaatama

Maria Jürimäe
siidimaalide näitust.
Imetlemiseks on siidimaalid, -sallid ja -lipsud.
Näitus on üleval maikuu lõpuni.
Muuseumi ja näitust saab külastada
etteteatamisega tel 506 4160 ja 5349 6466

Maarja-Magdaleena põhikool peab
märtsis oma 337. sünnipäeva
Ragnar Oja lisab semude
jutule: „Mulle meeldis kõige
rohkem see, et seal oli kõva
muusika ja palju tulesid.
Minu lemmik oli Ivo Linna.
Ta meeldis mulle eelkõige sellepärast, et laulis ainukesena
eesti keeles.“
Markus Kaha 8. klassist
mäletab: „Võistluslauludest
meeldisid mulle kõige rohkem Ivo Linna ja Whogaux.
Lisaks meeldis mulle ka Jüri
Pootsmani laul, kuigi see ei
võistelnud. Kõige lahedam
osa kontserdist oli Måns
Zelmerlöwi laulud „Heroes“
ja “Glorious”.“
Maarja Katariina Kerge
(6. klass) kirjeldab kontserdielamust: „Eesti Laulul oli
kogu muusika hästi võimas ja
eriefektid olid ägedad – isegi
taskulampide kõigutamine

andis nii laheda efekti, rääkimata siis laseritest ja muust.
Avandi ja Sepa reklaamid
olid kah ägedad. Ühesõnaga,
polnud midagi, mis ei oleks
meeldinud.“
Evely Goldberg tõdeb:
„Laulud ja esinejad olid suurepärased ja vahvad, eriti
Ariadne. Olgugi, et bussisõit
oli pikk ja väsitav, olid emotsioonid lausa taevas ka tagasi
koju sõites.“
Õpetaja Kati Urbile, 7. ja
8. klassi juhatajale pakkus
suur rõõmu Eesti Laulul
käinud Maarja-Magdaleena
põhikooli õpilaste positiivne ja eeskujulik käitumine:
„Meie väljasõit Tallinnasse
“Eesti laulu” peaproovile oli
tõeliselt meeleolukas. Lapsed
said omavahel hästi läbi ja
siiralt rõõmsate nägude ning

naeruga olid täidetud nii
buss kui ka meie pingirida
kontserdisaalis. Enamus õpilastele oli see esimene kord
külastada Saku Suurhalli,
mistõttu oli esialgu väike
hirm, et kas suudame õpetaja
Kaija Vahtraga kõigil lastel
silma peal hoida, et keegi
kaduma ei läheks. Pabistamiseks polnud aga vähimatki põhjust, kuna õpilased
pidasid väga täpselt kinni
kokkulepitud kellaaegadest.
Üleüldse käitusid meie kooli
õpilased väga viisakalt ning
oskasid lugu pidada heast
muusikast. Sära meie õpilaste silmis ka pärast pikka
päeva andis kinnitust, et
reisiseltskond jäi käiguga
igati rahule.“
KOOLI KROONIK

Tabivere vald tunnustas vabariigi
99.aastapäeva puhul
Teenetemärgi saajad

23. aprillil kell 16 tähistame jüripäeva.

Rannar Kerge – pikaajalise ja aktiivse isamaalisuse
tutvustamise ja propageerimise eest Tabivere vallas.
Tiia Pärtelpoeg –pikajalise ja aktiivse seltsielu eestvedamise eest Tabivere vallas.

Tänukirja saajad
Galina Kuusik – sooja
südame ja hoolivusega tehtud
töö eest vanuritega.
Viktoria Siim – tähelepaneliku ja positiivse ellusuhtumise eest töös vanuritega.
Ivar Karina – pikaajalise
OÜ Tabivere Vallavara juhtimise eest.
Triinu Täpsi – silmapaistva ja eduka töö eest Tabivere
rahvamaja juhatajana.
Aigar Rebane – aktiivse
tegevuse eest kinokultuuri
arendamisel Juula külas.
Tabivere päästekomando
– pikaajalise ja tulemusliku

koostöö eest tuleohutuse
tagamisel.
Estrit Aasma – hoolimise
ja inimeste märkamise eest
Tabivere vallas.
Enn Pärtelpoeg – külaelu
edendamise eest MaarjaMagdaleena piirkonnas.
Jukka Pentti Temonen –
ettevõtluse arendamise eest
Maarja-Magdaleena piirkonnas.
Rutt Taniloo – pikaajalise
töö eest spordi edendamisel
Maarja-Magdaleenas.
MTÜ Tabivere Rahvaspordiklubi – Tabivere valla
talimängude ja Elmas Kivistiku mälestuseks laskmisvõistluste korraldamis eest.
Tabivere harrastusteater
– pikaajalise teatrikultuuri
edendamise eest Tabivere
vallas.
Karl Vaher – hoolimise ja
kodanikujulguse eest.

J. V. Veski nim Maarja Põhikool tähistas 17. märtsil oma
337. sünnipäeva. Meie kooli olulisemaiks põhimõtteks on
väärtustada ja hoida emakeelt ning traditsioonilised üritused
märtsikuus aitavad seda põhimõtet igati toetada. Meie kooli
korraldatud Midrimaa maakondlik luulekonkurss näitas, et
õpilased tahavad luuletusi õppida ja ilmekalt deklameerida.
Meie kooli lähevad üleriiiglisele konkursile esindama Henri
Poolak, Henn-Jaagup Rooba ja Kaarel Kristofer Kerge.
J. Mägiste luule-ja jutuvõistlus „Vaatan tulevikku“ andis
osalejatele võimaluse piiluda oma unistuste koolimajja ja
planeerida enda tulevikku.
2. klassi õpilased kirjeldavad oma kooli järgmiselt.
„Mulle meeldib see kool, sest siin on turnikad ja siin saab
õppida ja sõpradega rääkida.“ Rihard.
„Siin koolis on head õpetajad, mulle meeldib kooli sisustus
ja koolis on tore.“ Nelenora.
„Mulle meeldib siin koolis käia, siin on head ja lugupidavad õpetajad ja kasvatajad.“ Laura.
„Mulle meeldib see kool, sest see on hästi ilus. Koolis
saab targaks, mulle meeldib kool ja siin saab sõpru.“ Indrek
„Mul on koolis palju erinevaid sõpru ja õpetajad on väga
lahked.“ Eleliis.
„Mulle meeldib see kool, sest siin on head õpetajad ja värv
on ilus ja siin on mu parimad sõbrad.“ Piia.
Palju õnne kogu kooliperele!
ARIANA ROOBA
direktor

Kuidas ma kontserdil akordioni
mängisin
OÜ Isetehtu – traditsioonilise käsitöö säilitamise eest
Tabivere vallas.
Tiit Voogla – villaveski
töös hoidmise ja ajaloolise
lõngatootmise traditsiooni
säilitamise eest.
Mari-Liis Kirs – väljapaistva kontserttegevuse
eest.
Juhan Juhaste – pikaajalise ja aktiivse töö eest piirkonna turvalisuse tagamisel.
Karina Agnes Raudkats
– konkurssidel eduka osalemise eest Eestis ja välismaal.
Jelena Golub – Tabivere
valla huvikooli õpilaste eduka
juhendamise eest konkurssidel Eestis ja välismaal.
Evi Nahk – kogukonna
eestvedajana ettevõtmiste
motiveerimise eest Juula
külas.
Kristi Jaanus – silmapaistva töö eest Maarja-Magdaleena piirkonna noortega.

9. märtsil käisin ma Tabivere rahvamajas rahvamajade
tuuri kontserdil esinemas. Minu õpetaja Rauno Koorts kutsus mind ja Sandrit Tabivere huvikoolist sinna akordionit
mängima.
Ma olin esimene esineja, mis oli üllatav, aga ka hea, sest
minu lugu sai ruttu läbi ja ma ei pidanud oma esinemiskorda
ootama ning sain teiste esinemisi kuulata ja vaadata.
Pärast mind esines Sander. Tema lugu oli väga huvitav,
sest seda mängiti telekas vabariigi aastapäeval. See oli „Ukuaru valss“. Sandri esinemine läks ka väga hästi.
Nüüd hakkasid esinema põhiesinejad. Kõigepealt mängis
üks vanem mees, Harri Lindmets. Tema õppis pilli mängima oma isa käest. Harri Lindmets mängis kannelt ja laulis
ka. Veel mängis ta lõõtspilli. Ta lõpetas oma esinemise ühe
väikese jutuga. Mulle meeldis kõige rohkem, kui ta mängis
kannelt. Ma tahaksin endale ka sellist suurt kannelt.
Päras Harri Lindmetsa esinesid Jalmar ja Sandra Vabarna. Nemad mängisid torupilli, kitarri, parmupilli, karmoškat
ja laulsid. Nad rääkisid lugusid endast ja sellest, kuidas nad
muusikakoolis pilli õppisid. Mulle meeldis väga üks laul,
mille õpetas Sandrale tema vanaema ja see rääkis ühest
poisist, kes lamas põõsa all ning ta üks külg oli päevitunud
ja teine külg hallitanud. Parmupillilugu oli samuti lahe.
Sandra rääkis, et Jalmar õppis kiiresti parmupilli selgeks,
sest tal on nii tühi pea ja nii pidavat parmupill hästi kõlama.
Mulle tundub, et kontsert oli küll pikk, aga väga lõbus.
KAAREL KRISTOFER KERGE
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
28. veebruaril 2017
Päevakorras oli:
1. Maa sihtotstarbe määramine.
Riigi omandisse taotletavatele Turba, Saunalaane,
Mudaoja, Kontsa, Triibu,
Murumuna, Kiilu, Aiataguse, Noole Korgitsa, Joosepi
ja Teenurga maaüksustele
määrati maa sihtotstarbeks
maatulundusmaa, Looga
maaüksuse maa sihtotstarbeks määrati sihtotstarbeta
maa.
2. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saaja
kinnitamise menetluse lõpetamine maatükile nr 15 ja 26.
Vallavolikogu otsustas
lõpetada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
saaja kinnitamise menetluse
maatükkidele nr 15 ja 26.
3. Tabivere valla 2017.
aasta eelarve teine lugemine.
Toimus Tabivere valla
2017. aasta eelarve teine
lugemine.
4. Tabivere valla teenetemärgi andmine.
Vallavolikogu otsustas
anda Tabivere valla teenetemärgi Ilme Roosmäele,
Rein-Lembit Taniloole, Anne
Teinile, Liia Koortsile ja
Endla Suvile.
5. Maarja rahvamaja
põhimäärus.
Vallavolikogu otsustas
kinnitada Maarja rahvamaja
uue põhimääruse.

6. Haigushüvitise maksmine.
Vallavolikogu otsustas,
et Tabivere valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste
töötajatele ja ametnikele hakatakse haigestumise korral
maksma haigushüvitist teise
ja kolmanda kalendripäeva
eest 70% töötaja keskmisest
töötasust.
7. Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni
2016. aasta tegevusaruanne.
Vallavolikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni
esimees Sirje Simmo andis
ülevaate komisjoni 2016.
aasta tööst.
8. ENTK noorteprojektist.
Kirsti Kadaja tutvustas
noortele suunatud ühisprojekti. Projekti raames avatakse noortele Maarja rahvamajas noortekeskuse ruum.
Alates 1. maist võetakse tööle
0,5 kohaga noorsootöötaja.
9. Tabivere valla 2017.
aasta eelarve vastuvõtmine.
Vallavolikogu võttis vastu
Tabivere valla 2017. aasta
eelarve.
10. Vabariigi Valitsuse
ettepanek.
Vabariigi Valitsus tegi
ettepaneku Tabivere valla
sundliitmiseks Tartu vallaga.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 30. märtsil
2017 algusega kell 16.00.

Tabivere Sotsiaalkeskus võtab tööle alates 2. maist

ABITÖÖTAJA
Töökirjeldus
1. Tabivere valla eakate ja puuetega inimeste transport
Tabivere Sotsiaalkeskuse autoga nii valla siseselt kui ka
Tartusse või Jõgevale ning transporditeenuse osutamisega
seotud tasu kogumine vastavalt kehtestatud korrale.
2. Tabivere Sotsiaalkeskuse klientide (hooldekodu ja
päevakeskus) transport (va raamitransport).
3. Sõidust vabadel aegadel abitööde tegemine hooldekodus
– nt ratastooliga hoolealuste õues viibimise pikendamiseks
järelevalve teostamine, ühiste jalutuskäikude korraldamine
hoolealustele vms.
Edukal kandidaadil on
1. B-kategooria juhtimisõigus ja sõidukogemus vähemalt
1 aasta.
2. Liiklusrikkumistest puhas minevik vähemalt viimase aasta
jooksul.
3. Puudu kohtulikud karistused.
4. Oskus olla rõõmsameelne.
5. Soov aidata vajadusel transporditeenuse tellijat liikumisel
autost soovitud kohta ja tagasi või poekottide autosse ja
sealt edasi eluruumidesse tassimisel.
6. Oskus enda teada jätta töö käigus saadud info klientide
isiklikest probleemidest ja haiguslugudest.
Töötasu 585 eurot (bruto).
Tööaeg 8 tundi päevas (nädalavahetused on vabad).
Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud
otsingumootoreid kasutades.
Kandideerijatel esitada konkursil osalemiseks CV Tabivere
Sotsiaalkeskusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127
Jõgevamaa) või e-postiga: sirje.simmo@tabivere.ee
hiljemalt 05.04.2017.
Täiendavate küsimuste korral pöörduda Sirje Simmo poole
tel 5330 4792.

Veebruarikuu volikogus
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Viimasel veebruari päeval
toimunud volikogus võeti
vastu 2017. aasta eelarve,
millesse viidi sisse veel viimased muudatused. Selle istungi
otsustest väärivad esiletõstmist järgmised teemad:
1) haiguspäevade hüvitamine;
2) transporditeenus eakatele ja puuetega inimestele;
3) lasteaia eelarve suurendamine.
Valla allasutustes töötavate inimeste haiguspäevade hüvitamine.
Volikogu toetas vallavalitsuse ettepanekut, mille

kohaselt nii vallavalitsuses
kui ka kõikides valla allasutustes kehtestada haiguspäevade hüvitamisel ühtne
lähenemine.
Riik andis võimaluse
tasuda tööandjal sotsiaalmaksu vabalt kuni 100% ulatuses
hüvitist ka teise ja kolmanda
haiguspäeva eest, mis eelnevatel aastatel on olnud 0%.
Volikogu toetas ettepanekut,
et alates 1. märtsist hüvitatakse 70% ulatuses nii teine
kui ka kolmas haiguspäev.
Transporditeenus eakatele ja puuetega inimestele.

Tabivere Vallavalitsus võtab alates 1. maist 2017
Maarja-Magdaleena piirkonda tööle 0,5 kohaga

NOORSOOTÖÖTAJA.
Nõuded kandidaadile: vähemalt keskharidus, hea
organiseerimisvõime, hea suhtlemisoskus.
Kasuks tuleb eelnev noorsootöö- ja projektikirjutamise
kogemus.
Sooviavaldused esitada Tabivere vallavalitsusele hiljemalt
13. aprillil 2017 aadressil Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127
Jõgevamaa või e-postiga aadressil info@tabivere.ee.

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 776 6945, 511 2694.
Täpsem info vallavanem Tarmo Raudsepp tel 5695 8663,
tarmo@tabivere.ee.

Volikogu üksmeelsel otsusel rakendub käesoleval aastal ka transporditeenus eakatele ja puuetega inimestele.
Plaani järgi peaks teenust
hakkama osutama Tabivere
sotsiaalkeskus eeldatavalt
juba maikuust. Teenuse maksumus ja soodustingimused täpsustuvad eeldatavalt
märtsi volikoguks. Isiklikult
on mul hea meel, et teenuse
rakendamiseks on eelarves
nüüd rahalised vahendid olemas. Tegemist ju teenusega,
mis suunatud territooriumit
silmas pidades tervele Tabivere vallale.
Lasteaia eelarve
suurendamine.
Volikogu liikme ettepanek
juhtis volikogu tähelepanu
lasteaiaõpetajate olulisemalt
suurema palgatõusu vajadusele. Viimast on rõhutanud ka hiljuti ajakirjanduse
vahendusel jagatud info võimalikust riigipoolsest toest

nendele omavalitsustele, kes
juba praegu näevad võimalust
lasteaiaõpetajate palgataseme koolilaste õpetajate palgatasemele lähemale viimiseks.
Iga palgatõus nõuab ka
rahalist katet ja lasteaiaõpetajate palgatõusuks leiti
rahalised vahendid volikogu
enda eelarvest. Volikogu liikmed loobusid üksmeelselt 40
euro suurusest istungitasust,
mis koos maksudega oleks
moodustanud aastas kokku
8055 eurot.
Lisaks loobusid volikogu
esimees ja vallavanem osaliselt aastasest sõidukompensatsioonist, mille tulemusena
sai katta volikogu liikme poolt
tehtud ettepanekut ja suunata lasteaia õppevahenditesse
täiendavalt 1000 eurot, et
lasteaiale ostetud süntesaatori tõttu ei väheneks oluliselt
kulutused õppevahenditesse.
Kaunist kevade algust!

Hea noor tööotsija vanuses 16-29! *
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub
TASUTA praktilist KOOLITUST
„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on
1. Ettevalmistus tööotsinguks (41 tundi).
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi).
3. Tööõigus (16 tundi).
4. Karjääritee planeerimine (16 tundi).
5. Arvuti tööotsingul (8 tundi).
6. Tööklubi (30 tundi).
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes,
samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada
tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus-,
tööõigus- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne INFOTUNDI, mis
toimub 05.04.2017 kell 13.00, kontakt 511 8793 või
margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel,
Avatud Hariduse Liidu ruumides. Vaata
ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja
Tabivere vald.
*oodatud on noored, kes ei ole omandanud kõrgharidust.

Kutse näitusele
Tabivere Vallavalitsus müüb kirjalikul
enampakkumisel vallale kuuluva bowlingu.
Enampakkumise tingimused on sätestatud Tabivere
Vallavalitsuse 20.03.2017 korralduses nr 82 „Tabivere vallale
kuuluva vara müümiseks enampakkumise korraldamine“.
Korraldus on leitav valla veebilehelt http://tabivere.kovtp.ee/.
Bowlingu alghind 1 euro. Pakkumiste esitamise tähtaeg
3. aprill 2017 kell 13.00. Avaldus enampakkumisel
osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult
enampakkumise teates märgitud tähtajaks Tabivere
Vallavalitsusele aadressil Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tabivere
vald, 49127 JÕGEVAMAA või elektrooniliselt digitaalallkirjaga
e-posti aadressil info@tabivere.ee. Hilinenud avaldusi ei
arvestata ja avaldajat enampakkumisele osalema ei lubata.
Täpsem informatsioon bowlingu kohta Triinu Täpsi
tel 504 4479.
Pakkumused avatakse 3. aprillil 2017 kell 14.00 Tabivere
vallavalitsuses vallavanema tööruumis.

2016. aastal korraldasid Tabivere Nobenäpud koos tööka
Tabivere rahvamaja abiga juba aastaid soikus olnud valla
käsitöönäituse. Üleskutse peale reageerisid paljud väga erinevate kunsti- ja käsitöötehnikate viljelejad, kelle loomingust
saime üles panna imelise näituse.
Ka sel aastal soovime korraldada käsitöö näitus-müüki.
Loodame, et eelmine aasta andis tuult tiibadesse juba tuntud
tegijatele kui ka julgust tulla neil kes varasemalt oma tegemisi vaka all hoidnud on. Eesmärk on näitus-müük, et enne
emadepäeva anda võimalust kinke leida ja osta, isiklikuks
tarbeks või kingiks otse näituselt.
Kes soovib sel aastal tuua oma asju näitusele, siis teie asju
ootame Tabivere rahvamajja 24.–28. aprillil kell 11.00–17.00
(tel 504 4479 Triinu). Näitus on avatud 8.–14. maini. Selle
aja sisse jääb ka Tabivere kevadlaat 13. mail ja 14. mai
emadepäev.
Müügiks toodavatel esemetel peavad olema korralikult
küljes ka hinnasildid. Kui eelmisel aastal polnud võimalik
näitus-müügilt oste sooritada enne kui laadapäeval (sai vaid
broneerida), siis sellel aastal on võimalik soovitud ese ka kohe
osta ja koju kaasa võtta.
Julget osavõttu oodates
TABIVERE NOBENÄPUD
JA TABIVERE RAHVAMAJA
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Inimesed meie keskel
Tänaseks vestluskaaslaseks on Tabivere alevikus elav 92 aastane Helmi
Uustalu.
Helmi on pärit töölisperekonnast. Tema vanemad elasid praeguse Puurmani valla
maadel Kursis. Nad käisid
tööl Tartu linnale kuuluvas
metsas. Kõik puud töötati
üles käsitsi. Ema käis isaga
koos metsas tööl. Helmi ei
mäleta, et perel oleks olnud
erilisi traditsioone. Nende
peres ei peetud sünnipäevi.
Küsimusele, mida tehti vabal
ajal, sain vastuseks mõtliku
pilgu: „Vaba aeg? Seda ei
olnud. Alates 10. eluaastast olin karjalaps võõraste
juures, nii kuus aastat järjest“ Helmi mäletab, et kooli
minnes kandis ta pastlaid.

Oma esimesed saapad sai
kooli poolt, jalga ei pannud ta
neid enne jõulupidu. Selleks
puhuks oli ema õmmelnud ka
pruuni villase kleidi, valge
pitskraega, küll see oli ilus.
Koolist sai ka esimese paksu
villase riide, millest ema
õmbles mantli.
Naabrite ja sugulastega
eriti ei suheldud. Lähisugulastest on eredalt meeles
ainult vanaema.
Vanematele antud metsatöölise korter oli tasuta. Perel
oli 1 lehm, paar lammast ja
väike karjamaa.
Ema töötas kogu aeg,
päeval metsas, õhtul kodus
söögitegemine, ketramine,
kanga kudumine. Ise tehti
kangastelgedel riided kleitide, pükste jne jaoks, seal-

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva.
Selles rubriigis on plaanis küsitleda erinevas vanuses
inimesi. Alustame vanematest inimestest ja meie
kodumaa sünnipäevaks jõuame kaasaegsete lasteni.
Mõnusat äratundmist!
Intervjueeritavatele esitatud küsimused on sarnased.
Need puudutavad lapsepõlve, perekonda, traditsioone
jne
hulgas ka voodipesu. Lambavillast said kätte kindad
ja jalga sokid. Kõige hullem
oli sõjaaeg. Perel ei olnud riideid tagavaraks, ümberringi
toimusid küüditamised.
Võimalusel kustutaks
sõjakoledused oma mälust.
Praegu elab Helmi koos
tütrega väikeses majakeses
Tabivere alevikus. Ta on üles
kasvatanud kolm last. On
mitmekordne vanaema ja vanavanaema. Helmi on praeguse eluga rahul. Ta tegeleb
oma väikese majapidamisega

ja loeb palju raamatuid. Oma
elu ta tagasi ei pööraks: „ Aeg
oli selline. Igal ajal omad
vaevad ja omad võlud. See oli
minu aeg. “Kui küsin tänapäeval toimuva kohta, vastab
ta: „Inimesed on muutunud
laisaks. Ei taha tööd teha,
ootavad toetusi, virisevad ja
on rahulolematud“.
Järgmises lehes saame
tuttavaks kahe inimesega
meie vanadekodust.
TIINA TEDER

Selgusid Tabivere valla XII talimängude võitjad
Tabivere valla XII talimängud toimusid kolmes
etapis, kus võisteldi kümnel spordialal. Avaetapil Tabivere Põhikoolis võisteldi
sisekergejõustikus, kabes,
lauatennises ja nooleviskes.
Võistlemas oli rekordarv 154
osavõtjat ja neliteist võistkonda. Kõige rohkem osalejaid
41 oli esimesel etapil OÜ
Same võistkonnal, kes võitis
spordialadest kergejõustiku
ja nooleviske.
Lauatennises oli parim
Tabivere Põhikooli võistkond
ja kabes Maarja-Magdaleena
küla võistkond. Kergejõustikualadest oli kavas paigalt kaugushüpe, noorematel
lastel Fortex viskevahendi
vise ja vanematel võistlejatel
topispallitõuge ning ringijooks ja meestel klotsijooks.
5-8aastastest lastest võitsid
esikohad poistest Hendrik
Visk ning tütarlastest Marri
Lankov. 9-11aastastest olid
tublimad poistest Markos
Serojev ja Henn-Jaagup Rooba ning tütarlastest Gunilla Raudsepp, Elis-Maarja
Aardevälja ning Gea Kreek.
12-15aastastest poistest võitis esikohad Risto Loorits ja
tütarlastest Karmeli Kaasik.
Meeste klotsijooksus oli parim
Hanno Lainevee, kaugushüppes Allan Nikopensius
ning topispallitõukes Enor
Heinmaa.
Naiste ringijooksu ja paigalt kaugushüppe võitis Kaija
Jõeveer ning topispallitõuke
Jaanika Unt. Meesveteranidest saavutasid alavõidud
ringijooksus Rein Jõeveer,
paigalt kaugushüppes Urmas
Mikko ning topispallitõukes
Ivar Karina. Naisveteranidest
olid parimad Reet Hiiemäe
ringijooksus ja topispallitõukes ning Kaisa Parksepp
paigalt kaugushüppes.
Lauatennises võitis naistest individuaalse esikoha
Triin Vaino ja meestest Erlend Kesa.
Kabes olid parimad naistest Eneli Kaasik ja meestest
Arno Metsoja. Nooleviskes
olid täpsemad Ariana Rooba, Priit Raudsepp ja Tarmo
Raudsepp. Pärast esimese
etapi võistlust asus võistkondlikult juhtima Tabivere
Põhikooli võistkond 52 punktiga. Ainult ühe punktiga
kaotas OÜ Same võistkond.

Järgnesid MTÜ Loomemõis
42, vallavalitsus 32, MaarjaMagdaleena Põhikool, MTÜ
Juula Küla Heaks ja Tabivere alevik võistkonnad 29
punktiga.
Teise etapi võistlus viidi läbi Maarja-Magdaleena
Põhikoolis, kus võistles 91
osavõtjat koroonas, laskmises
ja paarisvõrkpallis. Koroonas
saavutas naisvõistlejatest
esikoha Sirje Teesaar ning
meestest Erlend Kesa. Paarisvõrkpallis tulid meeste
turniiri võitjateks Riho Sepp
ja Rainis Meilus ning naistest
Karmeli Kaasik ja Klaudia
Kaasik. Laskmises oli täpsemad meestest Andri Ehamaa
ja naistest Triinu Täpsi .
Võistkondlikult saavutas teisel etapil kolm alavõitu OÜ
Same võistkond ning asus
võistlust juhtima 96 punktiga.
Teiseks langes Tabivere Põhikool 82 puntiga. Kolmanda ja
neljanda koha säilitasid MTÜ
Loomemõis 76 ja vallavalitsus
61 punktiga. Viiendaks tõusis
Maarja-Magdaleen küla võistkond 52 punktiga.
Seoses ebasoodsate ilmaoludega pidime siiski tõelised talvealad suusatamise
ja kelgutamise kolmandal
etapil asendama juhendi järgi
sisealade sulgpalliga ja korvpalli vabavisetega. Kolmanda
alana oli kavas võistkondadele
mälumäng. Kolmandal etapil
oli võistlemas 82 osavõtjat.
Sulgpalli individuaalturniiri
võitis meestest Kris Augla
ning naistest Kaisa Oras,
kes esindasid ka alavõidu
saavutanud OÜ Same võistkonda. Korvpalli vabavisetes
oli täpsem võistkond Tabivere
Põhikool ning individuaalsed
esikohad saavutasid meestest
Steven Meilus ja naistest
Lys Lepiksoo. Talimängude
viimasel alal mälumängus oli
võidukas Maarja-Magdaleena
Põhikooli võistkond 38 punktiga koosseisus Lauri Naber,
Kristi Jaanus ja Rainer Kerge.
Teise koha saavutas Tabivere
Põhikooli võistkond 37 ja kolmanda koha OÜ Äksi Puhkemaja võistkond 32 punktiga.
Võistluste juhendi järgi
selgitati talimängude võistkondlik paremusjärjestus
sisekergejõustiku, suusatamise (asendati sulgpalliga) ja
kuue parema spordiala põhjal.
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Õpetajad õpivad
Veebruarikuus kiideti SA Innove poolt
heaks Tabivere põhikooli õpetajate projekt
„Koolimeeskonna ühine õppimine haridusuuenduste rakendamiseks Tabivere põhikoolis“. Projekti rahastab Euroopa sotsiaalfond. Projekti kestvus on 15.01.–14.04.2017.
Projekti võtmesõnad on muutunud õpikäsitlus, kaasav haridus ja õpilast toetav
hindamine. Lisaks kodukoolis toimuvatele õpiüritustele
toimub õpetajate õppekäik Väätsa põhikooli, Randvere kooli
ja Peetri lasteaed-põhikooli.
Ühelt poolt panustab projekt Tabivere põhikooli õpetajate
ühtse õpikogukonna loomisse. Teiselt poolt on see seotud
tulevase uue koolimaja kooliruumi kujundamisega.
ERKI LARM
Tabivere põhikooli õppe- ja arendusjuht

Ei saa mitte vaiki olla…
…jälgides seda lõputut omavalitsuste liitmiste-lahutamiste jada ja eriti meie koduvalla olukorda.
Olen sündinud Kudina vallas Tartumaal, elanud Jõgeva
rajooni Järve, Palamuse ja Tabivere külanõukogudes ning
Jõgeva maakonna Tabivere vallas. Tegelikult ei ole ma oma
kodust kauem eemal olnud kui ainult kooliskäimise ajal.
Muutus vaid omavalitsuse nimi ja keskuse kaugus elukohast.
Väga suuri probleeme sellega ei kaasnenud kuna bussiliiklus
oli siis veel hästi toimiv. Autosid peredes oli aga vähestel.
Nüüd kuulen, et meid tahetakse (sund)liita Tartu vallaga,
mille vastu mul eriti midagi ei ole. Aga lugedes lehtedest ja
kuulda, et meid ei taheta sinna mitte mingil juhul… Olen
vist liiga palju raamatuid lugenud, et tean, mis saab neist
vägisi paari pandud peredest. Kas me tõesti tahame seda?
Miks tükkida marjamaale, äkki ikka on karjamaal lopsakam
rohi? Meie vald on päris hästi toime tulnud oma senise eluga.
Ja oleks hea ju olla võrdsena võrdsete seas.
HELI TÄPSI

Punktide kokkuliitmisel
selgus, et talimängude võitjaks on osutunud esmakordselt OÜ Same võistkond 114
punktiga jättes teiseks seni
võidutsenud Tabivere Põhikooli võistkonna 106 punktiga. Kolmanda koha võitis
MTÜ Loomemõis võistkond
92 punktiga. Järgnesid Tabivere vallavalitsuse võistkond
80, Tabivere aleviku võistkond 75, Maarja-Magdaleena
küla võistkond 69, OÜ Äksi
Puhkemaja võistkond 62,
Tabivere lasteaed 59, MaarjaMagdaleena Põhikooli võist-

kond 58, MTÜ Juula Küla
Heaks võistkond 55, Koogi
Külaseltsi võistkond 34, OÜ
Plekihunt võistkond 28 ja OÜ
Baltic Connexion võistkond
24 punktiga. Kokku osales
Tabivere valla XII talimängudel 227 osavõtjat.
Tänan kohtunikke ja abilisi ning toetajaid Tabivere vallavalitsust ning Eesti
Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgruppi võistluste korraldamisel.
TOOMAS ROSENBERG

16. aprillil algusega kell 11
toimub Maarja rahvamajas

KABETURNIIR

Info Vello Soomets tel 581 44839

Spordiuudised
Tabivere VVP saalijalgpalli meeskond saavutas
teises liigas neljanda koha
Tabivere VVP saalijalgpalli meeskond osales Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste teise liiga põhja/lõuna piirkonna
turniiril ning saavutas kuue meeskonna konkurentsis neljanda koha. Tabivere meeskond alistas kahel korral Tallinna
meeskonna FC Hell Hunt ning viigistas Kiili Jalgpalliklubiga. Meie mängijatest olid resultatiivsemad Marko Meripuu
ja Eduard Kovbasnjuk. Põhja/lõuna piirkonna turniiri võitis
Nõmme BSC OlyBet meeskond, kes teise liiga finaalmängus
pidi panaltitega alla jääma ida/põhja turniir võitjale Narva
United BC meeskonnale.

Tabivere Rahvaspordiklubi U-13 poiste
jalgpallimeeskond tuli maakonnas kolmandaks
9. veebruaril Põltsamaal Felixhallis peetud Jõgevamaa
noorte meistrivõistlustel saalijalgpallis võitsid Tabivere Rahvaspordiklubi U13 vanuseklassi poisid pronksmedali. Osales
kuus võistkonda. Maakonna noorte meistriks tuli Põltsamaa
Spordikooli II võistkond. Tabivere RSK meeskonnas mängisid Karl Kurs, Kusti Künnap, Kert Toode, Karel Piho, Rene
Almre, Nikita Lageda, Karl Sander Järvela, Tanel Roots ja
Mikk Küppar.

Tabivere vald osales 13. Eestimaa talimängudel

Tule osale südamekuu kampaanias
„Liigume südame heaks“

KEVADMATK
Laupäeval, 8. aprillil 2017 kell 12.00
Tabivere kergteel

Matka alustatakse Tabivere põhikooli spordihoone esiselt väljakult võimlemisega.
Matkatakse jalgsi Tabivere rattaaiani ja tagasi, kokku 6 km.
Pärast matka sooritatakse venitusharjutusi ning pakutakse jooki ja puuvilju.
Soovijad saavad mängida pargis discgolfi.
Südamekuu projekt rahastatud „ Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

13. Eestimaa Talimängud toimusid 3. märtsist kuni
5. märtsini Valgas, Valkas ja Otepää erinevates Valgamaa
spordibaasides. Võistkondlikku arvestust peeti maakondade, valdade ja linnade vahel. Tabivere vald osales meeste
korvpallis, kus osales 24 võistkonda. Alagrupis võideti Toila
valda ning kaotati Võru ja Väike-Maarja vallale. 9.–12. koha
mängudes võideti Rapla ja Paikuse valda ning saavutati
9. koht. Valdade meeste korvpalliturniiri võitis Kose vald
Väike-Maarja ja Kohila valla ees. Üldarvestuses saavutas
Tabivere vald 50 valla hulgas 29. koha. Esikoha võitis Tartu
vald Rae ja Tähtvere valla ees. Väikeste maakondade arvestuses saavutas Jõgevamaa kolmanda koha. 13. Eestimaa
Talimängudel osales ligi 3000 inimest.

Kevadised spordiüritused Tabivere vallas
01.04. Tabivere valla lahtised meistrivõistlused lauatennises
Tabivere põhikoolis.
08.04. Kevadmatk Tabivere kergteel.
22.04. Kevadturniir meeste võrkpallis Tabivere põhikoolis.
12.05. TV 10 olümpiastarti Jõgevamaa etapp Tabivere
staadionil.
27.05 Jõgevamaa lahtised meistrivõistlused BMX krossis
Tabivere BMX rajal.
TOOMAS ROSENBERG
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Veste, Endla, Laine!

TABIVERE VALLA ISETEGEVUSLASTE PIDU
8. aprillil kell 20 Tabivere rahvamajas

Õrnad õied õnnitlegu,
kaunid laulud tervitagu,
rõõm ja rahu kaasas käigu,
headus, heldus sõbraks jäägu!

• Pidu kogu vallarahvale!
• Peo teema on 1930. aastad!
• Üllatusetteasteid isetegevuskollektiividelt!
• Valime aasta isetegevuslased ja säravaima etteaste!
• FOTONURK!

Palju õnne!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Marili, Marju, Ulvi, Üllar, Argo!

Tantsuks mängib ansambel ROXY!
Pilet 6 eurot. Maarjast väljub buss 19.30

Tänaseks lusti ja tralli,
homseks tervist ja jõudu,
aastateks õnne ja rõõmu!

Õnnitleme!
MTÜ JUULA KÜLA HEAKS

Indrik Unt!

Ole see,kelle sõna me hinge poeks.
Ole see, kelle käsi meil alati toeks.
Ole rahustav kaaslane tormisel teel,
siis tunneme kõik,koos elame veel!

Palju õnne juubeliks!
MTÜ Juula Küla Heaks

30. aprillil kell 19 toimub Tabivere rahvamajas

SÜNDINUD
REMY ÕUNMA 20.02.2017
Ema Janely

VOLBRIÖÖ NÕIATRALL
Plaanis on teha igale nõiale oma luud, millega
LUUAVISKE VÕISTLUSEL hea mõõtu võtta.
Teeme õues lõket ja tunneme end nõiduslikult
hea muusika saatel!
Eriti oodatud on kostüümides Nõiad.

Nõiatralli juhatab Peanõid.

Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin,
ta on üles äratatud. Lk 24,5-6

JUMALATEENISTUSED
EELK Maarja-Magdaleena koguduses aprillis

90
87
86
84
83
82
81
80
75
70
65
60

55
50

GENDEALA KOOL
MARTA PEETS
ENNO KINGUMETS
LAINE METSA
ALEKSANDER GERTS
GALINA SEROJEVA
ENN OTS
LEMBIT LAIUS
ELDUR REINUP
LEMBIT ADAMKA
ANNE-LIIS LOMP
ÕIE KOOL
HILLAR LAUR
LEA KAJAK
SILVIA OJASAAR
REET LAUR
SIRJE TALING
ELVIIRA TAFIITŠUK
INDRIK UNT
TIIU SARV
AARE OTSA
ENE JÕEVEER
AARNE KOOL
MAIRE UIBO

12.03
09.03
16.03
17.03
14.03
28.03
10.03
31.03
18.03
05.03
05.03
04.03
07.03
07.03
04.03
24.03
26.03
04.03
20.03
30.03
31.03
12.03
26.03
28.03

9. aprillil kell 11.30 palmipuudepüha jumalateenistus.
13. aprillil kell 18.00 suure neljapäeva jumalateenistus.
14. aprillil kell 11.30 suure reede jumalateenistus.
16. aprillil kell 11.30 I ületõusmispüha ja leeripüha
jumalateenistus.
17. aprillil kell 18.00 II ülestõusmispüha
jumalateenistus.
23. aprillil kell 11.30 jumalateenistus.
Leerikool pühapäeviti kell 10.00, kuu kolmandal
pühapäeval kell 12.00.
Kantselei avatud kolmapäeviti kell 10.00–14.00.
Pühapäevakool pühapäeviti kell 13.00.
Lauluharjutus esmaspäeviti kell 17.00.
Piiblitund pühapäeviti kell 10.00.
Kontaktid: tel 773 8338, e-post
info@maarjamagdaleena.ee http://www.maarjamagdaleena.ee

Koguduse õpetaja Aivo Prükk tel 516 3487.

Kuulutused
Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 58710351.
Õunapuude lõikus.
Tel 5394 2369.
Müüa rohelised klaasplokid (uued,
seisma jäänud, 19x19 cm) hinnaga
0.40€/ tk (200 tk).
Tel 5886 5887.

MAIKE SIRK
Südamlik kaastunne Argole kalli
ema, ämma ja vanaema surma puhul.
Eha, Harri ja Ello

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

Metsakeskus.ee

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

Järgmine leht ilmub
20. aprillil 2017.
Kaastöid aprillikuu lehte
võetakse vastu 11. aprillini
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.

