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Tabivere põhikooli õpetajad
käisid haridusuuendusi kaemas
Tabivere põhikoolis
lõppes projekt „Koolimeeskonna ühine õppimine haridusuuenduste
rakendamiseks Tabivere
põhikoolis“. Selle käigus
saadi parem ülevaade
muutunud õpikäsitlusest,
kaasavast haridusest ja
õpilast toetavast hindamisest. Lisaks õpiüritustele kodukoolis toimus
õpetajate õppekäik
Väätsa põhikooli
Järvamaal ning Randvere kooli ja Peetri lasteaed-põhikooli Harjumaal.
Väätsal tutvuti „targa“
koolimajaga, kus on eesmärk nullenergia saavutamine. Selleks kasutatavaid
infotehnoloogilisi lahendusi
saab ka õppetöös rakendada.
Näiteks mõõdavad andurid
temperatuuri ja CO2 sisaldust õhus, mille põhjal tagab
automaatika igale ruumile
soovitud temperatuuri ja
värske õhu. Kogutud andmed
ei jää aga ainult arvutisse –
õpetaja saab neid kasutada
elulistes tundides. Lisaks
ainealaste teadmiste andmisele on oluline õpetada lapsed
andmeid lugema ja seejärel
õigeid tarbimisvalikuid tegema. Tabivere õpetajad said
kätt proovida ka nutitunnis,
kus tutvuti õpetaja Anneli Tumanski juhendamisel
QR-koodide ja liitreaalsuse
kasutamise võimalustega
õppetöös.
Randvere kool on õppijakeskne kaasav kogukonna-

23. aprillil kell 16 tähistame jüripäeva.
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
Tabivere põhikooli õpetajad Väätsa põhikoolis.

kool. Kaasav haridus tähendab seda, et kõigil õpilastel on
õigus saada õpetust vastavalt
oma võimetele ja vajadustele. Selles koolis õpivad
ka haridusliku erivajadusega õpilased. Kooli direktor
Leelo Tiisvelt ütles meid vastu võttes, et Randvere kooli ei
tulda ainult maja pärast, vaid
nende prioriteet on õppijat
toetav hindamine. Seega on
õpetajal oluline anda õpilasele tagasisidet, mis innustab
teda õppima ja vastutust
võtma. Samuti peab lapsel
olema valmisolek õppida.
Kooli teeb omanäoliseks see,
et siin töötab õpetajaid, kes
ise ka alles õpivad ülikoolis,
kuid teevad oma tööd suure
pühendumusega. Sotsiaalpedagoog Mari-Liis Mugra
sõnul on õpetaja hoiak tähtsam kui kvalifikatsiooninõuetele vastav magistrikraad.

Peetri kool on huvitav
selle poolest, et seal ei panda
1.–5. klassis hindeid, vaid
kasutatakse kujundavat hindamist. Õpilased saavad õpetajatelt kirjalikku ja suulist
tagasisidet, millest lähtuvalt
kujundavad oma suhtumise
õppimisse. Direktor Luule
Niinesalu sõnul ei ole Peetri koolis oluline rõhutada,
milline õpilane on parim ja
kes millise koha saavutas,
vaid see, et laps oleks õnnelik, motiveeritud ja oskaks
end analüüsida. Tabivere
õpetajad veendusid selles eri
ainetunde külastades. Laste
ühtsustunnet aitab seal tagada ka koolivorm. Peetri koolis
väärtustatakse Sokratese öeldut: „Igas inimese on päike,
laskem tal särada“.
Projekti ühe tulemusena on ühise õppimise kultuur saanud osaks Tabivere

põhikooli organisatsioonikultuurist. Seeläbi rakendavad
õpetajad oma töös teadlikult
kaasava hariduse põhimõtteid ning lähtuvad töö planeerimisel ja korraldamisel
õpilast toetava hindamise
põhimõtetest. Õppekäik andis ka hea võimaluse tutvuda peale uudsete õpetamismetoodikate eri koolimajade
ruumilahendustega. Nüüd
on ka õpetajad kompetentsemad, leidmaks Tabivere
uuele koolimajale parimat
ruumilahendust.
Projekti rahastas Euroopa
Sotsiaalfond. Suur tänu Tabivere põhikooli õpetajatele ja
SAle Innove eduka koostöö
eest!

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

Tabivere vallavalitsus kutsub valla
elanikke osalema kauni kodu konkursil.
Andke teada oma osalemissoovist või tuttava kaunist
kodust, mis võiks konkursil osaleda
Tabivere vallavalitsusele (Tuuliku 11, Tabivere alevik,
49127 Jõgevamaa; e-postiga info@tabivere.ee).

ERKI LARM
Tabivere põhikooli õppeja arendusjuht

Maakoolist ülikooli
Märtsikuus avanes Tabivere põhikooli 6.–9. klasside
õpilastel võimalus külastada tasuta Tartu ülikooli
muuseumi. Õppepäev toimus TÜ muuseumi projekti
„Maakoolist ülikooli“ raames,
mida rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu. Nimetatud
projekti eesmärk on parandada väikeste maakoolide
õpilaste võimalust saada osa
TÜ muuseumi haridusprogrammidest, mis toetavad ja
mitmekesistavad koolis õpitavaid aineid, ja tutvustada
Tartu ülikooli.
Tartusse jõudes jagati
grupp kaheks: 6.–7. klassi
õpilased alustasid kunstimuuseumi külastusega, 8.–9.
klassi õpilased rühkisid üles
mäkke ja ronisid tähetorni.
Hiljem vahetati kohad.
Kunstimuuseumi haridusprogrammi teema oli antiikkultuur. Esmalt meisterdasid

Tabivere põhikooli õpilased TÜ ajaloomuuseumi Valges saalis.

Tabivere põhikooli õpilased TÜ kunstimuuseumis.

lapsed endale kipsist gemmid.
Antiikajal valmistati gemmid
vääris- ja poolvääriskividest,
millele lõigati pilt, ning neid
kasutati nii pitsatite, ehete
kui ka ilupiltidena. Seejärel
tutvuti aukartust äratava
kreeka skulptuuride näitusega ning saadi ettekujutus esi-

neli kanoopi, mida saab oma
käega avada, et neis sisalduvaga lähemalt tutvuda.
Tähetornis saadi aimu
astrofüüsikast. Vanemate
klasside õpilased uurisid
tähtede heledusi, skitseerisid graafikud ja otsustasid
nende abil, mis tähega tegu.

mestest olümpiamängudest.
Õpilastes äratas suurt huvi
muumiakamber – Egiptuse
hauakambritest inspireeritud
seinamaalingutega tuba, kus
eksponeeritakse kaht ehtsat
Egiptusest pärit inimese ja
üht koerlase muumiat. Lisaks
on seinal sarkofaagi mudel ja

Kõik õpilased tegid tutvust
spektroskoobiga. Käsitööna
valmisidki papist ja CD-plaadist spektroskoopide mudelid,
millega uuriti valguse spektreid. Pärast töötuba toimus
tähetornis ringkäik. Idasaalis sai muu hulgas näha
maailmakuulsat Fraunhoferi

läätsteleskoopi ja läänesaalis
päikesesüsteemi mudelit.
Loomulikult sai uudistatud
ka tornis asuvat teleskoopi.
Õppepäeva lõpuosa toimus ajaloomuuseumis Toomemäel. Valges saalis tehti
muuseumikülastustest kokkuvõtted. Selgus, et õpilastel
oli tekkinud muumiakambri
kohta palju küsimusi, mida
kohapeal ei osatud kohe
küsida. Tagasisides osutus
õpilaste lemmikuks Ken Ird,
kes tutvustas kunstimuuseumi muumiakambrit. Päeva
lõpus said õpilased veel omal
käel vaadata ajaloomuuseumi
näitusi ja põigata sisse Hullu
Teadlase kabinetti.
Suur tänu Tartu ülikooli
muuseumile innustava õppepäeva eest!
ERKI LARM
Tabivere põhikooli õppeja arendusjuht
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
30. märtsil 2017
Päevakorras oli:
1. Maarja rahvamaja
struktuur ja töökohtade koosseisu kinnitamine.
Vallavolikogu kinnitas
Maarja rahvamaja uue struktuuri ja töökohtade koosseisu. Alates 1. maist hakkab
Maarja rahvamajas tööle 0,5
kohaga noorsootöötaja.
2. Tabivere sotsiaalkeskuse struktuuri ja töökohtade
koosseisu kinnitamine
Vallavolikogu kinnitas
Tabivere sotsiaalkeskuse
struktuuri ja töökohtade
koosseisu.
3. Vallavolikogu liikme
Kalev Kursi lähetus.
Vallavolikogu otsustas
saata vallavolikogu liikme
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu delegatsiooni koosseisus õppereisile Šotimaale.
4. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine.
Vallavolikogu otsustas
2017. aastal maksta vallavalitsuse liikmetele Piret Siiveltile, Tiit Vooglale ja Jaanus
Roobale vallavalitsuse liikme
ametikohustuste täitmise
eest hüvitist 83 eurot kuus.
5. Tabivere vallavolikogu
2. märtsi 2015 otsuse nr 14
„Vallavanemale töötasu ja
hüvitise määramine“ muutmine.
Vallavolikogu otsustas
määrata tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist vallavanema
töötasuks 1600 eurot kuus.
6. Omaosaluse tagamine
hajaasustuse programmile.
Vallavolikogu otsustas
tagada 2017. aastal hajaasustuse programmile omaosalust
6000 eurot.
7.Vallavolikogu alatise
valla elu korraldamise komis-

joni 2016. aasta tegevusaruanne.
Vallavolikogu kuulas ära
ja otsustas võtta teadmiseks
vallavolikogu alatise valla elu
korraldamise komisjoni 2016.
aasta tegevusaruande.
8. AS Emajõe Veevärk
aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks
nõusoleku andmine.
Vallavolikogu andis nõusoleku vallavalitsusele AS
Emajõe Veevärk aktsionäride
osalusproportsioonide korrastamise lepingu sõlmimiseks
ning selle alusel 721 aktsia
tasuta ülekandmiseks (võõrandamiseks) AS-le Emajõe
Veevärk.
9. Tabivere vallavolikogu 22.04.2014 otsuse nr 40
„Tabivere vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja
määramine“ muutmine.
Vallavolikogu otsustas
pikendada alates 1. maist
2019 AS-ga Emajõe Veevärk
Tabivere vee-ettevõtja piirkonnas vee-ettevõtja haldusülesannete täitmiseks sõlmitud lepingut 10 aasta võrra,
lõpptähtajaga 30. aprill 2029.
10. Kaubiku kasutusrendile võtmine.
Vallavolikogu otsustas
võtta Tabivere Vallavarale
kasutusrendile kaubiku.
11. Sõiduauto kasutusrendile võtmine.
Vallavolikogu otsustas
võtta Tabivere sotsiaalkeskusele kasutusrendile
sõiduauto.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 27. aprillil
2017 algusega kell 16.00.

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2017. A
TAOTLUSVOORU AVAMINE
Jõgeva maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist
2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse,
Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate
majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel
vähemalt alates 01.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad
füüsilised isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse
ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse
programmi 2017. a programmdokument”, mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel
http://www.eas.ee ning Jõgeva maavalitsuse veebilehel
http://www.jogevamv.ee.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad
taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017, mis on leitavad Tabivere valla koduleheküljelt
www.tabivere.kovtp.ee

Märtsikuu volikogus
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Pikemat kommentaari
vajaks kaks volikogus vastu
võetud otsust. Mõlemad on
seotud AS Emajõe Veevärk.
Need otsused puudutavad
otseselt 50% Tabivere valla
elanikest ehk Tabivere aleviku ja Maarja-Magdaleena
küla elanikke. Kaudselt aga
muidugi kõiki elanikke, sest
valla rahal on kindlad piirid.
1. Emajõe Veevärk aktsionäride osaluste korrigeerimiseks nõusoleku
andmine.
Esimene teema on pigem seotud ühe ühise ettevõtte – Emajõe Veevärk
– omanike vahelise võrdse

kohtlemisega. Tabivere vald
on Emajõe Veevärk aktsionär, nagu seda on ka veel 21
Jõgeva-, Tartu- ja IdaVirumaa omavalitsust. Muuhulgas ka meie omandisse
kuulub seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja, kes
pakub sama teenust veel 21
omavalitsuses. Omandi suurus sõltub aga aktsiate koguhulgast. Alates 2017. aastast
on kehtestatud nõue omavalitsuse poolse sihtfinantseeringute korral suurendada
vastava omavalitsuse aktsiakapitali. Sihtfinantseerimine
tähendab seda, et omavalitsus paneb ise osa raha näiteks
mõne veega varustamise lõigu

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.

väljaehitamise tarbeks. Emajõe Veevärk tegi ettepaneku,
et sama moodi peaks ümberarvestused tegema aktsiakapitali osas ka enne 2017.
aastat tehtud sihtfinantseeringute osas. Oluline on
siinjuures kindlasti ka info,
et sihtfinantseeringud, mis ei
liigu aktsiakapitali, ei mõjuta
ka veehinda soodsamas või
samal tasemel säilitamise
suunas. Selleks, et valitseks võrdne kohtlemine
ning vee hind vähemalt
püsiks (mitte ei tõuseks),
otsustas volikogu vajalikud aktsiakapitali liigutamised heaks kiita.

da. Selleks, et omafinantseeringu suurus oleks investeeringu puhul 10% madalam
ehk Tabivere valla võimalik
rahaline panus siis selle võrra
väiksem, oligi vaja pikendada
vee-ettevõtjaks määramist.
Lisaks sisaldab vee- ja
kanalisatsiooni hind ka
mõningast investeeringute
raha, mida on Emajõe Veevärk AS-l võimalik samuti
investeeringu omaosalusse
suunata ja seda ka tuleviku
aastate eest mil antud ettevõtja on vee-ettevõtja.
Muidugi ei tea me ette,
kas selles taotlusvoorus
rahastus tuleb või mitte. Kuid
hoiame siis ühiselt sellele
taotlusele pöialt, et üks tiheasustusala saaks ka endale
samuti joogivee nõuetele vastava vee.

2. Emajõe Veevärk veeettevõtjaks määramise
tähtaja pikendamine 10
aasta võrra.
Teine teema on aga otseselt seotud valla eelarvega.
Emajõe Veevärk on esitanud taotluse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks
Tabivere valla Veski piirkon-

Toredat peagi saabuvaid volbripüha ja südamlikku emadepäeva!

Laupäeval, 27. mail 2017

Maarja – Magdaleena

XXI KODUKANDIPÄEV

11.00
Päeva avamine
Jumalateenistus Maarja-Magdaleena kirikus
13.00
Kontsert-etendus Maarja rahvamajas
14.00
Lastetund mänguväljakul
15.00
Teatrietendus Maarja rahvamajas
16.30
Kodukandipäeva puu istutamine

18.00 Maarja-Magdaleena puhkealal

KONTSERT

Esineb Eesti arhailise meestelaulu ansambel

LÜÜ-TÜRR

Karjäärinõustamine kõigile!
Alates 2015. aasta veebruarist saavad töötukassasse karjäärinõustamisele tulla lisaks töötutele ja koondamisteatega
tööotsijatele ka kõik teised soovijad (töötavad täiskasvanud,
pensioniealised inimesed jne). Selline võimalus avanes tänu
teenuse kaasrahastamisele Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Teenus on kõikidele tasuta.
Mis põhjusel minna karjäärinõustamisele:
• Vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks;
• Soovite vahetada töökohta;
• Soovite arutada oma eeldusi kutsevaliku tegemiseks, sobiva
väljaõppe ja töö leidmiseks;
• Teil ei ole varasemat töökogemust ja teadmised töömaailmast on vähesed;
• Olete pikemat aega olnud tööturult eemal;
• Soovite arutada tööalaseid väljakutseid;
• Tervislikel või teistel olulistel põhjustel ei saa te töötada
oma kutsealal;
• Muud põhjused.
Kuidas registreerida?
• Jõgeva büroo infolaua telefoni kaudu 776 6870.
• E-posti teel
marianne.kivimurd-tarelkina@tootukassa.ee
Millised on karjäärinõustamise tulemused?
• Oskate paremini hinnata enda eeldusi ja võimalusi tööturul;
• Oskate kavandada oma tööalast karjääri pikemas perspektiivis;
• Suudate langetada läbimõeldud kutse- ja töövaliku otsuseid;
• Oskate koostada kandideerimiseks vajalikke dokumente
ning valmistuda tööintervjuuks;
• Orienteerute pakutavates õppimisvõimalustes;
• Omate tööotsimiseks paremaid teadmisi ja oskusi.
Rohkem infot karjäärinõustamise võimalustest ja kontaktidest saab infotelefonidelt 15501 ja 634 8000, veebilehelt
http://minukarjaar.ee ning Eesti Töötukassa kodulehelt www.
tootukassa.ee.

Simmaniõhtu

Tantsuks

Päeva juhib Margus Abel

Vanad Sõbrad
Puhvet
Õhtul pilet 3 €
Info 520 5906

TABIVERE VALLA
KÄSITÖÖ NÄITUS-MÜÜK
8.–14. mail Tabivere rahvamajas

Tabivere Nobenäpud ja rahvamaja
ootavad sellel aastal uuesti teie
imelist kätetööd näitus-müügile.
Töid saab tuua Tabivere rahvamajja
24.–28. aprillil kell 11.00–17.00
(tel 504 4479 Triinu)
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Korraldatud jäätmeveost Tabivere vallas
Alates 01.10.2016–
31.09.2019 jätkab RagnSells Teile teenuse osutamist vastavalt korraldatud jäätmeveo hanke
tingimustele ja nõuetele.
Kõikide dokumentidega
saab tutvuda MTÜ IdaEesti Jäätmehoolduskeskuse kontoris, Tabivere
vallavalitsuses ja vedaja
kontorites. Tabivere vald
ei korralda enam kevadist suurjäätmete kogumist.
Tabivere vallavalitsusel
on sõlmitud koostööleping
Tartu linnaga võimaldamaks
Tabivere valla elanikel viia
Tartu linna jäätmejaamadesse Jaama 72C ja Turu 49
jäätmeliike, mille kogumist
ei korraldata Tabivere vallas.
Tartu jäätmejaamades
(Jaama 72c ja Turu 49) võetakse vastu järgmisi jäätmeid
Tasuta
• majapidamises tekkinud
ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed,
päevavalguslambid jm);
• suuremõõtmelised jäätmed (mööbel);
• elektroonikaromud
(külmikud, telerid jm);
• taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall,
plast- ja klaastaara);
• pakendijäätmed;
• töötlemata puit.
Tasu eest
• biolagunevad aiajäätmed. Hind: Jaama 72c – 0,12
eurot/t ja Turu 49 – 1,92
eurot/t;
• suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid,
kraanikausid, WC-potid,
krohvipuru jms). Hind: Jaama 72c – 6 eurot/t ja Turu
49 – 37,20 eurot/t;
• asbestijäätmed ja eterniit võetakse vastu ainult
Jaama 72C. Hind 132 eurot/t;
• riided, sh taaskasutuseks kõlbmatu tekstiil (Turu
49 võetakse riideid vastu
ehitusjäätmete hinnaga 37,20
eurot/t).
Jäätmejaamast võivad
elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks ära viia.
Kontakt: Jaama 72c, tel
1919 ja Turu 49, tel 742 1398.
Lahtiolekuajad: Jaama
72c E–R 10–18 ja L–P 10–16,
riigipühadel suletud ning
Turu 49 T–R 12–18 ja L–P
10–16, E ja riigipühadel suletud.
Jäätmeseadusest tulenevalt peavad kõik elanikud
panustama liigiti kogumisele. Ei piisa ainult kodus
jäätmete sorteerimisest, vaid
kindlasti tuleb sorteerida ka
tööl. Eraldi on olemas Keskkonnaministri määrus nr
4 ,,Olmejäätmete sortimise
kord ning sorditud jäätmete
liigitamise alused“, mis võeti
vastu 2007. aastal. Määruses
on välja toodud liigiti kogutud
jäätmete nimekiri, mida tuleb
olmejäätmete sortimisel tekkekohas liigiti koguda.
Samuti on oodatud ka korteriühistud, kes saavad enda
tellida pakendikonteineri,
mille teenindamine ja rent on
tasuta. Maksta tuleb kohale
toomise eest.

Vähemalt tuleb liigiti
koguda
Paber ja kartong – vanapaber, ajalehed, vihikud,
paberkotid jne. Näiteks pehme paber (ninanuuskamise
paber, paberist munakarbid
jne) – need kuuluvad kas
olmeprügi või biojäätmete
hulka. Kindlasti ei tohi panna
vanapaberi või pakendikonteinerisse. Samuti ei kuulu
tapeet vanapaberi- või pakendikonteinerisse. Tapeet
pane olmeprügikonteinerisse. Keskkonnaamet tuletab
meelde, et paberi ja kartongi
puhul tuleb eelistada nende
taaskasutamist põletamisele.
Vanapaberikonteinerid asuvad korteriühistute juures.
Plastid – on näiteks
ämbrid, mänguasjad, plastnõud. Hetkel on võimalik viia
Torma prügilasse.
Metallid – metallijäätmed kogutakse muudest jäätmetest eraldi, anna üle vastavat tegevusluba omavale
vanametalli kokkuostjale või
vii Torma prügilasse.
Klaas – on näiteks tarbeklaas (vaas, klaasist kann
või riiulid jne). Klaas tuleb
tekkekohas eraldi koguda
muudest jäätmetest ja anda
üle lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta
(Torma prügila) või vastavat
jäätmeluba omavale ettevõttele.
Bioloogiliselt lagunevad aia- ja haljastusjäätmed -– piirkonna haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastuse biolagunevaid jäätmeid
(taimed, rohi, lehed, oksad ja
muud) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb
koguda teistest jäätmetest
eraldi ja kompostida olemasolevatel kompostimisväljakutel või teistes jäätmeluba
omavates jäätmekäitluskohtades. Kui inimene soovib,
võib ta ka aianurgas kompostida, selleks peab teadma:
aia- ja haljastusjäätmeid võib
kompostida lahtiselt aunas
ning toidujäätmeid võib kompostida selleks ettenähtud
kinnistes kompostrites või
lahtistes kompostiaunades
oma kinnistu piirides. Kompostimisel tuleb biolagunevad
jäätmed ladustada tervisele ja
ümbruskonnale kahjutult nii,
et see ei soodustaks kahjurite
levikut. Komposti ei tohi panna jäätmeid, mis muudavad
komposti taaskasutuskõlbmatuks. Kompostinõud ja
-aunad peavad paiknema
naaberkinnistust vähemalt 3
meetri kaugusele, kui naabrid
ei lepi kokku teisiti, ja vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust. Heitvee kogumiskaevu
omanik peab tagama selle
korrasoleku, veepidavuse
ja õigeaegse tühjendamise.
Heitvee setteid ei tohi kodumajapidamises kasutada
komposti valmistamiseks ega
laotada pinnasele.
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed on pinnas, kivid ja
muud bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed. Need tuleb tekkekohas
eraldi koguda ja anda üle
nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta (Torma prügila) või

vastavat jäätmeluba omavale
ettevõttele.
Pakendid, sh paber- ja
kartongpakendid (pappkastid ja -karbid, paberkotid,
lainepapp jne), plastpakend
(tarbe- ja toidukauba plastpakendid, joogipudelid, kilekott jne), puitpakendid
(peamiselt seotud tootmises
kasutatavate veopakenditega
(euroalused, puitkastid jne)),
metallpakendid (karastusja vähealkohoolsed joogid,
konservid jne), komposiitpakendid (mittegaasilised
karastusjoogid, mahlad ja
piimatooted), klaaspakendid
(alkohoolsed- ja karastusjoogid, purgid jne), tekstiilpakendid – segapakendikonteinerid asuvad valla erinevates
kohtades.
Puit – põletada võib ainult puhast puitu. Kemikaalidega töödeldud puidu korral
on tegemist puidujäätmetega,
mida ei tohi põletada. Need
tuleb viia Torma prügilasse.
Tekstiil – rõivad ja tekstiil. Vanad rõivad (korralikud)
viia võimalusel taaskasutuskeskusesse või jagada korralikke riideid sõpradele, tuttavatele või võtta ühendust
sotsiaaltöötajatega, et teada
saada kas on abivajavaid
peresid, kellele saaks anda
korralikke riideid, mööblit,
nõusid jne. Saab viia Tartu
jäätmejaamadesse.
Suurjäätmed mööbel,
vaibad, madratsid jne. Suurjäätmeid võib koguda oma
kinnistu piirides ning neid ei
tohi ladustada väljapoole kinnisasja. Suurjäätmeid saab
üle anda Tartu jäätmejaamadesse või Torma prügilasse.
Probleemtoodete jäätmed nt luminestsentslambid
ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, patareid ja
akud, elektri- ja elektroonikaseadmed – neid saab üle anda
Tartu jäätmejaamadesse või
Torma prügilasse.
Patareide kogumine
– seadusest tulenevalt on
patareide tootjad kohustatud
kasutatud patareid tasuta
tagasi võtma müügikohtade
kaudu, varustades turustajat kogumiseks vajaliku
kogumismahutiga. Sellest
lähtuvalt peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) tasuta tagasi
võtma kasutatud patareid,
sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või
mitte. Vastav teave peab
olema müügikohas nähtaval
kohal. Poodides on olemas
(tavaliselt) patareide kogumiskastid.
Kasutatud kodutehnika kogumine – turustaja on
kohustatud oma müügikohas
elektroonikaromu valdajalt
tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava
seadmega sama liiki ja sama
otstarvet täitvast seadmest
tekkinud elektroonikaromu
(nn 1:1 vastuvõtmine). Turustaja ei tohi keelduda elektroonikaromu vastuvõtmisest.
Kui kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadme turustajast ei
ole mööda avalikke teid 10
km raadiuses elektroonikaromude kogumiskohta, peab
turustaja oma müügikohas
füüsiliselt isikult tasuta ta-

gasi võtma talle müüdava
seadmega sama liiki ja sama
otstarvet täitvast seadmest
tekkinud elektroonikaromu,
sõltumata sellest, kas see
füüsiline isik on soetanud
või soetab turustajalt samalaadse seadme. Turustaja on
kohustatud oma müügikohas,
mille müügipind on vähemalt
400 m2, tasuta tagasi võtma
väikeseid elektroonikaromusid, mille ükski väline mõõde
ei ületa 25 cm, sõltumata
sellest, kas kasutaja ostab
uue sama liiki seadme või kas
selles müügikohas müüakse
sellist liiki seadmeid.
Turustaja ei ole kohustatud oma müügikohas vastu
võtma saastunud elektroonikaromu. Sellised seadmed
tuleb viia Torma prügilasse
või Tartu jäätmejaamadesse.
Muud ohtlikud jäätmed
(nt leelised, happed, lahustid,
pestitsiidid jne) tuleb koguda
teistest jäätmetest eraldi ning
viia Tartu jäätmejaamadesse.

Tuletame veelkord
meelde
Rehve on võimalik ära
anda Rehviringluse koostööpartnerile Jõgeva linnas
Kaldes OÜ-le, Põltsamaa
linnas Rail Auto OÜ-le ning
Mustvee linnas Revan OÜ-le
vastavalt nende üleandmise
tingimustele. Tasu eest võtab
vastu Torma prügila.

Jäätmete põletamine
Majapidamises tekib ikka
aeg-ajalt jäätmeid, millest
tihti soovitakse vabaneda
põletamise teel. Oluline on
teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav
vaid töötlemata/immutamata
puidu põletamine. Kõikide
teiste jäätmete, eriti plastide
põletamine on ümbritsevat
keskkonda kahjustav.
Ehitusjäätmed tuleb viia
ise Torma prügilasse või Tartu jäätmejaamadesse.
Tabivere vallas korraldatud jäätmeveo piirkonnas
teenindab AS Ragn-Sells.

Vabastuse saamine
Kui teile kuuluv kinnistu,
mis jääb korraldatud jäätmeveo piirkonda, seisab tühjana
või kasutatakse seda minimaalselt, siis on võimalik
taotleda kas täielikku või
perioodilist vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks
tuleb pöörduda Tabivere vallavalitsuse poole:
Tabivere vallavalitsus,
Tuuliku 11, Tabivere alevik,
49127, tel 776 6940, e-post
info@tabivere.ee ja esitada
põhjendatud taotlus vabastuseks.
Vabastamise otsuse teeb
kohalik omavalitsus ning vedajal puudub õigus iseseisvalt
jäätmevaldajaid vabastada.
Kodumajapidamises tekkinud paber, papp ja pakendid saab tuua vastavalt märgistatud avalikesse paberi,
papi ja pakendi konteineritesse. Nende tühjendamise eest
tasub vallavalitsus.
Konteinerid asuvad:
•Tabivere alevik: Tabivere Tuuliku 10 (kultuurimaja
ja Juko poe vahel), Tuuliku 8,
Pargi 6, Tuuliku 11, Tabivere
põhikool;

•Maarja-Magdaleena:
kaupluse juures, Kurepesa
tee 4;
•Juula küla;
•Kaiavere küla.

Väljavõte Tabivere valla
heakorraeeskirjast
§ 5 Kinnistu ja ehitise
omaniku kohustused heakorra tagamisel
(1) Kinnistu omanik on
kohustatud:
1) hoidma korras oma
kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia või heki;
2) niitma regulaarselt
vastavalt ilmastikuoludele
hoonete ja rajatiste ümbrust;
3) tiheasustusalal niitma
ja kinnistult heina ära koristama minimaalselt üks kord
aastas hiljemalt 01.juuliks,
et vältida kulu teket ja tagada
tuleohutus;
4) lõikama puude ja põõsaste oksad, mis kasvavad
väljaspoole kinnistu piire ja/
või varjavad liiklusmärke
ja nähtavust või takistavad
liiklemist teel;
5) tagama mittekasutuses
oleva ehitise ja sinna juurde
kuuluva krundi heakorra,
sulgema sissepääsud ehitisse
ning vältima hoone varisemisohtlikkust.

“Teeme ära!”
6. mail 2017
“Teeme ära!” talgupäev
toimub traditsiooniliselt
maikuu esimesel laupäeval,
tänavu 6. mail 2017. Talgupäeva eesmärk on edendada
ettevõtlikkust ja aktiivset
eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda
ning tugevdades kohalikke
kogukondi.
Üle-eestiline “Teeme ära!”
talgupäev sai tõuke 2008. aasta suurest prügikoristusest
ning sellele järgnenud 2009.
aasta mõttetalgutest. Alates
2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma
elukeskkonna heaks teha.
Seejuures otsustades ise, mis
vajab ärategemist koduümbruses või kaugemal. 2016.
aasta talgupäeval korraldati
üle Eesti 1986 eriilmelist talgut kokku 44 372 osalejaga.

Tabivere valla koerte ja
kasside pidamise eeskiri
Tabivere vallavolikogu
kinnitas 14.05.2015 toimunud
istungil Tabivere valla koerte
ja kasside pidamise eeskirja
ning Tabivere valla lemmikloomade registri asutamise ja
pidamise põhimääruse.
Tabivere valla lemmikloomade registri asutamise
ja pidamise põhimääruse § 6
lõike 1 kohaselt:
Tabivere vallas peetav
koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava
veterinaararsti paigaldatud
mikrokiipi ning olema registreeritud Tabivere valla
lemmikloomade registris.
Kõigil loomaomanikel on
võimalus oma lemmiklooma
kanda registrisse:
1.
www.eesti.ee
2.
kohalikus omavalitsuses (täites registreerimise
avalduse)

Palume tutvuda Tabivere
valla koerte ja kasside pidamise eeskirja ning Tabivere
valla lemmikloomade registri
asutamise ja pidamise põhimäärusega.

Väljavõte
§ 3. Loomapidamise nõuded
(1) Looma võib pidada
loomapidajale kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises, ettevõttes või kinnisel
territooriumil (tarastatud
hoovid, aiad jne) nii, et oleks
välistatud looma lahti pääsemine. Koera pidamisel ketis ei
ole tarastamine kohustuslik.
Looma pidamise koht peab
vastama õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja
loomapidamise tingimustele.
(2) Looma pidamisel on
keelatud looma vigastamine,
piinamine või muul viisil
abitusse seisundisse jätmine.
(3) Loomapidaja on kohustatud tagama looma õigeaegse
vaktsineerimise marutaudi
vastu ning järgima marutaudist teatamise nõudeid
vastavalt marutaudi tõrje
eeskirjale.
(4) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega
ohustaks kaaskodanikke.
Loomapidaja kannab vastutust kõigi looma tegudest
tulenevate tagajärgede eest.
Leht 2 / 3 Tabivere valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
(5) Loomapidaja on kohustatud vajadusel tähistama
sissepääsu tema omandis
olevale territooriumile sildiga, mis informeerib koera olemasolust. Loomapidaja peab
tagama teiste territooriumi
kaasomanike või õiguslikul
alusel kasutajate ja nende külaliste ning ametiülesandeid
täitvate isikute ohutu pääsu
ja viibimise territooriumil.
(6) Juriidilisest isikust
loomapidaja on kohustatud
määrama looma heaolu eest
vastutava isiku
§ 4. Loomapidamise nõuded avalikus kohas
(1) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada
teiste loomade, inimeste ja
vara ohutus ning avalik kord,
kasutades jalutusrihma või
kandmisvahendit ning vajadusel suukorvi.
(2) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on
üldjuhul keelatud. Koera võib
jätta kuni pooleks tunniks
järelevalveta loomaomanikule vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab
olema välistatud koera lahti
pääsemine ja koerast tulenev
oht ning koer peab vajadusel
kandma tema iseloomust,
kasvust või muudest asjaoludest tulenevalt suukorvi.
(3) Loomapidajal on keelatud: 1) loomaga viibida vastava keelumärgiga tähistatud
kohtades; 2) ujutada ja pesta
looma avalikes supluskohtades.
(4) Lõike 3 punktis 1
sätestatu ei kehti vaegnägija
juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.
(5) Loomapidaja on
kohustatud koheselt koristama looma väljaheite
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Inimesed meie keskel
jõuluvanaga kokku ei puutunud, alati oli ta kingid lihtsalt
ukse taha jätnud.
Ema tegi palju käsitööd.
Nii sai Lonni juba lapsepõlves
selgeks kudumise.
25. märtsil 1949. aastal
muutus tema elus kõik, kui
algas teekond Siberisse Novosibirski oblastisse, kuhu
ta jäi kuni Stalini surmani.
Siberlaste iseloomustamiseks
ütleb Lonni, et nad on väga
sõbralikud ja südamlikud.
Asumisel olles töötas traktoristina ja pärast Stalini
surma põgenes Siberist tagasi
koju.
Töötas omaaegses Saadjärve kolhoosis põllutöölisena.
55-aastaselt jäi pensionile.
Kodus olid loomad, aiamaa.“
Kasvatasin lambaid, seetõttu
kudusin ka palju. Praegu ei
kuula enam sõrmed sõna ja
seetõttu loen palju“, ütleb
Lonni
Siberi-aastatele tagasi
mõeldes ütleb, et põhjust,
miks mind Siberisse saadeti,
ei teagi. Olin lihtsalt rahvavaenlane nagu tuhanded
teised. Riidega, mis seljas
ja jalas, nendega läksingi.
Aeg ja saatus oli selline. Ega
valitsus teadnud, et Sepa-Lonni tuleb Siberisse saata, ikka
oma naaber.

Jätkan eelmises lehes
alustatud intervjuudega.
Tänased vestluskaaslased leidsin Tabivere
sotsiaalkeskusest, kes
siin oma vanaduspäevi
veedavad. Tutvusin väga
lõbusate inimestega, kes
kahjuks enam üksi elamisega toime ei tule.

Esimene neist on Tartu
vallas asuva Linnamäe talu
peretütar Lonni Juur. (83 a)
Tema vanematel oli väike talu, kaks lehma. Oli ka
hobune ja lambad. Isa käis
tööl, ema hoolitses loomade
eest. Kahe lehma pärast ei
võetud karjalast. Loomade
koos hoidmisega pidid lapsed
ise toime tulema. 5–6-aastaselt algas tema karjasetee.
Palava ilmaga ei püsinud
loomad koos. Mänguasjadest
nimetab naljatamisi kive ja
puupulki. Vahest sai vennaga ka puupüssidega mängitud. Kooliteed alustas Vedul,
hiljem Kukulinnas. Kodus
tähistati mäletamistmööda
jõule, kahjuks küll isiklikult

Teise vestluskaaslase,
Lembit Osula (84), pere on
pärit Kanepi lähedalt Truuta
vallast. Isa sai talu ja 3–4 ha
maad Vabadussõjas osutatud
teenete eest. Perel oli hobune.

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
Kodused majapidamistööd
tehti käsitsi. Talu asus kõrvalise koha peal, vesi oli kaevus
ja kemps maja nurga taga.
Suuremate tööde juures
käisid naabrid üksteisel abiks.
Nädala vahetustel toimusid
simmanid – Kikka Kaarel oli
kõva pillimees, teda jätkus nii
talgutele kui ka pidudele.
Kooliteed alustas Lembit
Koorastes. Seal oli ainult 7
klassi, edasi õppis traktoristiks Helmes.
Suuremaid koosolemisi
tehti ikka koos külarahvaga.
Traditsioonilised olid jõulud
ja vastlaliug, ikka suure reega
ja kõrge mäe otsast. Nalja sai
kõvasti tehtud.
Jõuludeks toodi kuusk
tuppa, seda sai siis igasuguste ehetega kaunistatud. Olid
klaaskuulid ja küünlad, noh
kõik, mis tol ajal saada.
Sõjaväes oli Lembit neli
aastat, Sevastoopolis merejalaväes. Sõda oli selleks ajaks
juba läbi.
Edasi algas töömehetee.
“Abiellusin Otepääl, suurt
külapidu ei olnud. Mul on
kolm poega ja kaks tütart.
Vabal ajal võtsime agaralt osa
Ilmatsalu segarahvatantsurühma tööst. Olin oma naisega
paaris, käisime ka Tallinnas
suurel peol.

Pensionile jäin viiekümneselt, mul sai vanas avariis
jalg kõvasti viga. Vene ajal
käisin mitmeid kordi seda
ravimas nii Värskas kui ka
Narva-Jõesuus. Nüüd olen siis
siin, 9 aastat juba. Lapsed on
ilmapidi laiali. Alul oli siingi
väga raske, aga elada tuleb
sellega, mis antud. Mis siin
viga, sööd kõhu täis, vaatad
telekat. Esimestel aastatel sai
siingi tantsu löödud,” meenutas Lembit.
Mida mees elatud elust
kahetseb? “Ümber pöörata
ei ole midagi. Aeg ja koht
oli tol korral nii. Tänapäeva
poliitika ei huvita. Purelevad
seal omavahel. Igaüks tahab
paremat kohta,” sõnab mees.
Sügisel täitub 85. eluaasta, lapsed lubasid siis suure
peo korraldada.

Seltsing Lumeroos pidutseb ja tegutseb
2017. aasta algas meil
hästi. Kaks korda nädalas
on võimlemistund, ühel
korral laulame, kord kuus
on koosviibimine, kuhu kutsume külalisi, esinejaid,
õnnitleme sünnipäevalapsi,
korraldame mälumänge,
laulame.
Jaanuaris laulsid 20-aastased üliõpilased Anelle ja
Jan tuntud ja vähem tuntud
laule. Veebruaris rääkis vallavanem Tarmo Raudsepp,
et sügiseks saame ruumid
vabaajakeskusesse. Uus on

ikka huvitav. Hooldekodu
eakad laulsid ,,Kodu eest“
ja ,,Kodumaa“.
Märtsis oli külaliseks
proua Anneli Iisakust, kes
tantsis uhketes kostüümides kuus idamaist tantsu.
Tantsukostüümide riide oli
ta Indiast toonud ja seal
õmmeldagi lasknud. Õhtul
pidi ta minema Rakverre mustlastantsu õppima.
Anneli on külastanud 51
riiki. Selle peale me ainult
ahhetasime.

31. märtsil toimus Elvas
Mitteteatrite festival, kus ka
Tabivere Lasteteater osales.
Kuna meil on ainult tüdrukud tuli kohandada O.Lutsu
“Nukitsamees” vastavalt
neile. Mõhk - Nõhkinna,
Tölpa - Tölpinna. Kustist sai
Crita ja Itist Ita, ainult eit jäi
eideks. Oli vaga tore päev.
Suur tänu toredatele tüdrukutele. Täname ka Tabivere
Rahvamaja, kes tegi võimalikuks meie osalemise.
Ita - Anete Koll
Crita - Eleanora Aunap
Eit - Mari-Liis Kirs kiituskiri eide rolli eest
Tölpinna - Triin Kivisikk
Mõhkinna - Liis Küpar
LINDA AMJÄRV

Seltsingu tegevuse plaanid on valmis nii aprilli- kui
ka maikuuks. 6. mail külastame Sigulda lillelaata.
Pikniku peame kas Ene või
Tiina õuel. Juuni alguses
külastame katusega silda
Lemmaku külas, tuletorni
Rannapungerjal, loodusmaja Iisakus ning renoveeritud mõisa Mäetagusel.
Sügiseks tekkivad
uued mõtted ja tegemised.
Olgem rõõmsad!
MADLI KAASIK

TIINA TEDER

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
korraldab 6. mail 2017. a reisi Läti suurimale
taime-, istiku- ja lillelaadale.
Väljasõit Maarja-Magdaleena bussipeatusest kell 6.30.
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.

Iga ema on ilus
ja väärib hetke iseendale!
Kallis ema,
tee ennast ilusaks ja tule

14. mail kell 11–16
Tabivere rahvamajja.
Pildistame sinust imelise portree- või
perepildi koos kallimatega.
Kuni 5 kaadrit, parimast valmib
15x21 cm paberil foto,
mille saab hiljem kätte rahvamajast.
Hind: 2€
Fotograaf Virgylia Soosaar.
Virgylia Soosaar, Tabivere vallavalitsus
ja Tabivere rahvamaja ootavad sind!

Tabivere Nobenäpud
kutsuvad

26. aprillil kell 18.00

TEMPLI TÖÖTUBA
Juhendaja: Irina Jelagina

2. mail kell 17.30

EMADEPÄEVA TÖÖTUBA
Juhendaja: Midrilind

5. mail kell 18.00

PORTSELAANMAALI TÖÖTUBA
Juhendaja: Mariliin Kindsiko-Singh

Info: FB Tabivere Nobenäpud
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Kuidas me MaarjaMagdaleena põhikoolis
luulevõistlust korraldasime

Maarja-Magdaleena koolipoisid
käisid jalgpallipealinnas Madridis
31. märtsil startisime
koos Maarja-Magdaleena
põhikooli õpilaste Henn-Jaagup Rooba, Henri Raju ja
Mati Mansbergi ning sotsiaalpedagoog Liis-Marii
Mandliga Hispaania pealinna
Madridi.
Mati räägib reisi algusest: „Meie reis Hispaaniasse
algas öösel kell 1. Jõudsime Riiga umbes hommikul
kell 4. Lend Frankfurti läks
kell 6. Frankfurdis läksime
lennuki peale, mis viis meid
Madridi. Madridi lennujaam
oli nii suur, et esialgu oli
meil raskusi sealt väljapääsu
leidmisega.“
Henri lisab: „Lennujaam
oli väga suur, seal oli neli erinevat terminali, mis asusid
üksteisest eemal. Me pidime
sõitma bussiga terminali 4,
sealt rongiga linna ja teise
rongiga Parlasse.“
Rahvaarvult Euroopa kolmas linn Madrid on ikka tõeliselt suur. Meie peatuspaik
oli Parla linnakeses, mis asub
Madridist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Pidev sõitmine
Madriidi ja Parla vahel võttis
omajagu aega, samas oli hea
ööbida veidi rahulikumas
piirkonnas. Esimene päev
oli pikk ning Henn-Jaagupi
sõnul jäi ta kohe magama, kui
pea padjale pani.

„Nägime kuningalossi ja
katedraali“
Mati: „Teise päeva parim
hetk oli see, kui jõudsime
maailmakuulsa jalgpallistaadioni – Estadio Santiago
Bernabéu – ette. Seal oli
suur muuseum, mis oli lahe.
Me saime pilti teha Meistrite
Liiga karikaga“.
Ka Henn-Jaagup kiidab
seda kogemust: „Seal oli väga
mega olla ja pilte oli ka lõbus
teha“.
Henri mäletab, et ka jalgpallurite riietusruumides sai
käia.
Pean tunnistama, et ka
minu ja Liis-Marii lemmi-

SUURE JALGPALLI KODU: Santiago Bernabéu staadion. Mati
Mansberg (vasakult) Henn-Jaagup Rooba, Henri Raju ja LiisMarii Mandel.
Foto: Kertu Meldre

kuks osutus jalgpallistaadion
ja -muuseum, kuigi suured
jalkafännid me just pole.
Henn-Jaagup: „Pärast
läksime šoppama ning ma
ostsin endale ühe minionikostüümi“. Muidugi sai koju
viidud ka suveniire ja kohalikke maiustusi. Tõeliselt vedas meil ilmaga – keskpäeval
päike lausa kõrvetas, enamus
päevast oli meeldivalt soe.
Saime juba nautida meie
jaoks suvist ilma.”
Mati kolmandast päevast:
„See oli esimene päev koos
teiste lastega. Saime kokku
rahamuuseumi ees. Kohale
tulid hispaanlased, kreeklased, meie ja poolakad. Päeva
lõpus läksime vaatamisväärsustega tutvuma. Nägime
kuningalossi ja katedraali.“
Neljandal päeval käisime
esimest korda kohalikus koolis, ms on meie omast palju
suurem (õpilasi 700), seal
oli ka bassein ja suur väliala
erinevateks õuemängudeks.
Seekordse projekti ülesandeks oli teha paberi ajalugu, valmistamist ja kasutusvõimalusi tutvustavad plakatid Madridi raamatukokku.
Meie saime tutvuda lähemalt
paberi valmistusviiside ajalooga. Saime teada, et kuigi

pidevalt luuakse paremaid
ja kiiremaid masinaid, on
paberi valmistamise tehnika
jäänud aastatuhandete jooksul samaks.
Henri: „Selles koolis oli
üks vahetund tund aega pikk
ja siis olid kõik õues“.
Võisime Liis-Mariiga
rahulolevalt veenduda, et
meie õpilased suhtlemisega
hätta ei jää – kohe leiti uusi
sõpru, räägiti inglise keeles
ning õpiti ka hispaania keelt,
mängiti õues koos jalgpalli.
Usina jalgpalli tagumise peale läks Henril lausa jalanõu
katki.
Poisid kinnitasid, et neljas päev oli kõikidest koolis
oldud päevadest kõige toredam.

„Seitsmes päev algas
kell 3 öösel“
Koolilõuna puhul sai
valida mitme roa vahel, alati
pakuti kõrvale saia ja vett.
Söök oli üsna kosutav, kuid
Maarja-Magdaleena koolitoidust paremat me veel üheski
projektikoolis maitsta pole
saanud. Õhtusöögiks sõime
(nii soolast kui ka magusat!)
pitsat, mis ühehäälselt kuulutati maailma parimaks
pitsaks.

Väike Müü tähistas esimest
sünnipäeva
Hurraa! Väike Müü sai
ühe aastaseks 18. märtsil.
Nii võiks alata Towe Janssoni raamat „Muumitroll”
üks peatükk. Tegelikult saab
aastaseks hoopis Tabivere
lasteaia hoiurühm Väike
Müü. Rühmas käib igapäevaselt kohal 9 last. Meie
päevad on sama toimekad ja
mängulised kui suuremate
laste rühmades. Sügisel küpsetasid põnnid koos issidega
isadepäeval küpsiseid. Issid
olid kohal 100%-liselt.
Kuigi meie rühmas ei ole
laulutunde, õppisime jõuludeks selgeks päkapikulaulu
ja laulsime seda jõuluvanale.
Kevadel on tulemas emadepäeva pidu. Meie lapsed on
nii tublid, et kindlasti saame
ka emmesid mõne lauluga
rõõmustada.
Igal hommikul on meil
hommikuring, kus õpime

tundma värve, loomi ja loodust. Õue minnes oskavad
lapsed ennast päris hästi
riidesse panna ja meie rühma
kodukord on neil igati hästi
meeles.
Hoovist välja minnes saame ühiselt koos jalutades
näha ka ümbruskonda – nii
on meile tuttav kiriku park
ja kergliiklustee.

Kui tahad meist rohkem
teada, siis tule meile külla!
Meie aadress on MaarjaMagdaleena küla, Kiriku
tee 11. Muumimaja Väikese
Müü rühm, õpetaja ja hoidjad
ootavad teid.
SIRJE, MARIKA ja
KARMEN
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Viiendal päeval läksime
taas kooli, tegime veel plakateid ja poisid mängisid
jalgpalli. Õhtul oli meil suur
ühine õhtusöök projektikaaslastega. Saime lõpuks ära
proovida hispaania rahvusroad. Poiste lemmikuteks
osutus krõbe kana, meie
Liis-Mariiga proovisime
julgelt kõike.
Kuues päev algas varakult Madridi raamatukogus,
kus meile räägiti paberi- ja
trükikunsti ajaloost ning
lapsed said endale märkmikud meisterdada. Käisime
veel trükimuuseumis. Peale
seda tuli reisi kõige nukram
osa – pidime jätma hüvasti
uute sõpradega, kellega just
viimastel päevadel hakati
eriti hästi läbi saama. Kallistati palju ja lubati ühendust
hoida.
Kreeka õpetajad üritasid
küll Henrit Kreekasse kaasa
meelitada ja lubasid isegi ta
emaga läbi rääkida, kuid meil
Liis-Mariiga õnnestus poiss
siiski endale hoida.
Henri võtab reisi kokku
nii: „Mulle meeldisid selle reisi juures kõige rohkem kreeklased ja plakatite tegemine.“
Henn tagasiteest: „Seitsmes päev algas kell 3 öösel. Meie taksojuht oli väga
närvis, sest ta jäi veidike
hiljaks.“
Õnneks jõudsime siiski
lennujaama ja ilusti oma
järgnevate lendude peale. Kui
Riia lennujaama jõudsime,
sõime head kodust toitu ja
ootasime bussi Tartusse. Kui
lõpuks 6. aprilli õhtul Tartu
bussijaama jõudsime, oli ikka
hea tunne küll!
Reis oli tore ja meeldejääv, kuid kodus on alati
kõige parem.
Mati: „Tere Eesti! Kodu,
kallis kodu!“
KERTU MELDRE
Maarja-Magdaleena
põhikool klassiõpetaja,
õppealajuhataja

Juba teist korda toimus üleriigilise luulekonkursi „Ellen
Niiduga Midrimaal” Jõgevamaa eelvoor Maarja-Magdaleena
põhikoolis. Meie olime kohe, kui eesti keele õpetaja Marje
Koorits abi palus, nõus konkursi korraldamisel kaasa lööma.
Kuna see etlusvõistlus on ainult 1.–6. klassi õpilastele, ei
saanud me ise niikuinii osaleda.
Kõigepealt korraldasime koolikonkursi, et leida meie
kooli esindajad maakondlikule etluspäevale. Kuulsime palju
põnevaid luuletusi ning proovisime, kuidas saame hakkama
suure etlusvõistluse juhtimisega. Kuigi esinemiskava oli
kirja pandud ja olime palju harjutanud, ei sujunud kõik
alguses just väga hästi.
Midrimaa Jõgevamaa eelvoor toimus 2. märtsil ja maakonna 24 koolist oli osalejaid ainult kuuest. Kohal olid 23
luulesõpra: Voore põhikoolist 6, Lustivere põhikoolist 1,
Vaimastvere koolist 4, Palamuse gümnaasiumist 4, Kuremaa lasteaed-algkoolist 3, Siimusti lasteaed-algkoolist 1 ja
meie koolist 4.
Etlejate hindamiseks olid kohale kutsutud tähtsad
kohtunikud: ajakirjanik, näitleja ja teatrikriitik Margus
Mikomägi; kunstnik, luuletaja ja harrastusnäitleja Jaanus
Järs; Liivi Muuseumi juhataja Mari Niitra ning kunstnik ja
Wiera teatri lavastaja Ene Luik-Mudist.
Korraldajate ning teadustajatena oli meil mõnus kuulata
teiste esinemist. Lõpuks ütlesid kohtunikud oma arvamuse,
avaldasid esinejatele tunnustust ja jagasid soovitusi, kuidas
veel paremini saaks. Meiegi saime hoogu jätkamiseks ja
otsustasime, et osaleme ka ise järgmisel, Juhan ja Jakob
Liivi luulekonkursil.
Margus Mikomägi saatis meie etlusvõistluse muljete
kohta hiljem veel ka kirja. Tsiteerime üht lõiku: „MaarjaMagdaleenas kuuldud kaks parimat ehk esikohaväärilist
eristusid teistest just omanäolisusega. See on ka õpetaja suur
vastutus: mitte lapse omapära maha suruda, vaid hoopis
märgata ja julgustada teda nii olema. Väikestes koolides
see ju on võimalik.”
Etlusvõistlus õnnestus igati ja meil on hea tunne, et
suutsime sellesse oma panuse anda.
Üleriigilisel konkursil 20. märtsil Tapal saavutas Kaarel
Kristofer Kerge oma vanusegrupis 2. koha.
RAGNAR OJA, UKU-MART ROOBA
Maarja-Magdaleena põhikooli 7. klassi õpilased

MaarjaMagdaleenas
elavad andekad
muinasjutuvestjad
Tänavuse Sten Roosi nimelise muinasjutuvõistluse parimad lood valiti välja 311
muinasjutu hulgast. Kokku osales võistukirjutamisel 58 kooli üle terve Eesti.
Muinasjutuvõistlusest võtsid osa ka
Maarja-Magdaleena põhikooli tublimad
10–15-aastased kirjutajad.
8. aprillil jagati Tallinna raekojas järjekorras juba 25. muinasjutuvõistluse parimatele auhindu. Kutse raekotta said kaks meie
kooli 6. klassi poissi: Henri Raju muinasjutu
„Roberti seiklus“ ja Henri Poolak muinasjutu
„Kuidas siil endale okkad sai“ eest. Henri
Poolak pälvis ajakirja Hea Laps auhinna ja
Henri Raju žürii eriauhinna.
KOOLI KROONIK

PRESIDENDIGA: Henri Poolak (vasakult),
Kersti Kaljulaid ja Henri Raju.
Foto: Aneka Poolak
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Ülle, Vete, Merike!
Soovime,
et päike kõnniks te kõrval,
rõõm soojendaks tuba,
muretus lebaks te leival,
õnn istuks te ukselingil!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
Katrin, Ulrika Maimo, Evi,
Alo, Harri, Silver!
Õnniteme!
MTÜ JUULA KÜLA HEAKS

Kallis Evi!
Meil on vedanud,
et meil oled Sina!

Elistvere raamatukogu on suletud
15., 16., 17. ja 19. mail. Puhkus.
Vastuvõtt 1. klassi 2017/18
Hei noor!
30. aprillil kell 19 toimub Tabivere rahvamajas

VOLBRIÖÖ NÕIATRALL
Plaanis luuaviskevõistlus, stiilseima nõia
valimine, lõke ja palju muud toredat.
Eriti oodatud on kostüümides nõiad.
Nõiatralli juhatab peanõid.
Korraldab Tabivere noortekeskus
Hei, noor!
Emadepäevale oled mõelnud?
Veel ei ole?

Õnne ja tervist Sulle!
Soovib MTÜ Juula Küla Heaks

1. septembril 2017. aastal Tabivere põhikooli 1. klassi
astuvate laste (lapsed, kes on 1. oktoobriks 2017
saanud 7-aastaseks) dokumente võetakse vastu kooli
kantseleis E–N 9.00–16.00, R 9.00–14.00.
Teine kellaaeg kokkuleppel telefonil 773 6656.
Vajalikud dokumendid:
• avaldus vastaval blanketil kooli
kantseleis ja kodulehel www.tabivere.edu.ee
• koopia tervisekaardist (saab perearsti käest —
selleks on vaja käia lapsega perearsti vastuvõtul);
• lapse sünnitunnistus;
• foto 3 x 4 cm õpilaspiletile;
• lapsevanema isikut tõendav dokument;
• lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.
Dokumente võetakse vastu 2. juunini 2017.
Avaldust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna
e-posti teel: kool@tabivere.edu.ee

Siis tule 12. mail kell 15
Tabivere noortekeskusesse ja
meisterdame emale üllatuse!

27. mail Tabivere rahvamajas
99
90
87
86

85
82
81
80
70
65
60

50

EDUARD MIHKELSON
LEILI KESA
RICHARD MÄNGLI
ELLE VAHT
RUDOLF TUUR
ANTS-ARNOLD KOGER
TOONI KABER
MARIA ANSIP
KALJU MATSON
VELLO SOOMETS
HEINO SELGIS
AIDE KOGER
KALJO MITT
LEA-KAI MITT
URVE MARKVART
VETE ANSIP
REIN KLAOS
UNO VAINLO
SIINA ROOSIPUU
MADIS PADDAR
SIRJE SAALITS
YURII SEMENJUK
NOORA ANNOV
MARGUS PRESS
ANDRES KARU
ANDRES MIKEŠIN
MATI REBANE

23.04
11.04
12.04
07.04
15.04
23.04
23.04
10.04
15.04
05.04
25.04
26.04
26.04
30.04
04.04
11.04
12.04
04.04
09.04
13.04
24.04
25.04
26.04
28.04
06.04
29.04
29.04

Kell 11.00 väikeste vallakodanike vastuvõtt.
Kell 12.00 tähistame lastekaitsepäeva
Külla tuleb “Laste Vabariik” EV 100 raames, kus on
etenduse-, mängu-, töötubade ala ja kuni 12. a
lastele väljastatakse lastepass, mis sisaldab erinevaid
soodustusi üle Eesti (uuri lähemalt: minaka.ee).
Esinevad:
Suurte ja väikeste laste teatriring
J.J.Street Hip-Hop tantsijad
Tabivere valla huvikooli tantsustuudio
ja palju muud põnevat!
Toetajad: Tartu Mill, Eesti Kultuurkapital, Tabivere vald,
Tabivere rahvamaja, Lastekaitse Liit, MTÜ Tabivere
Lastekaitseühing.

Pühapäeval, 21. mail kell 10–14
laadaplatsil endise meierei ees

Maarja-Magdaleena IX KEVADLAAT
Müügil istikud, taimed, lilleamplid, käsitöö, riided,
küpsetised, raamatud ja palju muud kaupa.
*Õnneloos *Laadamuusika
*Vitspunutiste õpituba *Kohvik
Laadal avatud tervisetelk „Kevadine toit & taimed“
Too oma vitamiinipomm telki! Parimatele auhinnad!
Olete oodatud kauplema ja laadarõõmust osa saama!
Info www.maarja-magdaleena.tabivere.net
või tel 520 5906, 5340 6299.

TÜÜNE KOOL
05. VIII 1936 – 20. III 2017
MILVI KAJAK
20. XII 1939 – 28. III 2017
HEINO PENDER
03. I 1937 – 25. III 2017

Avaldame kaastunnet Tiiule laste ja lastelastega
Indrik Unt perega

KOKTEILIÕHTU
„Kevad südames“
Kontsertkava „Elu ja aja kajad“
Maarja-Magdaleena naisansamblilt Tormilind.
Kaasa teeb estraadiring.
Tantsuks Kadri Savva ja Aare Varusk.
Kokteile segavad „Baaris ainult tüdrukud“.
Müügil suupisted.
Laudade broneerimine ja
piletite väljaost kuni 28 aprillini.
Piletid 4 € eelmüügis
Maarja rahvamajas ja raamatukogus.
Õhtul kohapeal 6 €.
Info tel 520 5906.

Mälestame head töökaaslast

HEINO PENDERIT

Laupäeval, 29. aprillil kell 20.00 Maarja rahvamajas

Kolmapäeval, 3. mail kell 12
Maarja rahvamajas
Pilet 2 eurot

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

Järgmine leht ilmub
19. mail 2017.
Kaastöid maikuu lehte
ootame 10. maiks 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.

