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Tabivere lasteaia Pipid käisid
kevadet otsimas
Kuna sel aastal oli kevad
ennast kusagile kaugele
ära peitnud, otsustas
Tabivere lasteaia Pipi
rühm teda otsima minna.
Kaugele saab minna näiteks rongiga ja nii mindigi
juba hommikul vara. Rongi
peale jõudmiseks oli vaja nii
mõnelgi lapsel harjumuslikust hulga varem lasteaeda
jõuda ja tavapäraselt lasteaias söödav hommikusöök
pakiti seljakotti kaasa.
Peamised kevade otsingud toimusid Kärkna puhkealal, otsiti maalt ja veest.
Otsingute tulemusel tehti
järeldus, et küll ta kunagi
peidust välja tuleb, esimesed
märgid sellest on juba näha.
Et kevade tulekule pisut
veel kaasa aidata, tehti Pipi
rühma talgud, et lasteaia
õueala veidi mõnusamaks
muuta. Üritati murukärgede paigaldamisega muuta
kiikude alused porivabamaks
ja kaunistada liivakasti ümbrus lilledega, millede eest
lapsed hoolitseda saaksid.
Suur tänu vanematele,
kes appikutsele reageerisid
ja tööka õhtupooliku meiega
veetsid. Preemiaks oli õhtune
tänupiknik.

Tabivere põhikooli
LÕPUAKTUS
toimub 17. juunil kell 12.00
Tabivere põhikoolis.

Vastuvõtt 1. klassi 2017/18
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.
Õuesõpe on vahva!
Õuesõpe on huvitav, lõbus
ja kaasahaarav vanusest
olenemata. Selle tõestuseks
olid meie lasteaia õpetajate
poolt juhendatavad õuesõppe
ülesanded, seekord õppijateks laste asemel kolleegid
Jõgevamaa lasteaedadest.
Oleme kogu käesoleva
õppeaasta lastega edukalt
õuesõpet rakendanud ning
nüüd tahtsime oma vahvat

kogemust ka teistele lasteaednikele tutvustada.
Kuidas õpetada õues mõtlemist, sotsiaalseid oskusi,
loovust ja treenida mälu?
Ikka mängu ja vahvate ülesannetega, mille kaudu need
oskused kujunevad ja arenevad nagu iseenesest. Suured
eesmärgid ja tarkused ülesannete taga jäävad õpetajate
seada, uudishimu ja mängulustaga laste osaks. Külmast
kevadilmast hoolimata lõppes

päev soojade südamete ja
omavahel jagatud ideedega
edaspidiseks.
Meie õpetajad Anneli Suvi
ja Anneli Kaber teenisid
näidistunni eest kolleegide
heakskiidu ning iga osavõtja sai kaela päris ehtsatest
kevadlilledest medali.
AUNE SEPP
Tabivere lasteaia
juhataja

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

Hooldekodu tähistas 5. mail oma
kahekümnendat sünnipäeva
Hooldekodu juhatajana
ja volikogu esimehena olen
ma veendunud, et Tabivere
vallavolikogu ja vallavalitsus võtsid veidi enam kui 20
aastat tagasi vastu väga õige
otsuse – luua Tabivere valda
hooldekodu.
Hooldekodusse elama
asumine on lihtsalt elukoha
muutus, et jätkata elu toetatud tingimustes (regulaarsed
toidukorrad, ravimiskeemi
jälgimine jms). Aina kaugemale liikuva pensioniea
valguses on täiesti mõistetav,
et töötavad lapsed soovivad
oma pensionil olevale lähedasele parimat ning seetõttu
just kodu lähedast hooldekodu. Kodu lähedus võimaldab
ju sageli oma lähedast vaatamas käia.
Nüüd aga sündmusest
– hooldekodu sünnipäevast
– endast.
Hooldekodu sai kaunistatud koos personaliga juba
2. mail. Viimase lihvi õhupallide näol andsime sünnipäeva
hommikul.
Sündmusel sain hooldekodu juhatajana hea võimalusi nii enda kui ka personali
poolt tänada erinevaid inime-

J. V. Veski nim Maarja põhikool
ootab avaldusi 1. klassi
vastuvõtuks
1. klassi võetakse vastu koolikohustuslikku ikka
jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva
aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks.

si nii hooldekodus, asutuses
tervikuna kui ka väljastpoolt.
Suurima tunnustuse said
aga vallavanema ja volikogu
esimehe tänukirja näol Ene
Ardon, Eha Mandel ja Anne
Simmo.
Hooldekodu olid tervitama tulnud nii esimene
hooldekodu juhataja Aune
Sepp, perearstikeskus Minija
Pääslane, Tabivere raamatukogu, Tabivere vallava-

litsus, Tabivere vallavanem
Tarmo Raudsepp, Tabivere
vallavolikogu, seltsing Lumeroos, Tartu vallavanem Aivar
Soop, riigikogu liige Aivar
Kokk, Jõgevamaa maavalitsus. Soojad tervitused saime
kätte vahenduse teel ka LC
Tabiverelt ja Sotsiaaldemokraatlikult erakonnalt.
Peole tõi palju elevust
toreda kontsertetendusega
MTÜ Mehed Mandrilt.

Pidu jätkus hooldekodu
puhkeruumis suure tordiga,
maitsva salatiga ja alkoholivaba šampusega.
Aitäh kõigile, kes peo
õnnestumisse oma panuse
andsid!
SIRJE SIMMO
Tabivere sotsiaalkeskuse
juhataja

Vanem esitab järgmised dokumendid:
• avaldus;
• lapse sünnitunnistus või isikut tõendava dokumendi
kinnitatud koopia (võimalus teha koopia kohapeal);
• vanema isikut tõendava dokumendi või selle
ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalus teha koopia
kohapeal);
• foto õpilaspiletile;
• õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
• koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaardi selle olemasolul.
Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00–15.00.
Ootame dokumente kuni 5. juunini.

2

NR 4 (238) aprill 2017

Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
27. aprillil 2017
Päevakorras oli:
1. Maaüksustele maa
sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine.
Ranna katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavatele katastriüksustele määrati maa
sihtotstarbed järgmiselt:
Ranna katastriüksuse maa
sihtotstarbeks elamumaa
ja 39 Tartu-Jõgeva-Aravete
tee L3 katastriüksuse maa
sihtotstarbeks transpordimaa.
Tanipõllu katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavatele katastriüksustele määrati maa
sihtotstarbed järgmiselt:
Tanipõllu katastriüksuse
maa sihtotstarbeks maatulundusmaa ja Jahikoja
katastriüksuse maa sihtotstarbeks tootmismaa.
2. Maa sihtotstarbe
määramine.
Riigi omandisse taotletavatele Võpsiku, Teeserva,
Jõhvikasoo, Tuuslari ja
Teekalda maaüksustele
määrati maa sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
3. Volituse andmine.
Vallavolikogu delegeeris
Tabivere vallavalitsusele
kõigi riigihalduse ministri
28.03.2017 käskkirjaga nr
1.1-4/052 “Hajaasustuse
programmi 2017.a programmdokument” kohaliku-

le omavalitsusele pandud
ülesannete täitmise.
4. Arvamuse andmine
Vabariigi Valitsuse ettepanekule.
Vallavolikogu otsustas
nõustuda rahandusministeeriumi poolt esitatud
Vabariigi valitsuse ettepanekuga Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla
ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks.
5. Seisukoha andmine
kinnisasja omandamise
lubamiseks.
Vallavolikogu otsustas
toetada Jõgeva maakonnas
Tabivere vallas, Voldi külas,
Mudajõe kinnistu, registriosa nr 2882535, katastritunnus 77301:002:0291,
omandamist Annuse OÜ
(registrikood 12118238,
asukoht Jõgeva maakond,
Pala vald, Vea küla, Annuse) poolt.
6. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
Vallavolikogu kehtestas
sotsiaaltransporditeenuse
osutamise korra Tabivere
vallas. Teenust hakkab
osutama Tabivere sotsiaalkeskus.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub Tabivere
vallamajas 25. mail 2017
algusega kell 16.00.

TEADE
Tabivere Vallavalitsus annab teada, et
Tabivere alevikus ja Maarja-Magdaleena
külas lülitatakse tänavavalgustus välja
alates 29. maist kuni 7. augustini 2017.

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).

2017. aasta suvi tuleb
Tabivere vallas töödeja uuendusterohke
Tarmo Raudsepp
vallavanem

Igaühele kõige märgatavamad saavad kindlasti
olema teedega seotud tööd.
Suurimaks planeeritud ehituseks on kindlasti Tabivere vabaajakeskuse juurest
kuni raudteejaamani mineva
valgustatud kergliiklustee
rajamine. Maanteeameti
poolt peaks rajatama kergliiklustee lõigukene ka Piibe
maantee Saadjärve poole
külge Tabivere bussipeatuse
ning randa mineva tee vahel.
Mustkatte alla viiakse sel
aastal Kurepesa tee MaarjaMagdaleenas ja Tabiveres
Veski tee ning osa Tuuleveski
teest. Pindamise alla lähevad Tabiveres Kalda tänav
Libliku ristist kuni raudtee
ülesõiduni ja Pärna tänav.
Tabiveres plaanitakse
korrastada Pargi tänav 8
ja 10 ning Tuuliku tänav
13 ja 15 esised teekatted.
Kruusakattega teede korrastamist ja kruusa veetakse

paljudele valla teedele ja avalikku kasutusse antud teedele
üle terve valla.
Uued tänavavalgustuse
lõigud rajatakse MaarjaMagdaleenas Kiriku teele
Tabivere suunale ja Pataste
suunale. Tabiveres tuleb uus
tänavavalgustus Veski teele
ja Põllu tänavale olemasolevast valgustusest kuni Kalda
tänavani.
PRIA toetusprojektide
abil saab uue näo Tabivere
rand. Randa tuleb uus ja olemasolevast natukene pikem
ujumissild, lastele paigaldatakse mänguväljak, rajatakse
lõkke- ja istumiskohad ning
loomulikult tuuakse suplusalale juurde liiva. Uuenenud
rand saab olema valmis juba
suplushooaja alguseks.
Lastele ja noortele suunatud tegevustes on samuti
ees märkimisväärselt uut.
Tabivere lasteaia kõrval
olev avalik mänguväljak

Märtsikuu volikogus
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees /
Tabivere sotsiaalkeskuse juhataja

Tabivere vallavolikogu esimehena ja Tabivere
sotsiaalkeskuse juhatajana
annan teada, et alustame 1.
juunist 2017 uue sotsiaaltransporditeenuse pakkumisega.
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse Tabivere
vallas elavatele isikutele, kes
üldjuhul vajavad puudest või
vanadusest tingituna transporti ning kellel ei ole võimalik:
1) kasutada ühistransporti või;
2) kasutada isiklikku
sõiduautot või;
3) transporti iseseisvalt
korraldada.
Juhin tähelepanu, et selle
teenuse puhul ei ole oluline
sissekirjutuse aadress, vaid
see, et inimene elab Tabivere
vallas.
Transporditeenust osutatakse kauplusesse, perearst juurde, eriarsti juurde,
apteeki, postkontorisse, töötukassasse, sotsiaalkindlus-

tusametisse, haiglasse, taastusravisse (nt Põlva haigla)
ja teistesse ametiasutustesse
minekuks.
Oma sõidusoovist tuleb
teada anda viis päeva ette.
Muidugi ei pruugi ka siis
vaba sõiduaega olla. Seetõttu
soovitame oma sõidusoovist
teada anda kohe, kui see on
teile endale juba kuupäeva
täpsusega selge. Näiteks
eriarstide juurde ja taastusravisse on väga pikad
järjekorrad, mistõttu oleks
mõistlik sõitmise aeg meile
teada anda kohe, kui olete
arstile aja kinni pannud.
Kui aga sõidu vajadus tekib
samal päeval või kuni neli
päeva enne sõidusoovi, siis
küsige ikka üle sõidugraaﬁk.
Võib ju juhuslikult olla mõni
sõidust vaba aeg.
Sotsiaaltranspordi teenus
on TASULINE.
Sõidud Tabivere valla piires maksavad viis (5) eurot sõidukord. Kui soovite sõita näiteks Tabivere alevikus Pärna

saab uued atraktsioonid.
Maarja-Magdaleena rahvamaja ruumides alustas maikuus tegevust avatud noortekeskus. Tabivere avatud
noortekeskus kolib lähikuudel vabaajakeskuses asuvasse
endisesse bowlingusaali. Sellega saab noortekeskus enda
kasutusse oluliselt suuremad
ruumid ja noorte võimalused
erinevateks tegevusteks laienevad märgatavalt.
Erinevate projektitoetuste
abil saavad mõlemad noortekeskused ka hulga sisustust ja tegevusteks mõeldud
vahendeid.
Tabiveres avatakse septembrikuus ka uus lasteaiarühm. Tegemist saab
olema viienda lasteaiarühmaga Tabiveres. Uus rühm
aitab lõpetada viimasel aastal tekkinud lasteaiakohtade
puuduse ja loodetavasti saame lasteaiarühmad viia ka
normaalsuurusesse.
Eakate seltsing Lumeroos kolib sügisest Tabivere
rahvamajja. Vajadus leida
seltsingule uued kooskäimise
ruumid tekkis uue lasteaiarühma sügisest avamise
vajadusest. Noortekeskuse
kolimine võimaldab rahvamajas anda seltsingu Lumeroos kasutusse neile sobivad

tänavast perearst juurde
Tuuliku tänavasse ja tagasi
koju, siis maksab see sõit
kokku viis eurot.
Kui aga sama soov on
Patastel elaval inimesel, siis
on sõidu hind ikka kokku
viis eurot.
Sõidud väljapoole
Tabivere valda maksavad 0,3
eurot kilomeetri kohta kui
sõitjaid on üks ja 0,2 eurot
kilomeetri kohta ühele sõitjale kui sõitjaid on kaks.
Kõikide sõitude algus- ja
lõpppunktiks loetakse üldjuhul Tabivere aleviku Tuuliku
11. V.a nendel juhtudel kui
eelmise sõitjaga juhuslikult
lõppeski sõit teie elukoha
lähedal teiega sõidu alustamiseks sobilikul ajal. Sellisel
juhul loetakse eelmise sõitja
lõpppunktiks tema elukohta
ja teie sõidu alguspunktiks
eelmise sõitja elukohta.
Näiteks Elistvere külast
soovib üks inimene minna
Tartusse arsti juurde kella 10
ja teine inimene Juula külast
soovib samal päeval minna
kella 15s Jõgevale. Algselt
tuleb eeldada mõlemal, et
sõidu algus- ja lõpppunkt on
Tuuliku tänavas. Oletame
aga, et auto jõuab Elistverre
tagasi esimese inimesega
kell 13. Sellisel juhul ei pea
autojuht tund aega teist
inimest ootama, aga sõidu

ruumid. Loodetavasti annab
kultuurielu koondumine ühte
majja veelgi suurema ühistegemise lusti meie inimestele.
Maarja-Magdaleena kalmistule rajatakse koostöös
AS-iga Emajõe Veevärk uus
veevõtukoht. Tegemist saab
olema veetrassilt toimiva
veevõtupostiga ja see peaks
muutma kalmistu jaoks vee
võtmise palju lihtsamaks.

Ühinemisest ka
Nagu te meediast ja
tänasest Sõnumilehest lugeda
võite, on valdade ühendamine liikumas selles suunas,
mida enamik Tabivere valla
inimestest eelmisel aastal
Tabivere vallavalitsuse poolt
korraldatud küsitlusel soovisid. Ehk, et kui ühinema
peab, siis peaks see olema
Tartu suunal.
Tõsi, enne tuleb veel täita
mõned formaalsused. Üheks
nendest on rahvaküsitlus,
mis toimub 26. ja 28. mail. Tulenevalt sundliitmise korrast
on selle korraldajaks Tartu
maavalitsus.
Olgugi, et tõenäoliselt
eesootava küsitluse tulemustest suurt midagi ei sõltu,
kutsun teid siiski küsitlusel
osalema ja oma arvamust
uuesti välja ütlema.
soodsamaks muutmiseks
helistab autojuht kindlasti
teisele sõidusoovijale ja pakub võimalust alustada sõitu
pool tundi varem.
Sõidu hinna arvutamiseks
vaatab autojuht alati sõidu
alguses ja lõpus spidomeetri
näitu. Sõidetud kilomeetrite
arvu korrutame siis ühe sõitja puhul 0,3 euroga. Oletame,
et esimese sõidusoovijaga
kulus 75 kilomeetrit marssruudil Tuuliku 11 – Elistvere – Tartu – Elistvere. See
maksab esimesele sõitjale
22,5 eurot. Kui sõitjaid oleks
olnud aga esimesel sõidul
samal marssruudil kaks, siis
kummalegi oleks maksnud
sõit 15 eurot.
Sõit on tasuta eestkostetavaga kaasa tulevale saatjale, puudega lapsega kaasa
tulevale saatjale, ratastooliga liikuva inimesega kaasa
tulevale isikule. Sellisel juhul
loetakse sõitjate arvuks üks.
Sõidu eest soovime üldjuhul tasu kätte saada sõidu
lõpus sularahas.
Sõitmise soovist palun teada anda telefonile 5634 8536.
Telefonile vastab Tea või Sirje. Helistada võib tööpäevadel
kell 9–20. Nädalavahetustel
ning pühadel kell 11–20.
Sõite teeme ainult tööpäevadel kell 9–17.

Rahvaküsitlus Tabivere vallas
Vabariigi valitsus on
esitanud Tabivere vallavolikogule arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt
vabatahtlikult ühinenud
Laeva, Piirissaare ja Tartu
vallaga soovitakse ühendada Tabivere vald.
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab
Tartu maavalitsus küsitluse.

Oma arvamust saavad
Tabivere valla elanikud
avaldada reedel, 26.05 kell
8.00–16.00 ja pühapäeval, 28.05 kell 10.00–18.00
Tabivere vallamajas (Tuuliku 11 Tabivere alevik)
asuvas küsitluspunktis.
Arvamust saab avaldada
ka elektroonilisel küsitlusel,
mis toimub reedel, 26.05
kell 8.00–20.00 veebikesk-

konnas VOLIS. Küsitlusel
osalemiseks tuleb siseneda
Tartu maavalitsuse veebilehele www.tartu.maavalitsus.ee
Juhul kui ei ole võimalik terviseseisundi tõttu
või muul mõjuval põhjusel
küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks.
Taotlus tuleb esitada 28.

maiks hiljemalt kell 15.00
telefoni teel 521 4855 või
e-postile tiina@tabivere.ee.
Küsitlusel osalemiseks
tuleb kaasa võtta kehtiv
isikut tõendav dokument!
Täpsem info küsitluse
kohta avaldatakse enne
küsitluse toimumist Tartu
maavalitsuse ning Tabivere
valla veebilehel.
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Keskkonnaharidus Tabivere
põhikoolis
Põhikooli riikliku õppekava üks läbivaid teemasid
on keskkond ja jätkusuutlik areng. Läbiva teemaga
õppekavas taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab
ja kaitseb keskkonda ning
väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Tabivere
põhikoolis on läbi mõeldud
sellealased eesmärgistatud
tegevused.

Looduspärand
Neljanda õppeveerandi
läbiv väärtuskasvatuse teema on looduspärand. Aprilli
lõpul oli koolimajas üleval
Keskkonnaameti looduskaitse rändnäitus „Hoia, mida
armastad!“. Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu
meie looduse mitmekesisusele ja kaitsele. Maikuu
on loodusainete kuu ja siis
toimuvad erinevad viktoriinid, õppekäigud, matkad ja
konkursid.

Keskkonnahariduslikud
õppekäigud
Keskkonnaalane õppeaastat läbiv projekt „Vesi
on meie ühisvara – õpime
seda hindama ja säästma“
on rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.
Sügisesed retked viisid meid
Puhta vee teemaparki. Maikuu lõpus toimuvad kõigile
klassidele õppekäigud Lahemaale. Osaletakse õppeprogrammides: „Aja jälg kivis“,
„Soome laht – inimene ja
loodus“ ning „Meri on, meri
jääb“.

Küünlaümbriste jaht ja
patareide kogumine
Meie kooli 1., 4.,
5., 7. ja 9. klass osalesid
üle-eestilises küünlaümbriste

Maarja-Magdaleena
põhikooli näiteringil
on sein diplomeid täis

ja patareide kogumise kampaanias. 5. klass saavutas
küünlaümbriste kogumises
enda vanuseklassis riigis
esikoha ning käis Tallinnas
lõpuüritusel ka oma auhinnal järel, milleks oli klassiga
Kalev spaa külastus. Tublim
küünlaümbriste koguja oli
5. klassi õpilane Rahel Neemsalu.

„Teeme ära!“
Juba mitmendat aastat
panustame ettevõtmisega
„Teeme ära!“ Tabivere pargi korrastamisele. Käesolev kevad ei ole hästi meie
pikaajalisi plaane soosinud,
et saaksime ühe talgupäevaga pargi korda. Meie talgupäev, 28. aprill, oli vihmane
ja tuuline, kuid vapramad
tegid pargis tublit tööd. Ülejäänud tegid vajalikke töid
koolimajas sees ning pidasid
tantsutalguid, et valmistuda
kevadkontserdiks.
Talgupäev lõppes ühistantsuga – võtsime osa
ERRS-i igal aastal korraldatavast ühistantsimisest, selle
aasta ühistants oli „Oige ja
vasemba“. Et park ikka korda
saaks, jätkusid korrastustööd
ka mai algusnädalatel

4. klass “Teeme ära!” talgutel.

Põltsamaal toimunud algklasside näitemängupäevadel
sai 4. klassi õpilane Kevin Tihamets (vasakult teine)
paljutütrelise kuninga etendamise eest rollipreemia. Kosja
on tulnud tõelist printsessi otsiv prints Rasmus Lõhmus.
Kuningal on abiks kuninganna Eleliis Orma ja nõunik
Indrek Siimenson.
Foto Liisi-Triin Siimenson

Tartu Anna Edasi kohviku
pidajad pannkooke moosiga.

Lõppev õppeaasta oli Maarja-Magdaleena põhikooli
näiteringile Pahupidi Pärlid edukas – suveks saadi sein
diplomeid ja kiidukirju täis. Lisaks veel kuhjaga esinemiskogemust ja enesekindlust.
Oktoobris pälvisid 6. klassi õpilased laureaadi tiitli
Palal korraldatud A. Haava 152. sünniaastapäevale
pühendatud luulekavade võistlusel.
Novembris käisid Kaarel-Kristofer Kerge, Henri
Poolak ja Helina Albri jutuvestjate konkursil Aravete
kultuurimajas. Poolak saavutas oma vanusegrupis
2. koha, Kerge teenis välja eripreemia ilmeka jutustamise
eest.
Jaanuaris osalesid meie kooli õpilased Betti Alverile
pühendatud XII luuleetenduste võistlusel Jõgeval. Kava
„Elu on täis kummalisi asju“ tõi näitlejapreemiad Helina
Albrile ja Kaarel Kristofer Kergele.
Veebruaris lõid Uku-Mart Rooba, Helina Albri, Henri
Poolak ja Maarja Katariina Kerge kaasa etlusvõistlusel
Jõgeval Betti Alveri muuseumis.
Märtsis korraldas Maarja-Magdaleena põhikool etlusvõistluse „Elle Niiduga Midrimaal“ maakondliku vooru,
kus vanemast vanuserühmast jättis võidu majja Henri
Poolak, nooremast vanuserühmast sai Kaarel Kristofer
Kerge 2. koha, eripreemiaga tunnustati Henn-Jaagup
Roobat. Sama etlusvõistluse vüleriigilises voorus Tapa
linnaraamatukogus saavutas Kaarel Kristofer Kerge oma
vanusegrupis 2. koha.
30. märtsil esinesid Pahupidi Pärlite noored näitlejad
XI Elva mitteteatrite festivalil. Nooremad õpilased esitasid muinasjutumiksi „Unemuinasjutt“ ja 5.–7. klassi
õpilased Lewis Carrolli ainetel tehtud lavastuse „Alice
imedemaal“. Näitlejapreemiad tassisid koju Mati Mansberg, Elen Orma, Kevin Tihamets ja Eleliis Orma, Henri
Poolak ja Henn-Jaagup Rooba.
Päev hiljem, 31. märtsil sõitis Pahupidi Pärlite 5.–7.
klassi trupp Palamusele, et osaleda Jõgevamaa põhikooli
ja gümnaasiumi näitemängupäevadel. Etendati Eno Raua
„Pliiatsilugu“. Rollipreemia tuli taas vastu võtta Henri
Poolakul.
Päev hiljem, 1. aprillil esietendus Maarja-Magdaleena
rahvamajas Wiera teatri lavastus „Poeedid ja luuletajad“,
kus noore Juhan Viidinguna sai täiskasvanutega koos
esinemist proovida Kaarel Kristofer Kerge.
6. aprillil osalesid Juhan ja Jakob Liivi nimelisel etlusvõistlusel Henri Poolak, Maarja Katariina Kerge, Helina
Albri, Ragnar Oja, Ramona-Keit Gusseinov.
13. aprillil sõitsid 1.–4. klassi õpilased aga Põltsamaale, kus toimus Jõgevamaa algklasside näitemängupäev.
Kogu trupp sai eripreemia huumori ja tantsulusti eest.
Rollipreemiatega pärjati Kevin Tihametsa ja Kaarel
Kristofer Kerget.
27. aprillil oli Maarja-Magdaleena põhikoolis juba
traditsiooniks saanud teatriõhtu, kus Pahupidi Pärlite
trupp näitas lapsevanematele ette kolm lavastust.
Maikuus ootab esietendust veel 5.–7. klassi
„Kättemaksukontor versus Padjaklubi“, kus seiklevad
seriaalidest tuttavaks saanud tegelased alates Friidast
ja lõpetades Mišaga.
Meie kooli näiteringi Pahupidi Pärlid töös osalevad
kaks kolmandikku kõigist õpilastest, kokku siis 47 noort
1.–7. klassist. Juhendajateks on Marje Koorits, Anu Sõõro
ja Kristi Jaanus.

KOOLI KROONIK

KOOLI KROONIK

Lilled emale.

Vanapaberi kogumise
kampaania
Viis aastat tagasi korraldasime koolis vanapaberi
kogumise kampaania ning
kogusime üle kümne tonni
vanapaberit. Sellel aastal
otsustasime kampaaniat korrata, et anda oma
panus paberi taaskasutusse.
Motivatsiooniks ja klasside
ühtsustunde suurendamiseks toimub võistlus klasside
vahel. Nii parimat klassi kui
ka iga klassi parimat kogujat
ootavad toredad auhinnad.

Lilled emale
Projekti raames „Lilled
emale“ kasvatasid õpilased

Rabas.

koolis emadepäevaks emadele lilli. Seemned pandi mulda
juba märtsikuus, taimed
vajasid pidevat kastmist ja
vahepeal ümberistutamist,
milleks kasutati taaskasutatavaid nõusid: plastpudeleid
või jogurtitopse. Emadepäe-

vale pühendatud kontserdiks
valmisid lilledele ka kaunid
ümbrised, milleks kasutati jällegi taaskasutatavat
materjali.
PIRET SIIVELT
Tabivere põhikooli
direktor

Maarja-Magdaleena põhikoolis istutati
talgupäeval lilli ja tehti mööblit
Tavapärasele kevadisele
talgupäevale kogunes Maarja-Magdaleena põhikooli
juurde pea 50 talgulist – lapsevanemad ja lapsed ning
õpetajad peredega.
Riisuti klaariks koolimaja
ümbrus, korrastati korvpalliplatsi ja korvpallilaud sai
7. klassi õpilase Uku-Mart
Rooba pintsli abil uue värvilise ääre. Värske ilme oli
lõunaks nii staadionil kui ka
sisehoovil.
Õpetaja Egle Lellepi juhendamisel kujundati uued
lillepeenrad. Tegutsemist
jagus ka koolimajja. Õpetaja
Kirsti Kadaja-Prodanetsil
valmis kasutatud autorehvidest kaks esimest tumbat,
nende meisterdamist kavatsetakse veel jätkata.
Spordisaalis töötas koolisekretär Liisi-Triin Siimensoni juhatusel lastehoid,
kus koolipere noorimad said
mõnusalt aega sisustada.

3

Henri Poolak ja Romeo-Rasmus Kangur mängivad Maarja-Magdaleena põhikooli talgupäeval
lastenurgas noorimate talgulistega.

Töö keskel võisid soovijad
ennast kosutada maitsva
kakaoga: Henri Poolak ja Romeo-Rasmus Kangur käisid
ümber kooli, kannud käes,

ja muudkui kallasid jooki
kruusidesse.
Lõunaks keetis koolikokk
Piia Kadaja talgulistele hernesupi. Pärast pakkusid

4

NR 4 (238) aprill 2017

Tähtpäevajutt
Maikuus tähistab oma
50. sünnipäeva Tabivere põhikooli õpetaja
Ive Eddor. Ta on olnud
Tabivere kooliga õpetajana seotud alates 1985.
aastast, enne seda aga
ka õppis samas koolis.
Praegu on ta tööõpetuse,
käsitöö ja kodunduse
ning kunstiõpetuse õpetaja. Lisaks on ta 6. klassi
klassijuhataja. Puhusime
õpetaja Ivega juubeli eel
juttu, heade kolleegidena
sinatame.
Kas õpetajaamet on
olnud sinu elu unistus
lapsepõlvest saadik või
hakkasid selle vastu huvi
tundma hiljem?
Tegelikult oli nii, et kui
mina olin umbes 6–7-aastane, siis ma teadsin kindlalt,
et minust ei saa ei arsti ega
õpetajat. Ma ei tea isegi, miks
nii täpselt, aga selline minu
arvamine oli. Arvan, et õpetajaamet hakkas meeldima
sellepärast, et mul oli väga
tore klassijuhataja – õpetaja Malle Ahun. Nüüd on ta
õpetaja Malle Weinrauch, ta
on Pala kooli direktor. Aga
siis oli ta Tabivere keskkooli matemaatikaõpetaja ja
meie klassijuhataja. Tema oli
vahest see, kelle eeskuju pani
mõtlema õpetajaameti peale.
Tol ajal mõtlesin ma siiski
hoopis ajaloo õppimise peale.
Oli plaan peale põhikooli
minna keskkooli, seal süvendatult ajalugu õppida ja hiljem ülikooli minna. Aga läks
natuke teistmoodi. Ajalugu
keskkoolis nii väga huvi enam

ei pakkunud ja tekkisid uued
mõtted, kuid nende mõtete ja
soovidega jäin natuke hiljaks.
Oleks pidanud juba varem
vaatama kunsti ja käsitöö
poole. Keskkoolis oli nimelt
üks õpetaja, kes muutis jälle
mu mõtteviisi – Tiiu Maasik,
tõeline käsitööõpetaja eeskuju. Viimasel keskkooliaastal
tekkiski mõte käsitööõpetajaks hakata. Kuna ma ei
olnud aga kunsti, vaid rohkem käsitööga tegelenud, siis
ei õnnestunud mul kõrgkooli
sisse saada. Tollal oli kunstil Tallinna pedagoogilisse instituuti käsitööõpetaja
õppekohale kandideerimisel
väga oluline osa. Nii juhtus,
et tulin Tabiverre tagasi ja
hakkasin 1985. aasta sügisel pioneerijuhiks. Hiljem
lõpetasin klassiõpetaja eri-

Inimesed meie keskel
Tänane vestluskaaslane
on sõjaajalaps, 1944. aastal Tallinnas sündinud
Elle Ennus.
Elle isa oli surnud juba
sõja ajal. Ema temast ei rääkinud. Kuna ema pidi varakult tööle minema ja et
väikest Ellet kellegi hoida
polnud jätta, elas ta esimesed
seitse aastat hoopis tädi juures Lääne-Virumaal Lasinurme külas praeguses Rakke
vallas. Tädi kodu asus väga
üksildases kohas, nii puudusid tal mängukaaslased ja
muu meelelahutus.
“Mulle meeldis kõndida
üksinda looduses mägedeorgude vahel ja unistada oma
õhulossidest. Olen omapäi
elanud, mänginud.
Kui tädile võeti haned,
tuli hanekarjas olla. Ema tuli
mulle sinna järele kui olin
juba seitsmene. Tulime koos
Laiusevälja külla. Uus kodu
asus kohe Laiuse lossivaremete juures. Mind oli kodus
ootamas kasuisa ja õde. Ema
ja kasuisa käisid kolhoosis
tööl, eks mind õe hoidjaks
toodigi.
Külas oli üldse neli maja.
Erilist läbikäimist perekonniti ei mäleta. Naabriperes olid
ka lapsed kasvamas. Meie
mängumaa asus heki taga tee
peal. Kuna põhiline transport
oli hobuvankrid, siis see tee

oli pehme ja liivane. Kui liiva
üles visata, tõusis sealt paras
kogus tolmu. Nii oli õues
näha, kus lapsed mängivad,
tolmu järgi leiti lapsed üles.
Ega meiega keegi tegelenud.
Õhtul ema vaatas, et lapsed
kodus oleks ja enamvähem
puhtad magama minemiseks.
Kooliteed alustasin samas
Laiuseväljal Mõisaküla koolis, hiljem käisime koos õega
Laiuse kooli, sinna oli 5 km.
Talvel käisime koju ainult
nädalavahetustel ööbisime
internaadis. Nädalane toidumoon anti kodust kaasa.
Laristada ei olnud midagi,
ise pidime jälgima, et seda
terveks nädalaks jätkuks.
„Meid oli ühes toas kümmekond last. Hiljem pandi tuppa magama ka kooli
koristaja, kes pidi tagama,
et lapsed koerust ei teeks ja
õigel ajal magama saaks. Ta
ise norskas nii kõvasti.”
Aastavahetusepeod tulid
hiljem, kolhooside ajal. Need
olid võimsad peod, rikkaliku
lauaga. Suuri kolhoosipidusid
peeti ka teistel aegadel, nt
kevadkünni lõpetamise puhul või siis sügisel kui saak
koristatud. Sel ajal tulid kultuurimajadesse ka kinod ja
muud üritused. Elle hakkas
osa võtma rahvatantsurühma tööst. Kuna aga noorte
vanusevahed olid väga suured, siis tantsurühm kaua

ala Tartu õpetajate seminaris ning lõpuks omandasin
bakalaureusekraadi käsitöö
ja kodunduse õpetaja erialal
Tallinna ülikoolis.
Mitu aastat oled õpetaja olnud?
Nüüd peab arvutama.
Ma ei tea kunagi peast seda
täpselt. 1985. aastal alustasin, töötasin seitse aastat,
siis oli paus ja 1995. aastal
tulin kooli tagasi ... Seda peab
natuke arvutama. (Ligi 30
aastat. – Toim.)
Mida pead kõige olulisemaks kordaminekuks
õpetajana kõikide nende
aastate jooksul?
Kõikide nende aastate
jooksul … (Mõtleb.) Hea tunne on, kui tulevad vanad õpilased ja räägivad, kuidas neil
on läinud. Rõõmustab, kui

neil on elus hästi läinud, nad
on hakkama saanud, edasi õppima läinud. Kui kuuled, millistes kõrgkoolides nad õpivad
ja millistes riikides liiguvad,
siis tunned, et oled ka väikese
panuse andnud, et nad on nii
kaugele jõudnud. See on minu
arvates kordaminek.
Kunagi on Tabivere koolis
olnud ka väga suuri klasse ja
on nendega hakkama saadud.
Praegu paneb lausa imestama, kuidas on jõutud 35 õpilasega igasuguseid erinevaid
asju teha. Praegu on natuke
raskem.
Kas selle aja jooksul
lapsed on muutunud?
Lapsed on kindlasti muutunud. Nad on rahutumad.
Tähelepanu on väiksem kui
aastaid tagasi. Just tähelepanu ja kuulamisoskus

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva. Selles rubriigis on plaanis küsitleda erinevas
vanuses inimesi. Alustame vanematest inimestest ja
meie kodumaa sünnipäevaks jõuame lasteni. Mõnusat
äratundmist!
Intervjueeritavatele esitatud küsimused on sarnased.
Need puudutavad lapsepõlve, perekonda, traditsioone
jne
koos ei käinud. Arusaamad
elust olid väga erinevad.
Sel ajal võttis Elle osa
kolhoosi agitbrigaad tööst.
Pean siinkohal vist nooremale lugejale seletama,
mis on agitbrigaad. Sirvin
25. jaanuari 1957. aasta ajalehte Sirp ja Vasar.
...Agitbrigaadid käivad
põllutööde kõrghooaegadel
sageli kolhoosikülas, külastavad talvel metsatöölisi. Need
agitbrigaadid ei piirdu ainult
varem õpitud üldiste ettekannetega: nende repertuaaris
on omaloomingulisi vemmalvärsse ja satiiri kohalike puuduste kohta, palasid, mis on
tihedas seoses tootmistööga,
aktuaalsete päevaprobleemidega. Peaaegu alati on nende
agitbrigaadide koosseisus
vestleja või lektor, kes annab
lühikese ülevaate momendi
tähtsamatest probleemidest
ning külastatavate ees seisvatest ülesannetest. Peale selle
abistatakse kolhoosnikuid
seina- või satiirilehe väljaandmisel…
Üsna noores eas alustas
Elle tööd ema juures, lüpsifarmis. Mõlemal, nii ellel

kui ka emal, oli kaksteist
lüpsilehma. Tol ajal mindi
kevadel lehmadega karjamaale, sügisel toodi lisaks
lehmadele tagasi ka vankritäis vasikaid.
Elle on teinud mitmeid
erinevaid töid. Tabiverre tuli
1974. aastal. Ta asus tööle
Koogi pullilauta. Seal omastas ta ka traktoristi kutse.
Nii oligi ta kevadest sügiseni
traktorist, sügisest kevadeni
töötas katlamajas.
Mõnda aega on Elle tantsinud memmede tantsurühmas. Talle meeldib väga
lugeda ja on täitsa kindel, et
see on naisele ka ravimi eest.
Näputööd ei ole kunagi meeldinud teha, pigem meeldib
füüsiline töö.
Küsimusele tänapäeva
elu kohta vastab:
“Kes minult küsib? Inimestele on antud väga palju
õigusi, kohustusi aga vähe.
Praeguse aja noored võiksid
rohkem tööd teha, et jääks
vähem aega nutitelefoni jaoks
ja rohkem sõbrale silma vaatamiseks.“
TIINA TEDER

on ära kadunud. Samas on
lapsed vahetumad, siiramad
ja otsekohesemad. Varem
väiksemad lapsed kõigest nii
avalikult ja otse ei rääkinud,
mis neid puudutab. Meie
koolis ei saa öelda, et õpilase
ja õpetaja vahe on suuremaks
läinud. Tabivere põhikoolis on
õpetajad ja õpilased üks suur
pere. Lastel on julgus rääkida
oma igapäevastest asjadest
õpetajale. Nad on avameelsemad – just väiksemad, sest
suuremad on kinnisemad.
Varem ei teadnud ma lastest
nii palju, kui nad tänapäeval
ise räägivad.
Mis pakub lastele sinu
õpetatavates ainetes kõige
rohkem huvi?
Kõige parema meelega
teeks lapsed kodundust.
Tahaks hullult süüa teha, eks
ole! See meeldib nii poistele
kui ka tüdrukutele. Mulle on
rõõmus üllatus, et poisid on
nii tublid ja hakkajad.
Kunstiga on niimoodi, et
oleneb klassist. On aastakäike, kus kõik hea meelega
kunstitunnis kaasa teevad
ja tuleb väga hästi välja ka.
Samas on ka aastakäike,
kus võetakse asja natuke
leigemalt.
Millised on su lemmikhobid?
Ma arvan, et ega midagi
muud ei olegi kui käsitöö.
Kui juba tükk aega midagi
ei saa teha, siis võtab juba
natuke närviliseks. Hetkel
on kangakudumine see, mida
ma tahaks kõige rohkem teha,
kuid pole piisavalt aega.

Kas sinu puhul saab
öelda, et töö ongi sinu
hobi?
Ma arvan küll, jah.
Missugune aastaaeg
meeldib kõige enam?
Miks?
Siin ei ole küsimust, see
on kindlasti suvi. Lapsed
ootavad suve ja õpetajad
ootavad suve, et saaks tegeleda asjadega, mis talvel vähem
tähelepanu saavad. Suvi on
oma mõtete proovimine, kas
või kangakudumine, mida
tahaks rohkem osata. Selleks
tuleb end rohkem arendada.
Koolipäevade õhtuti on aega
vähe ja pole mõtet seda ette
võtta.
Muidugi talv ja jõulud on
samuti kena aeg, kuigi ma
alati suudan jõuluaja enda
jaoks hästi kiireks ja tormiliseks organiseerida. Igal aastal mõtlen, et järgmistel jõuludel võtan asja rahulikult.
Öeldakse, et üks õnne
tingimus on see, et inimese
hobi on ühtlasi tema töö.
Sul on sellega vedanud.
Mis sind veel õnnelikuks
teeb?
Mul on hästi tore pere.
Oma tütar kindlasti. Minu
ema ja isa alati toetavad
mind. Mul on väga toredad
õed, kelle kohta ma võin
öelda, et nad on minu kõige
paremad sõbrannad.
Suur tänu õpetaja Ivele!
Tabivere koolipere soovib
Sulle kõike kaunist ja rõõmuküllast tööindu!
ERKI LARM
Tabivere põhikooli
õppe- ja arendusjuht

Elamustuur Laste Vabariik toob
EV100 sünnipäevapeo meie lasteni
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste
Vabariik sõidab suvel mööda
Eestit ning tähistab koos
lastega peagi saabuvat Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva. Tabiveres peatutakse
27. mail Tabivere rahvamaja
juures. Kell 11 toimub vallavanema vastuvõtt kõige
pisematele vallakodanikele ja nende vanematele
Tabivere rahvamajas. Laste
Vabariik alustab päeva kell
12 etendusega. Päev kestab
kuni kella 17ni, on täis põnevaid elamusi ja tegemisi.
EV100 suurim lasteprojekt Laste Vabariik mahub
kokkupakitult uhkesse haagisautosse, mida suvel mööda Eestit sõitmas võib näha.
Laste Vabariik ühendab endas teatri, mängu ja töötoad.
Igas peatuspaigas saab näha
just Laste Vabariigi jaoks
valminud etendust „Kõige
parem kingitus!“. Samuti
ehitatakse üles unikaalne
labürint-mänguala, kus lapsed saavad läbi mängu avastada Eestit eri nurkade alt.
Igas paigas on ka eriilmelised töötoad, kus saab panna
proovile oma käteosavuse ja
mõtteerksuse.
„Laste Vabariik on Eesti
laste ja perede ühine pidu,
mis kestab kogu suve. Kuna
tähistame koos Eesti sünnipäeva, siis peame oluliseks lastele Eestist rääkida,
sidudes omavahel kirjandust, teatrit, muusikat,

kunsti, aga ka loodust ja
teadust,“ rääkis idee autor,
Eesti lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone.
„Oleme tuuri ettevalmistustesse kaasanud oma ala
parimad, et progrmam saaks
omanäoline ja heatasemeline
ning et see lastele tõesti ka
meeldiks,“ lisas ta. Iga laps
saab Laste Vabariigi passi,
mis annab kuni 2018. aasta
lõpuni tavalisest soodsama
või päris tasuta sissepääsu
paljudesse Eesti muuseumitesse ja elamuskeskustesse
üle Eesti. Rohkem infot leiad
www.minaka.ee
Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval astuvad kõikjal
üles kohalikud lapsed ja noored. Tabiveres on esinema
oodata Tabivere lasteteatrit
ja Tabivere huvikooli tantsuja laululapsi.
Laste Vabariigi elamustuuri korraldab Eesti lastekirjanduse keskus koostöös
kohalike kogukondadega
ning seda aitavad ellu viia
EV100, kultuuriministeerium, hasartmängumaksunõukogu, Silberauto ja paljud teised toetajad ja partnerid (üle Eesti). Tabiveres
aitavad päeva õnnestumisele
kaasa Tabivere vald, Tabivere rahvamaja, MTÜ Tabivere Lastekaitse Ühing, Tabivere noortekeskus, Tartu
Mill ja kohvik Tabbifer.
MARIANNE LUIK
noorsootöötaja
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Kabetajad MaarjaMagdaleenas

Spordiuudised
Lauatennis
1. aprillil kogunesid lauatennisehuvilised Tabivere põhikooli, et selgitada traditsiooniks saanud Tabivere valla lahtiste
meistrivõistluste paremad. Meeste turniiril võitis kõik kohtumised Urmas Rihma Jõgevalt. Teise koha saavutas Jussof
Muhamedzanov Põltsamaalt ning kolmanda koha Valentin
Tsõganov Mustveest. Tabivere meesmängijatest saavutas
neljanda koha Hans Kibena. Naisteturniiri võitis Piret Siivelt
Tabiverest ning paarismängus olid paremad Erlend Kesa ja
Märt Almre. Võistlust toetas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp ja Tabivere vald.

Möödunud kuu keskel toimus Maarja-Magdaleenas järjekordne tugevakoosseisuline kabeturniir, millest võttis osa
kogu valla kabe paremik. On kahju, et kabe on populaarne
ainult veteranide seas, sest turniiri noorimaks osavõtjaks
osutus 63-aastane Mati Viira. Viimane saavutas ka esimese
koha. Teiseks jäi sama punktide arvuga Kaarel Ots ning
kolmandaks turniiri korraldaja ja nende ridade kirjapanija.
Kabeturniiri korraldamist rahastas EKRE Tartu-Jõgeva
piirkonna juht Raivo Põldaru. Võistluse avas vallavolikogu
esimees Sirje Simmo, peakohtunikuna tegutses nagu alati
Enn Pärtelpoeg. Võistluse edukaks kordaminekuks andis
oma panuse ka rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg.
Järgmine kabeturniir otsustati korraldada sügisel.

Kevadturniir meeste võrkpallis.

konna 2:0 . Turniiri paremaks mängijaks valiti Johann-Olaf
Lääne Otepää meeskonnast. Tabivere RSK võistkonnast oli
kõige resultatiivsem mängija Steven Meilus. Kevadturniiri
toetasid Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ja
Tabivere vald.

VELLO SOOMETS
võistluse korraldaja

Erlend Kesa ja Hans Kibena Jõgevamaa meistriteks
lauatennises

Juhan Juulalt annab teada

Tabivere valla lahtised meistrivõistlused lauatennises.

Kevadine liikumisüritus Tabiveres
Tabivere rahvaspordiklubi korraldas 8. aprillil südamekuu
kampaanias „Liigume südame heaks“ kevadmatka. Matka
alustati Tabivere põhikooli spordihoone esiselt väljakult
võimlemisega aeroobikatreener Mari Kipri juhendamisel.
Edasi matkati jalgsi Tabivere rattaaiani ja tagasi, kokku
6 km. Pärast matka sooritati venitusharjutusi ning pakuti
korraldajate poolt energia taastamiseks jooki ja puuvilju. Osa
soovijaid said mängida discgolfi ning poisid mängisid kooli
esisel väljakul ka tänavakorvpalli. Kokku osales liikumisüritusel 26 osavõtjat. Südamekuu projekti rahastati „Rahvastiku
tervise arengukava 2009–2020“ vahenditest.

Tabivere Rahvaspordiklubi meeskonnale teine koht
Traditsioonilisel Tabivere kevadturniiril meeste võrkpallis
osales tänavu viis meeskonda.
Turniiri võitis Otepää meeskond nelja võiduga. Teise koha
saavutas Tabivere Rahvaspordiklubi meeskond, kes pidi kaotuse 1:2 vastu võtma ainult Otepää meeskonnalt. Kolmanda
koha saavutas kahe võiduga Põltsamaa meeskond. Neljandaviienda koha mängus alistasid Ahjusepad Tartu valla mees-

Jõgevamaa

Jõgevamaa meistrivõistlused lauatennises meeste
üksikmängu kolm paremat vasakult:
Hans Kibena, Erlend Kesa ja Leho Varik.

30. aprillil Mustvees peetud Jõgevamaa meistrivõistlustel lauatennises võistlesid edukalt Tabivere lauatennisistid.
Meeste üksikmängus saavutati kaksikvõit. Jõgevamaa
meistritiitli võitis Erlend Kesa ning hõbemedali Hans Kibena.
Ka meeste paarismängus tulid nad Jõgevamaa meistriteks.
TOOMAS ROSENBERG

Kuninglik väärikus, Kalevipoja jõud!

JÕGEVAMAA XXIII SUVEMÄNGUD
Jõgevamaa meistrivõistlused kergejõustikus

09.-10. JUUNI
TABIVERES

Jõgevamaa XXIII suvemängude ajakava
9. juuni
18.00 JALGPALL (Tabivere staadion)
18.30 BMX jalgrattakross Tabivere BMX krossirada

10. juuni

Täpne juhend asub
Jõgevamaa spordiliit KALJU kodulehel

www.jslkaju.ee
Jõgevamaa

Spordiliit

10.00 Avamine Tabivere staadion
10.15 Kergejõustik Tabivere staadion
10.30 Rannavõrkpall Tabivere rand
Tänavakorvpall Tabivere spordihoone
Petanque Tabivere põhikool
Discgolf Tabivere park
11.00 Juhtide mitmevõistlus Tabivere põhikool
12.00 Laskmine Tabivere põhikool
12.30 Sangpommi rebimine Tabivere staadion
13.00 Mälumäng Tabivere põhikool
12.00–14.00 Lõunasöök Tabivere põhikooli söökla

Tule Jõgevamaa laulu- ja tantsupeole!
3. juunil võõrustab Kasepää laululava Jõgevamaa
selle suve suurimat rahvakultuuripidu, millest
võtab osa enam kui 1000
Jõgeva ning selle naabermaakondade lauljat ja
tantsijat.
Rahvakultuuripäev algab
Jõgevamaa laulupeoga kell

17. Seejärel astub lavale
rahvalikku tantsumuusikat
viljelev ansambel Tuulelõõtsutajad. Päeva lõpetab
Jõgevamaa tantsupidu. Kõik
see kokku kannab ühist nimetajat „Hetked“.
Laulupeo üldjuht on Mare
Talve ja tantsupeo üldjuht
Ave Anslan. Neid abistavad
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Jõgevamaa parimad koorijuhid ja tantsurühmade
juhendajad.
Lisaks laulu- ja tantsupeole võõrustab Kasepää
sel päeval ka Eesti toidu ja
käsitöö laata.
Peo korraldaja MTÜ
Jõgevamaa Kultuurikoda
on paisanud Piletimaailma

kaudu müüki umbes 300
piletit hinnaga 5 eurot tükk.
„Tahame pealtvaatajaile pakkuda vaid parimaid
kohti kontserdi nautimiseks,
seepärast on ka piletite arv
piiratud,“ ütles MTÜ juhatuse esimees Ainar Ojasaar.

Et alustada algusest, nagu ütlevad kooliaegsed klassikud, siis tuleb alustada sellest, et tulin Juula külla
talvituma. Ja armusin siin! Armusin oma Jõhvikasse,
kes on nüüd mu armas kaasa ja armusin Juula külasse.
Minu esimesel talvitumispäeval teatas Jõhvikas, et
külamajas on koosolek. Mina olen koosolekute suhtes
skeptiline, aga armastus oli noor ja läksin kohale. Koos
minuga oli esimest korda kohal üks vägeva lauluhäälega
mees naaberkülast, kelle hääl pani kõikide kokkutulnute
hääled regilaulu sabast kinni haarama. Sellist koosolekut
pole varem näinud, kust inimesed koju ei taha minna.
Mulle meeldis.
Mõni nädal hiljem tuli Jõhvikas koju ja teatas kurval ilmel, et külamaja riigilipp on miskipärast kokku
tõmmanud ja aukirjade raamid on hiired ära tassinud.
„Sina, Juhan, mine nüüd linna, sest homme on Eesti
sünnipäev ja lipp on vaja hommikuse päikesetõusu ajal
masti tõmmata“. Tõin linnast kõik, mis kästi, kuid hirm
oli nahavahel. Jõhvikas ju ütles, et lipu masti tõmbamine
on Eesti Vabariigi sünnipäeva päikesetõusul. No kes see
nii vara vaba päeva hommikul ärkab? Aga ikka oma noore
armastuse sunnil läksin kargel hommikul külaplatsile
ja … kohal oli nii palju inimesi! Uus lipp sai masti tõmmatud, ahi kütte pandud, üheskoos telekat vaadatud ja
hommikust peolauda nauditud. Kui te teaksite, kui hästi
siinsed naised suupisteid teevad – tundsin end justkui
peenes linnakohvikus. Ja need Alli tordid!
Ühel pühapäeval teatas Jõhvikas, et tema läheb
nüüd külamajja naise väe koolitusele. Olin üsna
ehmunud, sest naiste väega Juula külas probleemi
pole. Kui seda veel juurde koolitada, siis võib Juulast omaette vald saada. Alles olin aknast näinud
kui väekas Evi oli kokku võtnud külaprouad ning
kõik see vägi läks külamaja platsi koristama – kõik
parimas eas ja väga vitaalsed daamid. Vaatasin neid ja
mõtlesin häbiga, et peaksin hakkama trenni tegema.
Jõhvikas naeris mu välja ja käskis trimmeri ning kirve
kaasa võtta ning nädalavahetusel külaplatsile talgutele
minna. Jooks olnuks selle kõrval käkitegu! Aga plats sai
puhtaks ja supp oli hea. Mõni päev hiljem olid daamid
jälle külaplatsil ja tegutsesid oma rehadega edasi. Vahepeal oli neil ju Räpina aianduskoolist Reet Palusalu
külas käinud ning õpetanud, kuidas ja milliste taimedega
konteinerhaljastust oleks õige teha.
16. aprillil süütasime lõkke ja alustasime Eesti Vabariik 100 tähistamisega. Samal õhtul palusin Jõhvika
kätt ja kinnitasin, et Mina jään. Ta oli nõus.
Aprilli viimasel päeval asus Jõhvikas juba hommikul
luuda kaunistama. Köögist tulid head lõhnad ja Jõhvikas
andis mulle vastu näppe – hääd ja paremat saavat ma
õhtul külamajas. Saingi. Laua pealt ei puudunud isegi
mitte konnakullesed, mis muide olid päris maitsvad ning
salapäraste koostisosadega Luua õli. Kõigepealt oli aga
vaja platsi peal nõidadega võistelda, Kaunite Nõidade
tantsurühmaga tantsida ja kavalatele küsimustele vastata. Jätsime hüvasti puukujuga, kes mind ükskord
pimedas poolsurnuks oli ehmatanud ning kes pikast ühe
koha peal seismisest külamaja tee otsas ära oli väsinud.
Allar Aardevälja kahemehebänd tõmbas peo niimoodi
käima, et tants lõppes siis, kui uus päev oli alanud. Nõidade hääled olid selleks ajaks laulmisest kähedad ja jalad
väsinud. Ja jälle mõistsin, et pean trenni minema: Indrik
ja Veikko on sellised tantsulõvid, et kui ma tahan Juulale
jääda, siis pean olema nende meestega samal tasemel.
Täna lähen Jõhvikaga külamajja notar Aune Harujõe
pärimisõiguse koolitusele. Elu on siin külas nii kiire, et
ma ikkagi ei tea, millal sinna trenni jõuan …
Kirjutamiseni!
PS. Jõhvikas palus edasi ütelda, et kui keegi tahab
osta väga heas korras keskmisest edevamat raiderit, siis
meie müüme. Võtke julgelt ühendust!
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Anne, Rait, Õie, Renate!
Jätkugu jõudu pikkadeks aastateks,
päikest pikkadeks päevadeks!

Surnuaiapüha jumalateenistus
toimub Äksi kalmistul
11. juunil kell 12.00.
Eelneb piht ja armulaud
Äksi kirikus kell 10.30.

Renate Jõgi, Arnold Nahk!
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!

Palju, palju õnne!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

SÜNDINUD

KENDRA PARDANEN 08.04.2017
vanemad Kristiina ja Aimar
MAIRON SIMO 20.04.2017
vanemad Anne-Liis ja Tauri

Õnnitleme!
MTÜ Juula Küla HEAKS

Eve ja Viljar!

Õnne ja lilli ja päikest!
Rõõmu nii suurt kui ka väikest!

Õnnitleme!

Lash Lift / Lash Botox / Lamineerimine
Hammaste fotovalgendamine

Sõbrad Juulalt

20-27 €

45 €

Broneerimine telefonil 56 484 666

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

Maarja-Magdaleena IX KEVADLAAT
90 ERNA OOLE
86 RENATE JÕGI
84 ARNOLD NAHK
EVI-KAI KANGRO
MAIE VOOGLA
83 EINO REBANE
81 VILJAR KÄÄRIK
EVI-ALIIDE LIIVAT
80 HENNO KOTSAR
75 ELMU ROOP
ELVI KARUS
NELLI TRUMES
AIME REINUP
LEONORA SÄÄRITS
MAIMU JÄRVEOTS
ÕIE-JOHANNA TAMMEARU
HELJU KARHU
65 HENNO OSTRAT
60 AINO UUSTALU
HEIKI KUNINGAS
MERLE KAHRO
55 MERIKE ÕUNMA
IRJA LOORITS
ASTA TÕSJAK
HELI MÄNGLI
50 AHTO SANNAMEES
IVE EDDOR
TÕNU LILL

15.05
30.05
06.05
09.05
21.05
12.05
11.05
27.05
28.05
03.05
07.05
07.05
15.05
16.05
19.05
30.05
31.05
01.05
08.05
14.05
27.05
06.05
16.05
18.05
23.05
06.05
14.05
19.05

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.

27. mail Tabivere rahvamajas

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.

Laupäeval, 27. mail 2017

Maarja – Magdaleena

XXI KODUKANDIPÄEV

Müüa rohelised klaasplokid
(uued, seisma jäänud, 19x19
cm) hinnaga 0.30 €/tk (200 tk).
Tel 5886 5887.

18.00 Maarja-Magdaleena puhkealal

KONTSERT

Esineb Eesti arhailise meestelaulu ansambel

LÜÜ-TÜRR

Simmaniõhtu

Suur tänu kõigile, kes
pidasid kalliks

REIN MÄGI
mälestust ja teda viimsel
teekonnal saatsid.
Lesk poegadega

Tantsuks

Järgmine leht ilmub
22. juunil 2017.
Kaastöid juunikuu lehte
ootame 13. juuniks 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.

Päeva juhib Margus Abel

Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine,
viljapuude hoolduslõikus
jpm.
www.2arboristi.ee
tel 5818 5222.
Värske kala Saadjärvest.
Tel 526 1741.

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

REIN MÄGI
15. VI 1956 - 14. IV 2017
ARMILDE BERG
23. IX 1912 - 13. IV 2017
EHA MELTS
21. IX 1945 - 18. IV 2017
HELGA KOPPEL
28. IV 1936-29. IV 2017

Kuulutused

Vanad Sõbrad
Puhvet
Õhtul pilet 3 €
Info 520 5906

Hakkriistad Belarus
traktorile
• Kolmehõlmaline ader
• Kultivaator
• Kartuli rootor
• Kühvel
Haakriistad T-16, T-25
• Kultivaator
• Äke
Hind kokkuleppel.
Tule ja vaata, asukoht
Äksi külas.
Aarne Luige,
tel 5743 3841.

Kopateenus
Kopateenus 30 €/h + km
(arvestus algab sõidu algusest objektile).
Kopa valikud: 40, 60, 120 (planeerkopp)
Tellimine: 773 6230, 555 14622,
tabivere@elamumajandus.ee

