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Maarja-Magdaleenas peeti
kodukandipäeva
Kodukandipäeva traditsioon sai alguse juba 26 aastat tagasi. Kuna vahepeal oli
kuue aasta pikkune paus,
siis teine kodukandipäev
peeti 1997. aastal. Sellest
ajast peale on seda kevadist
pidupäeva korraldatud igal
aastal.
Maarja-Magdaleena XXI
kodukandipäev toimus 27.
mail. Päev algas rahvamaja
õuel Jõgeva haigla näiteringi
etendusega „Miks?“, mille
lavastajaks Laile Sukk. Päev
jätkus jumalateenistusega
kirikus, kus teenis õpetaja
Aivo Prükk. Teenistus lõppes
kontserdiga Maarja-Magdaleena segakoorilt Liia Koortsi
juhatusel.
Järgnesid sündmused
rahvamajas, kus kontserdi
andis naisansambel Tormilind Kadri Savva Tatriku
juhatusel ning Wiera teater

Tabivere vallavolikogu
Tabivere vallavalitsus

TABIVERE
VALLA
PÄEVAD 2017
Meeleoluka kontserdi andis meeateansambel Lüü-Türr.

mängis satiirilise ulmeloo
„Inimväärne elu“, lavastajaks
Jaanus Järs.
Tegevusi jagus ka õue.
Avati laste mänguväljak,
seejärel sõideti Otslava külla
Päikeseparki, kuhu istutati
küla põliselanike mälestu-

seks püstitatud mälestuskivi
juurde lilli. Õhtul algas Maarja-Magdaleena puhkealal
kontsert, mille sisustas Eesti
arhailise meestelaulu ansambel LÜÜ-TÜRR. Esinesid
Maarja põhikooli tantsurühmad, Palamuse ja Maarja-

Magdaleena seeniortantsijad.
Õhtusel simmanil mängis
tantsuks ansambel Vanad
Sõbrad. Päeva juhtis ja lõbusaid vahepalu esitas Margus
Abel.
TIIA PÄRTELPOEG

Kooliaasta lõpukuude tegemised MaarjaMagdaleena põhikoolis
Mai on üks tihedama
graaﬁkuga kuid kooliaastas,
sest lisaks viimasele lõpuspurdile õppetöös korraldatakse sel ajal spordivõistlusi,
klassiekskursioone, matku ja
palju muid üritusi.
11. mai õhtul kogunes
Maarja-Magdaleena koolipere pidulikule emadepäeva
kontserdile. Avatud oli ka
emadepäeva kohvik, kus
külalised said maiustada
õpilaste valmistatud hõrgutistega, nagu jäätisekokteil,
kiluvõileivad ja Kirju Koera
kook. Kohviku tulu läks õpilastele kott-toolide ostuks.
15. mail toimus õpetaja
Anu Sõõro juhitud eelkooli
õpilaste lõpupidu: peeti piknikku ja mängiti meeskonnamänge.
Tabivere valla algklasside
spordipäeva esimene etapp
toimus 15. mail Maarja-Magdaleenas, osalesid 1.–3. klassi
õpilased. Meie tublimad olid:
Sten Salumäe (3. koht 1.
klasside poiste seas);
Ron-Romer Kangur (2.
koht 1. klassi poiste seas);
Indrek Siimenson (2. koht
2. klassi poiste seas);
Eleliis Orma (2. koht 2.
klassi tüdrukute seas).
22. mail toimus Tabivere
valla algklasside spordipäeva
teine etapp Tabivere koolis.
Kolmevõistluse parimad
meie koolist olid:
Sten Salumäe (2. koht 1.
klassi poiste seas);
Kelli Sandra Vihtol (1.
koht 2. klassi tüdrukute
seas);

Kaunist võidupüha ja
meeleolukat jaanipäeva!

1. juunil käis pea kogu Maarja-Magdaleena põhikooli
koolipere matkal, mille sihtpunkt oli Elistvere loomapark.
Väiksemad läksid jalgsi ja lühemat teed pidi, suuremad
sõitsid ratastel ning valisid kohale jõudmiseks käänulisema
ja pikema marsruudi.

Eleliis Orma (2. koht 2.
klassi tüdrukute seas);
Indrek Siimenson (2. koht
2. klassi poiste seas).
Lisaks jagati auhindu
eriti tublidele ehk kahe etapi
parimatele. Meie kooli õpilastest said pärjatud Sten Salumäe (1. klassi parim poiss) ja
Eleliis Orma (2. klassi parim
tüdruk).
17. mail osalesid meie
tublid sportlased Jõgevamaa
noorte kergejõustiku meistrivõistlustel, kus saavutasime
koolide üldarvestuses III
koha.
Kätlyn Saalits saavutas
C-klassi tüdrukutest 600 m
jooksus 1. koha ja Liisa Oja
5. koha.
Mati Mansberg saavutas
D-klassi poistest 600 m jooksus 1. koha ja 60 m jooksus
3. koha.
D-klassi tüdrukutest saavutas Elen Orma 600 m jook-

sus 2. koha, palliviskes 4.
koha ja 60 m jooksus 5. koha.
Ragnar Oja saavutas Bklassi poiste hulgas kuulitõukes 4. ja kõrgushüppes
5. koha.
Võistlemas käisid veel
Gerrit Kinsigo, Elge Orma
ja Henn-Jaagup Rooba. Kõik
andsid endast parima.
Maikuus peeti veel klassiõhtuid ja tehti muudki
toredat: toimusid õuesõppetunnid, kirjutati kooli ajalehte, kaunistati koolilähedast
kõnniteed ja peeti piknikku.
2. ja 4. klass tegid õppekäigu Kauksisse. 4. klassil
oli veel ekskursioon Ahhaa
keskusesse.
5.–8. klassi õpilased
käisid õppekäigul Kolkjas;
6. klass matkas Endla looduskaitsealal Männikjärve
rabas.
26. mail helises viimane
koolikell meie 9. klassi õpi-

lastele, sündis õhupallirohke
tutipidu.
Trotsides Eestimaa vihmast suveilma käis pea kogu
koolipere 1. juunil matkal,
mille lõppsihtpunkt oli Elistvere loomapargi puhkeala,
kus toimus grillipidu.
2. juunil külastasime
1.–8. klassiga Erasmus+ projekti käigus ERM-i.
5. juunil kutsus koolijuht
24 peret tänuõhtule, kus öeldi
aitäh tublimatest tublimatele
õpilastele ja õpetajatele.
Meie õpilased on olnud
sel õppeaastal väga edukad.
Auhinnalisi kohti saavutati
aineolümpiaadidel, maakondlikel ja üleriigilistel etluskonkurssidel, muinasjuttude kirjutamises, spordivõistlustel.
6. juunil oli Maarja-Magdaleena põhikooli lõpuaktus.
Kuulutati välja aasta õpilase
tiitli pälvinud õppurid. 1.–4.
klassi astmes sai tänavuseks aasta õpilaseks Mati
Mansberg 4. klassist, kes on
silma paistnud suurepäraste
tulemustega matemaatikas,
spordis ja näitlemises. 5.–9.
klassi õpilaste seast sai aasta
õpilaseks Heni Poolak, kellele
tõid tiitli edukas osalemine
jutu- ja joonistusvõistlustel
ning suurepärased esinemised etlus- ja teatrikonkurssidel.
Pärast aktust kiirustas
rõõmus koolipere koguma
suveseiklusi ja D-vitamiini,
et sügisel uue ja hoogsa hooga
alustada uut õppeaastat.
KOOLI KROONIK

30.06 JUULAL, TABIVERES, RATTAAIAS
Alates kell 12 kohvikud, töötoad, avatud uksed.
01.07 MAARJA-MAGDALEENAS
Rahvamajas kell 15 Väägvere külateatri etendus
“Valede ahelas“ (komöödia) ja kell 19 puhkealal
suvepidu MEELIS-BANDiga.
02.07 ÄKSIS
Alates kell 11 Äksi XXV kihelkonnapäev, Tabivere
vallapäevade lõpetamine, „Kauni kodu“ tiitli
üleandmine ja selfi-mängu võitja selgitamine.
Kolme päeva lõikes toimub fotojaht „Tunne oma
koduvalda – Tabivere valla selfi“. Info ja punktid
avaldatakse 29.06. õhtul Tabivere valla ja rahvamaja
kodulehtedel (auhinnad!).
30. juunil on Tabivere valla elanikele VUDILASSE
sooduspilet!

Saksamaa kultuuriministeerium
tunnustas Maarja-Magdaleena kooli

Maarja-Magdaleena põhikooli õpetaja Egle Lellep
(vasakult), tunnustust leidnud projekti „Tagasi tulevikku“
peakoordinaator Ursula Ondrachek Saksamaalt ja MaarjaMagdaleena põhikooli õpetaja Kertu Meldre konverentsil
Bonnis.
Foto: Kristi Jaanus

Saksamaa kultuuriministeerium tunnustas kümmet edukamat Erasmus+ ettevõtmist, nende hulgas ka projekti „Tagasi tulevikku“, mille üks liikmeskool oli Maarja-Magdaleena
põhikool. „Tagasi tulevikku“ eesmärk oli meenutada koolilastele esivanemate käsitööoskusi ning õpetada taaskasutust,
keskkonna- ja loodushoidu: Austriast, Poolast, Rumeeniast,
Saksamaalt, Kreekast, Itaaliast, Türgist, Hispaaniast ning
Šotimaalt pärit õpilased tutvustasid vastastikku oma maa
teadmisi ja traditsioone.
Maikuus Saksamaal Bonnis toimunud konverentsil vaeti
Euroopa Liidu programmi Erasmus+ tehtud, pooleliolevaid ja
tulevasi projekte. Õpetajatele mõeldud konverentsil osalesid
Maarja-Magdaleenast praegu käsiloleva projekti “Paber“
Eesti koordinaator, õpetaja Egle Lellep, õppealajuhataja
Kertu Meldre ja õpetaja Kristi Jaanus. Lisaks meie kooli
pedagoogidele oli konverentsil veel viis Eesti õpetajat.
Erasmus+ projektis osalemine on lennutanud MaarjaMagdaleena põhikooli õpilasi viimastel aastatel Saksamaale,
Austriasse, Hispaaniasse, Itaaliasse, Poolasse. Töö jätkub.
KOOLI KROONIK
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
25. mail 2017
Päevakorras oli:
1. Maaüksustele maa
sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine.
Volikogu otsustas määrata Tamme katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate Tamme
ja Väike-Tamme katastriüksuste maa sihtotstarbeks maatulundusmaa ja
koha-aadressiks Jõgeva
maakond, Tabivere vald,
Õvanurme küla.
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
Vallavolikogu otsustas
seada Pataste külas asuvale
Kaubi teele isikliku kasutusõiguse Tabivere valla
kasuks.
3. Nõusoleku andmine
kinnistu koormamiseks
servituudiga ning volituse
andmine asjaõiguslepingu
sõlmimiseks.
Vallavolikogu otsustas
anda nõusoleku Tabivere

alevikus asuva Nurgataguse munitsipaalkinnistu
koormamiseks tähtajatu
ja tasuta teeservituudiga
Pärna 18 kinnistu igakordse
omaniku kasuks.
4. Audiitori määramine.
Vallavolikogu otsustas
määrata Tabivere valla
2017. majandusaasta aruandele arvamust andma
audiitorbüroo Fides OÜ.
5. J.V. Veski nimelise
Maarja põhikooli elektrienergia tarbimise kuludest.
Vallavanem andis ülevaate J.V. Veski nimelise
Maarja põhikooli elektrienergia tarbimise kuludest
seoses kooli üleviimisega
maaküttele.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 29. juunil
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 vallavalitsuse kantseleis ootavad
omanikke Tabivere valla noorimate
vallakodanike 2017. aasta vastuvõtu pildid.
Tabivere Sotsiaalkeskus osutab
sotsiaaltransporditeenust Tabivere vallas
elavatele isikutele, kes üldjuhul vajavad
transporti puudest või vanadusest
tingituna.
Sõidu eest soovime üldjuhul tasu kätte saada sõidu
lõpus sularahas.
Sõidusoovist palun teada anda telefonile 5634 8536.
Telefonile vastab Tea või Sirje.
Helistada võib tööpäevadel kell 9–20. Nädalavahetustel ning pühade ajal kell 11–20.
Sõite teeme ainult tööpäevadel kella 9–17.

Seoses töötaja puhkusega on Tabivere
postkontor 10.07.2017–14.07.2017 suletud.
Et kõik postitoimetused saaks tehtud, asendab Tabivere
postkontorit Jõgeva postkontor, Aia 8, Jõgeva 48301.
Avatud E–R 9.00–18.00, L, P suletud.
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik
kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L–P 9–15.
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• maksete tasumine;
• postimaksevahendite müük.
Tagame teenuse pakkumise ka siis, kui postkontor on
ajutiselt suletud.
Üldinfo e-posti aadressil info@omniva.ee

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

26. ja 28. mail toimus
Tabivere, Tartu, Laeva ja
Piirissaare valdade ühinemise kohta rahvaküsitlus.
Küsitlusel osalejate hulk oli
oodatult üsna madal. See on
ka arusaadav, kuna võis eeldada, et küsitluse tulemused
midagi ei muuda.

Tabivere vallas osales
küsitlusel 141 inimest ehk 7,8
protsenti valimisõiguslikest
elanikest, nendest 118 olid
ühinemise poolt ja 23 vastu.
Laeva vallas osales küsitlusel
3 inimest ehk 0,5 protsenti
valimisõiguslikest elanikest,
nendest 2 olid ühinemise

Märtsikuu volikogus
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees /
Tabivere sotsiaalkeskuse juhataja

Maikuu volikogu päevakord oli seekord kesine ja hea
ülevaate annab juba niigi rubriik – Tabivere vallavolikogu
istung.
Seetõttu keskendun hoopis teistele teemadele.
1. Meie soov Tartu vallaga
liituda on endiselt kindel ja
meid tegelikult oodatakse
uude suurde Tartu valda.
Toimunud rahvaküsitluse
tulemused näitavad väga
selgelt, et kahe suurema
juba vabatahtlikult liituda
otsustanud valla – Tartu ja

Laeva – elanikest suurele osale ei lähe üldse sundliitmise
teema korda. Näiteks Laeva
vallas andsid sel teemal hääle
vaid kolm inimest. Neist kaks
olid poolt ja üks vastu. Tartu
vallas kõnetas sundliitmise
teema 51 inimest, kellest 26
olid poolt ja 27 vastu. Seega
hirm, et Tartu vald meid
ei taha, ei vasta tegelikult
tõele. Rõhutan veel kord, et
Tartu vallas elab veidi üle
viie tuhande täisealise isiku,
neist vaid 51 inimest avaldas
sundliitmise teemal arvamust

poolt ja 1 vastu. Tartu vallas
osales küsitlusel 51 inimest
ehk 0,9 protsenti valimisõiguslikest elanikest, nendest
25 olid ühinemise poolt ja 26
vastu. Piirissaare vallas osales küsitlusel 45 inimest ehk
45 protsenti valimisõiguslikest elanikest, nendest 6 olid
ühinemise poolt ja 39 vastu.
Eeldan, et lehe postkastidesse jõudmise ajaks on
tehtud ka Eesti Vabariigi
Valitsuse otsus Tabivere,
Tartu, Laeva ja Piirissaare
valdade ühendamise kohta.
See tähendab, et lõpuks on
võimalik alustada ka tõsiste
ühiste aruteludega teemadel
kuidas tekkiv omavalitsus

täpselt toimima hakkab, kuidas hakkab käima koostöö
asutuste vahel, kuidas ühildatakse erinevad valdkondlikud tegevused jne.
Tabivere valla päevad tulevad taas. 30. juunil, 1. ja 2.
juulil on kolme päeva jooksul
võimalik osaleda erinevatel
üritustel, töötubades ja mängudes. Selle aasta vallapäevad ühendab uuendusena
kokku tervet Tabivere valda
läbiv fotojaht – Tabivere
valla selﬁe. Loodan, et see
mäng pakub osalejatele palju
kodukandi avastamisrõõmu.
Soovin kõigile toredaid
Tabivere valla päevasid ja
ilusat suve!

ja neist omakorda peaaegu
pooled ootavad meie valda
avasüli.
Meie enda soov Tartu vallaga liituda sai taas kord kinnitust, sest 119 inimest toetas
sundliitmist ja vaid 23 olid
vastu. Volikogu esimehena
on rõõm tõdeda, et volikogu
on jällegi teinud kõik, et täita
rahva tahet.
Jääme siis riigi lõplikke
otsuseid ja edasisi tegevusjuhiseid ootama.
2. Volikogu viimased tegevuskuud.
Kuna Sõnumileht juulis
ei ilmu, siis selgitan teile
ka veidi volikogu järgnevate
kuude tegevusi.
Juunis on plaanis vaadata
üle valla eelarve. Eesmärgiks
juba täna teadaolevad kokkuhoitud/säästetud summad
ümber suunata meie piirkonnale olulistesse tegevustesse,
mille saab siis vallavalitsus

ellu viia jooksva aasta jooksul.
Nagu varematel aastatel
nii ka selle aasta juulis volikogu puhkab.
August ja september ongi
ilmselt selle volikogu koosseisu viimased tegevuskuud. Siit
soovitus kõigile inimestele,
aga eriti allasutuste juhtidele: teemad, mis vajavad
volikogu otsust (nt eelarvemuudatused, maasihtotstarbed) võiksid jõuda volikoguni
augustis, enne kui algab suur
segaduste aeg seoses sundliitmisega ning oktoobris valitud
uue suurvalla volikogu tööle
asumisega.
Kõigile koolide lõpetajatele soovin – häid valikuid
tulevikuks!
Kaunist suve kõigile!

Kodutoetus lasterikastele peredele
Taotluste esitamise tähtaeg on 30.06.2017. Riiklik
tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja ajakohastamiseks on
mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt
kolm kuni 19-aastast (kaasa
arvatud) last, kes elavad
rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks olevas
eluruumis (v.a uue eluaseme
soetamise, elamiskõlbmatu
eluaseme ümberehitamise või
püstitamise korral).
Toetusskeemi sihtgrupiks
on madala sissetulekuga
leibkonnad, kellel puudub

kas leibkonna vajadustele
vastav eluase või olemasolev
eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele,
sealjuures puudub vee- ja
kanalisatsioonisüsteem või
pesemisvõimalus, katus ei ole
vett pidav või küttekolded ei
taga eluaseme optimaalset
siseõhu temperatuuri.
Toetust saavad taotleda
ka varemalt toetust saanud
pered, kellele on kodutoetust
eraldatud mitte enam kui ühe
korra. Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine
toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt täht-

ajaks lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise
lõpparuanne.
Taotleja, kes on eelnevalt käesoleva meetme ajal
saanud toetust enam kui
ühe korra, rohkem toetust
taotleda ei saa. Riik toetab
taotleja elamistingimuste
parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100%
ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui
maksimaalne toetussumma.
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000
eurot. Taotleja, kellele on
varem kodutoetust eraldatud

mitte rohkem kui üks kord,
võib toetust taotleda kuni
5000 eurot. Pered, kellele on
varemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel aastal kodutoetust
uuesti taotleda ei saa.
Eraldatav toetus on maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses. KredEx tasub toetuse summalt toetuse
saaja eest tulumaksu.
Toetust lasterikastele
peredele rahastatakse riigieelarvest. Täpsemad tingimused on saadaval KredExi
kodulehel.

Sul on õigus saada kvaliteetset õigusabi riigi kulul
Alates 10. aprillist 2017
jagab Eesti Õigusbüroo OÜ
tasuta õigusabi. Projekti ﬁnantseerib Eesti Vabariigi
Justiitsministeerium.
Tasuta õigusabi võivad
saada kõik Eesti elanikud,
kelle sissetulek on väiksem
kui 1,5-kordne Eesti keskmine ehk kelle brutopalk jääb
alla 1773 euro kuus. (Statistikaameti andmed 2016. IV
kvartali kohta.)
Õigusabi osutatakse eraisikutele, peaaegu kõikides
juriidilistes küsimustes ja
kõikides vormides: konsultatsiooni telefoni teel, kontoris,
veebis, e-kirja teel; dokumentide koostamine (lepingud,
nõudekirjad, kirjadele vastamine.

Esindame oma kliente
kohtuvälises menetluses
(vaidluses, kirjavahetuses
või läbirääkimistest teise
poolega) ja ka kohtus. Samuti
suheldes ametiasutustega
(politsei, linna- ja vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet,
tööinspektsioon jne).
Täiesti tasuta on kaks esimest tundi õigusnõustamist
Järgmised 3 tundi saab
õigusabi hinnaga 20 eur/h
ning vajadust mööda lisaks 10
tundi hinnaga 40 eur/h.

Kuidas saada tasuta
õigusabi?
Registreeri ennast Eesti
Õigusbüroo kliendiks interne-

ti teel http://www.juristaitab.
ee või helista tel 688 0400.
Tasuta õigusabiteenust
saab ainult klient, kes on
Eesti Õigusbürooga kliendilepingu sõlminud.
Lepingutasu on 5 eurot.

Kes mind nõustab?
Meie meeskonda kuuluvad kümned kogenud ja kvaliﬁtseeritud õigusnõustajad.
Klientidega korraldame
kohtumisi 15-s Eesti Õigusbüroo kontoris: Haapsalus,
Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares,
Kärdlas, Narvas, Paides,
Põlvas, Pärnus, Rakveres,
Tallinnas, Tartus, Valgas,
Viljandis ja Võrus.

Kõige parema tulemuse
oma küsimuse lahendamiseks saab siis, kui juristi
poole pöörduda võimalikult
varakult.
Lisainformatsioon
tel 688 0400,
e-post abi@juristaitab.ee
www.juristaitab.ee
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Tabivere valla huvikooli
tagasivaade õppeaastasse
Muusika ümbritseb
meid iga päev. Charles
Darvini oletus muusikast
– helid väljendavad hoolitsust, seotust emotsioonidega, armastuse, võitluse
ja võiduga. Muusikal on
oma keel – märgikeel, mida
õpitakse terves maailmas
ühtse keelena. Kui palju
me sellele mõtleme, aga me
kuuleme seda iga päev raadiost, televiisorist, arvutist,
telefonist jne.
Meie vallas on selline
kool, kus saab õppida muusikakeelt. Seal õpitakse
solfedžot (muusikateooria),
klaverit, akordionit, lõõtspilli, kitarri, ﬂööti, saksofoni, laulmist ja tantsimist.
Oleme loodud valda selleks,
et meil oleks hea siin eleda, et meie lapsed saaksid
mitmekesisemat haridust,
mis valmistavad meid ette
positiivsele eluvaatele ja
elus hakkamasaamisele.
Soovime, et iga laps võiks
leida tee Tabivere valla
huvikoolist oma vaba aja
kasutamise meeldiva suuna
juurde, mis on samas ka hariv. Miks ka mitte juba ettevalmistuseks oma erialale.
Nii on meie kooli seitsmest
õpetajast kaks meie kooli
vilistlast, kes on taas tagasi kodupaigas. Huvikooli
loomise mõte ongi selles, et
anda kvaliteetset haridust
erinevatel erialadel ning
kinnitada kanda kodukohas. Kaks aastat oleme ette
valmistanud löökpillide
eriala loomist, selle aasta
sügisest saame oma uue
eriala õppekavasse sisse
tuua. Loodame, et see eriala
pakub huvi just poistele.
Oleme selleks muretsenud
vajalikud pillid nii harjutamiseks kui õppetööks.
Eesti Vabariik 100 käigus on loodud tore projekt
„Igal lapsel oma pill“. Oleme
seda usinalt ära kasutanud.
Projekti kaudu saime eelmisel aastal lõõtspilli, kellad,
plaatpillid ja parandanud
trummikomplekti. Sellel
aastal läks meil veel paremini: saime uue klaveri,
digiklaveri, kitarri ja trummikomplekti. Kindlasti on
meie tublid õpilased ja õpetajad need pillid välja teeninud. Oleme oma kooliga
käinud väga paljudel Muusikakoolide Liidu poolt korraldatavatel konkurssidel ja
kontsertidel. Tutvustanud
oma kooli väga positiivsete
tulemuste, suuna ja vaatega
tulevikukooli.
Peale muusika teeme
ettevalmistustööd kunstierialale. Projektiga “Varaait” saime toetust vajalike
materjalide ja tööpindade
ostmiseks. Huvikooli tahame luua kunstisuunaga
klassi, mis oleks alusplatvormiks kunstikooli sisseastumiseks ja lihtsalt oma
käelise tegevuse ning n-ö
kunstisilma arendamiseks.
Õppekavad tuleb veel täpselt välja kirjutada ja ehises
ka kinnitada. Meie vallas

on olemas vastava kvaliﬁkatsiooniga õpetajad. Miks
siis mitte huvid, hobid ja
kasulikkus kokku viia.

Nüüd aga tagasivaade
oma tegemistele
Klaveriõpetaja Tiina
Tomingas.
Mööduv õppeaasta on
klaverilastele olnud tegus.
Oktoobri alguses osalesime
2. klassi õpilase Kristanna
Koemetsaga Tartu Elleri
kooli sügiskoolis. Kristanna
võttis osa eriala- ja improvisatsioonitundidest, mida
juhendasid muusikaakadeemia õppejõud. Kindlasti sai
Kristanna väärt kogemuse,
esinedes sügiskooli lõppkontserdil suurearvulise
publiku ees.
Lisaks tavapärastele
kontsertidele ja esinemistele toimus veebruari alguses
klaverilaager, kus osalesid
ka üldklaveriõpilased. Laager andis hea võimaluse pilli õppimisele tavapärasest
veidi teistmoodi läheneda.
Kõigepealt kuulasid lapsed
väikest kontserti, kus pillidest olid esindatud viiul,
tšello ja loomulikult klaver.
Arvan, et õpilastel oli sellist
pillikoosseisu põnev elavas esituses kuulata. Peale
kontserti kinnitasime veidi
keha ning jagasime õpilased duodesse. Iga duo sai
ülesandeks õppida ära üks
ansamblipala. Kõik duod
said oma ülesandega hästi
hakkama. Kui harjutatud
oli piisavalt, kuulasime ja
vaatasime koos klaverimuusika kontserdi salvestust.
Samuti mängisime pillide
tundmise mängu. Laagri lõpetas vahva duode kontsert.
Klaverilaager oli kindlasti
värskendav ja huvitav vaheldus argisele õppetööle.
23. aprillil Koerus toimunud Muusikakoolide Liidu kevadkontserdil esindas
meie huvikooli klaveriõpilasi 6. klassi õpilane Lisete
Ehamaa.
Usun, et lõppev aasta
on olnud nii mulle kui õpilastele töine ja huvitav ja
oleme auga välja teeninud
peatselt algava kosutava
suvepuhkuse.
Klveriõpetaja Jelena
Golub
Õppeaasta on olnud väga
töine ja tihe kontsertidest,
konkurssidest. Oktoobri
alguses oli Elleris Mati Mikalai ja Kai Ratasepa meistrikursused “Sügiskool”.
Novembris käisime Leedus Jonavas konkursil “Klaver – mu lapsepõlvesõber”.
Detsembris oli A. Russaku nim konkurss Tartus,
saadi II koht. Samuti detsembris konkurss “Eesti
kõla” Tallinnas.
Jaanuaris toimus konkurss Lätis Valmieras.
Veebruaris olid meistrikursused “Talvekool Elleri
koolis”.

Märtsi alguses toimus
konkurss “Parim noor instrumentalist 2017” Tartu
regioonivoor, saime I koha.
Sama konkursi lõppvoorus
märtsi keskel tuli diplom.
Mai lõpus oli plaan minna konkursile Lätti Siguldasse.
Selliste saavutusteni
on jõudnud Katina Agnes
Raudkats, kes peale klaveriõpingu õpib veel laulu- ja
tantsuklassis. Tänu oma
suurele musikaalsusele,
töökusele, tahtejõule ning
kohusetundlikkusele on
ta jõudnud väga kõrgele
tasemele. Teda tuntakse
huvitava ja talendika noormuusikuna koduvallas, oma
maakonnas, kogu Eestis ja
isegi Lätis ja Leedus.
Akordioni- ja
lõõtspilliõpetaja Rauno
Koorts
Akordioni erialal on see
aasta möödunud väga tegusalt. Oleme lastega käinud
festivalil “Poistelt emadele”
ja osalesime ka Tabiveres
perekond Vabarnate poolt
korraldatud rahvamajade
tuuril oma pärimusliku
repertuaariga. Õppisime
erinevaid lugusid ja tegelesime ka nende huvitavamaks tegemisega ehk seadmisega. Akordioniosakond
soovib kõigile ilusat suve
ja uuel aastal ootame enda
ridadesse uusi akordioni- ja
lõõtspillihuvilisi.
Lauluõpetaja Kadri
Savva Tatrik
Tabivere laulustuudio
lõpetab sel kevadel oma 10.
hooaega. Mul on ääretult
hea meel, et olen saanud
kasvada ja areneda koos
toredate lastega. Siinkohal
mainiksin ära Mari-Liis
Kirsi ja Maillis Jaaniste
kes on kõik need 10 aastat
laulustuudio õpilased olnud.
Sel õppeaastal on laulustuudio lapsed saanud osa
mitmest toredast kontserdist ja lauluvõistlusest. Eredamalt on kindlasti lastele
meelde jäänud “Tabivere
vald 25” juubelikontsert,
Elvas toimunud lauluvõistlus “Lähemale muusikale”,
kus eriauhinna “Siira esituse eest” sai Karina Agnes
Raudkats. Tabiveres toimunud lauluvõistlusel “Laulupärlike 2017” anti võimalus
võistelda kõikidel soovijatel.
Žürii märkis parimad alljärgnevalt: 3–7-aastaste
vanuserühmas 1. koht Loore
Silm, 3. koht Kerlin Natus,
8–10-a 1. koht Grete Anier,
2. koht Kristanna Koemets,
11–13-a 1. koht Anete Koll,
14-a 1. koht Mari-Liis Kirs,
2. koht Karina Agnes Raudkats. Eriauhind läks Meribel Võimrele.
Selle hooaja lõpetasime
19. mail piduliku kontserdiga. Juunis toimub juba teist
aastat järjest laululaager
koos Maarja-Magdaleena
laululastega. Kõik huvilised
on oodatud!

Tantsuõpetaja Ave
Anslan
Tantsuhooaeg algas meil
sügisel ja ette sai võetud
kohe suur plaan osaleda XII
noorte tantsupeo protsessis
võimlemisrühmadena – väikesed võimlejad (1.–5. klass)
ja suured võimlejad (5.–8.
klass). Peale võimlejate
tegutseb Tabivere huvikoolis ka väikeste mudilaste
tantsrühm lasteaiaealistele.
Terve sügis-talve perioodi oleme võimlejatega
harjutanud tantsupeo repertuaari, kuhu kuuluvad
tantsud “Puhas lumi”, “Jäälillemäng” ja “Sügiseootus”
ning lisaks veel kaks üldtantsu. Mudilastega oleme
hooaja jooksul õppinud mitu
erinevat lõbusat lastepärast
tantsunumbrit. Kõikide
rühmadega pöörame suurt
tähelepanu just loova mõtlemise ja liikumise arendamisele.
Aasta jooksul oleme esinedagi saanud mitmel korral. Kõik rühmad esinesid
huvikooli jõulukontserdil.
Samuti tantsisid väikesed
võimlejad detsembrikuus
Tabivere valla 25. sünnipäeval ja suured võimlejad
jaanuarikuus Koolitantsu
festivalil. Peagi on tulemas
veel emadepäeva kontsert,
huvikooli kevadkontsert,
maakonna tantsupidu Kasepääl ja koolinoorte tantsupidu Tallinnas, kuhu läbi
tulise kadalipu pääsesid
mõlemad tantsurühmad.
Flöödilastega oleme
osalenud laagrites, kus on
tegevad nii Jõgeva- kui ka
Tartumaa õpilased. Osalenud D.O. Wirkhausi nim
ja Muusikakoolide Liidu
puhkpilliõpilaste konkurssidel, esinenud ansambliga
valla ja maakonna üritustel.
Mari-Liis Kirs on saanud
erinevaid diplomeid.
Iga õpitud rütm, noot ja
muusikapala on lapse jaoks
omanäoliselt omandatav.
Kes saavutab oma tulemuse
kiiremini, kellel võtab see
rohkem aega. Tähtis on teha
tööd lastega ning pakkuda
neile erinevaid võimalusi,
arvestades laste erinevaid
võimeid. Töökuse ja töötegemise järel tulevad ka
saavutused.
Armsad lapsed, lapsevanemad! Kaunist suve teile ja
uute kohtumisteni järgmisel õppeaastal! Kaunistagu
muusika teie igapäevaseid
tegemisi.
Uute õpilaste vastuvõtt
toimub 5. septembril kell 18
Tabivere põhikoolis (klaver,
ﬂööt, akordion, lõõtspill,
löökpill, kitarr).
Aktus 6. septembril kell
18.
Täname toetavat Tabivere vallavalitsust.
LIIA KOORTS
Tabivere valla
huvikooli juhataja

Ahju ehita suvel...
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Kogu lapsepõlve olen veetnud Tabivere vallas Kõdukülas
ehk kõik suved ja talvevaheajad pealegi. 2010. a otsustasin
linnast lõplikult ära kolida, et lapsed saaks ikka korralikult
poriseks ja kasvaksid ikkagi looduse keskel.
2013 asutasin oma ettevõtte, mis tegeleb disainahjude, pliitide ja kaminate ehitamisega ja lisaks korstnapühkimisega.
Kuna keskkonnasäästmine ja roheline mõtteviis on
minu jaoks muutunud päris oluliseks, siis ehitamegi kütteseadmeid, millel on kolle ja lõõristik arvutatud ja kooskõlas
korstnaga. Seda saab väga pikalt ja tehniliselt seletada, aga
see läheks väga pikaks ja keeruliseks.

Ahju koldesisu element – õhuvahe, kolde välissein ja ahju
väliskest.

Tulemuseks on see, et meie poolt ehitatavad kolded vastavad EN15544 nõuetele ja rangetele Austria Art 15a B-VG
normidele. See tähendab, et koldes toimub põlemine väga
kõrgel temperatuuri, ahju kasutegur on vähemalt 80% ja
saaste, mis atmosfääri väljub, on väga vähene.
On olemas valmis kolded ja lahendused, mis tagavad
puhta põlemise ja on vastavuses ülalmainitud normidele,
kuid ainult koldeosa tervikalhendusena maksab mitu tuhat
eurot, mis meie turul ei ole kuidagi konkureeriv ehk väga
kallis. See viiski mind mõttele arendada välja koldeelement,
mis tõstaks töö kiirust ja tagaks kolde vastavuse normidele.
Lisaks loomulikult hinnaklass, mis oleks vastuvõetav meie
turule.
Minu poolt väljatöötatud koldeelemendi uudsus seisneb
selles, et ühte koldeelementi on ühendatud nii lihtsus,
funktsionaalsus, vastupidavus kui ka puhas põlemine koldes.
Elemendil olevad nupud tagavad koldesse sisenevale õhule
õige kõrgusega pilud kõigist kolmest küljest (tegemist on pilukoldega, mitte klassikalise rest- või umbkoldega), elemendi
külgedel olevad hambad tagavad puidule alati õhu juurdepääsu, mis tagab pideva põlemise ja välistab tahmunud
koldeseinad. Sarnase puhta põlemise eesmärgiga element
on küll austerlastel olemas, kuid sellel on minu jaoks teatud
puudused. Minu väljatöötatud koldeelement omab EUIPO
tööstusdisaini kaitset tunnistuse nr-ga No 003753599-0001.
Elemendis on tänu kasutatavale spetsiaalsele tulekindlale materjalile ka madal primaarenergia ehk selle valmimine
ei ole planeedi keskkonnale koormav. St elemendi lõplikuks
valmimiseks ei ole vaja kuumaks kütta elektriga või gaasiga
suuri põletusahje ehk juba siin algab keskkonnasõbralik
käitumine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine planeedil.
Ostes ahjujagu komplekti koldeelemente (18 tk), toetame
10 euroga SA Tartu Ülikooli Lastefondi kuulmispuudega
lastele kuulmisimplantaatide kõneprotsessorite soetamist!
ALEKSANDER LJUBAJEV
OÜ Tuli ja Suits, juhatuse liige
www.korstnapühkija.ee

Käes on aeg kutsuda

KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise
akti. Tabivere vallas tulen
kohale TASUTA !
Kontakt

www.korstnapuhastus.ee
53 301 841
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Inimesed meie keskel
Tänane lugu jutustab
Aunest, täpsemalt öeldes on
see Aune vanemate lugu.
Ajaloohuvilistele aga on see
tüüpiline ingerlaste lugu,
nende tagakiusamiste ja küüditamiste lugu.
Aune vanemad on sündinud Sankt-Peterburgi lähistel asuvatest Miina ja Jänese
külast. 16-aastaselt oli ema
viidud Saksamaale, isa oli
pärast Venemaalt põgenemist sattunud Soome ja töötas Helsingi sadamas. Ema
toodi pärast sõja lõppu Soome, Turu linna 1944.a. Koos
tüdrukutega lahkusid nad
peagi Helsingisse, kus noored
tutvusid ja abiellusid. Edasi
saadeti neid Krasnojarskisse,
metsatöödele. Pärast sunnitöölt põgenemist jõudsid nad
koos Narva. Ka seal ei tuntud
ennast turvaliselt. Koos tuldi
Tartusse, sealt edasi jalgsi
Jõgeva poole kuni Äksini ,
kus saadi erinevates taludes
tööd. Isale-emale anti tuba
Aru tallu.1946. aastal sündis
õde, 1948. aastal vend.
1949. aasta märtsis tuli
uus küüditamine. Ka Aune
vanemad olid välja kutsutud
staapi, mis asus Tabivere
vanas haiglas. Küüditamise
eest põgenes isa metsa. Tal
oli ehitatud väike punker
sõnnikuhunniku alla. Ema
tuli koos vanema lapsega
staapi, teine laps jäi koju, ja
kolmandat last kandis rinna
all. Staabis küsiti: “Kuhu
tahad minna Siberis?” Ema
vastas: “Ma olen sündinud
Venemaal, käinud Saksamaal, Soomes. Nüüd elan
siin, Eestis.” Ametnik, kes
oli eestlane ja kelle nime
ema edaspidises elus enam
kordagi ei maininud ütles, et
oled ikka kange naine. Ema ei
andnud isa välja, öeldes, et
too läks juba mitu aega tagasi

kodust ja et ise ka otsib teda.
Vene ohvitser Popov saatis
ema koju tagasi öeldes:” Sina
küll ei saa enam kuhugi
minna, mine koju tagasi ja
hoolitse oma laste eest.” Isa
varjas end veel mõnda aega.
Küüditatute seas oli ka nende majaperenaine, nii jäidki
vanemad elama Aru tallu.
Hiljem usaldati Aune isa
niipalju, et ta oli mõnda aega
isegi kolhoosi esimees.
1956. aastal sündis Aune.
Kui isa lapsele külanõukokku
nime panema läks, kirjutati
emale välja esimene pass,
seni oli ta elanud dokumentideta.
1960. aastal kolis pere
Äksi bussijaama lähedale sooviga hakata arendama kalakasvatus. Pinnaseproovid aga
ei sobinud ja see plaan nurjus
ning majad pandi müüki.
“Olin 10-ne aastane, kui
isa suri. Teised, kaks venda
ja õde olid siis juba täiskasvanud ja kodust lahkunud.
Ema jäigi minuga kuni oma
elu lõpuni.”
“Meie pere traditsioonide
hulka kuuluvad kindlasti
ühised söömaajad. Tohutult
austati leiba. Leib võeti kätte esimesena. Söögilaud oli
püha, väga tähtis. Lauas ei
niheletud. Piima- ja heeringapuudust ei olnud, aga muidu
olid toidukorrad nigelad.
Riideid oli vähe ja needki
viletsad.”
Teiste inimestega oli ema
kuni elu lõpuni pisut umbusklik. Seniste vintsutuste
tõttu ei seltsinud ta eriti
võõrastega.
Oma kooliteed alustas
Aune kuueselt Äksi koolis.
Kuna hommikused ärkamised olid rasked, siis pidas ta
vastu ainult kaks nädalat.
Ema ütles siis, et maga veel
aasta, küll jõuad koolis käia.

Elistvere raamatukogu
on suletud 19.06–18.07. Puhkus.
Sellel ajal avatud igal neljapäeval
kell 9.00–18.00
Kaunist suve kõigile!
Maarja raamatukogu
on töötaja puhkuse ajal
4. juulist kuni 12. augustini
avatud igal neljapäeval kell 10.00-18.00.
Tabivere raamatukogu
on suvekuudel (juuni, juuli, august)
laupäeviti SULETUD.

• Erimõõduga madratsid
• Pehmed ja ortopeedilised
(jäigad) vedrumadratsid
• Kontinentaalvoodid
• Kattemadratsid
• Voodid, kušetid
Tabivere elanikele Transport maja ette tasuta!
Asume Sõbrakeskuses, Võru 55f, Tartu
Tel 528 8002, www.eltraks.ee

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

Sel aastal oli Äkis kool veel
viimast aastat ja Aune tegelik
kooliaeg algas Lähtel ja kestis
kuni keskkooli lõupuni. Esimeseks koolipäevaks õmbles
ema talle halli kleidi, mis oli
erinev teistest. Õppimine oli
Aunele lihtne: “Kui tunnis
korralikult kuulata, polnud
vaja kodus seda korrata,
tegin ainult kirjalikud tööd.
Lõpueksamitest oli vist ainult
matemaatika kolm.”
Koolis oli Aune aktiivne,
sportlane, isetegevuslane.
Hiljem koolis töötades kuulus
kooli juhtkonda.
Tööga, perega, lastega
seonduvast rõhutab Aune,
et perekond on väga tähtis.
“Rohkem hakkad sellest aru
saama siis kui lapsed kodust
välja on lennanud. Noorena
arvad, et kõige tähtsam on
töö. Tahan, et mu kolleegid
ja lapsevanemad mõistaks, et
lähtun oma töös laste haeaolu
arvestades. Lasteaed on laste
jaoks.
Tulevasele pensionipõlvele ei tahaks veel mõelda,

kui vargsi unistan sellest, et
hommikuti tõustes saaks rahulikult ujumas käia, et oleks
enda jaoks aega,suviti tahaks
rahulikult oma hommikukohvi õues juua, ja loomulikult
rohkem lugeda, muuseumides käia, seni on kõik kuidagi
kiirustades tehtud.
Noortele ütlen: “Nii head
aega pole olnud kunagi, kui
praegu. Suhelge vanemate
põlvkondadega ja proovige
aru saada, et teil on palju
suuremad võimalused, ja
kasutage seda targalt. Olen
väga õnnelik, et olen sattunud elama Tabiverre. Siin on
väga hea elada. Tabiveres on
positiivsete inimeste osakaal
suurem, negatiivsete inimeste hääl ei kosta nii kõvasti,
kui üldse. Arenenud on rahvamaja, kool, lasteaed jne,
ja loomulikult on Tabivere
looduslikult väga ilus koht.”
Aunega vestles
TIINA TEDER

J. V. Veski nim Maarja põhikool
ja Tabivere põhikool
ootavad lapsi 1. klassi.
Täpsem info ja kontakt:
jvmaarja.edu.ee
tabivere.edu.ee
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Spordiuudised

Jõgevamaa XXIII suvemängude üldvõit tuli
Tabivere vallale

Tabivere valla päevad
30. juunil
Kell 12 avatakse Juulal Juulamõisa kohvik.
Kell 16 töötuba „Turvalise ruumi loomine
meie sees ja meie ümber“.
Kell 18 teine töötuba – Väino Idnurm
Ehitisennistaja OÜ juhataja räägib ehitamisest
ja ruumi sisekliimast.
Kell 13–19 avatud uksed Tabivere päästeametis.
Kell 13–14 Tabivere rattaaias BMX rattaga sõitmise
õpituba.
Kell 16–17 Tabivere noortekeskuse korraldatav
kohtumine „Tund tuntud tegijaga“.
Kell 16–18 Tabivere nobenäpud tutvustavad
käsitööd ja avavad kohviku Tabivere
põhikoolis.
Kell 18–20 diskgolfi võistlus Tabivere pargis
(auhinnad).
Kell 19
Tabivere harrastusteatri etendus „Proov“
Tabivere rahvamajas.

Kogu päev on TASUTA.

ÄKSI XXV
KIHELKONNAPÄEV JA
TABIVERE VALLA PÄEVADE
LÕPETAMINE
2. juulil Äksi kiriku pargis.
Päeva juhib Raul Soodla.
Päevakava
11.00 jumalateenistus Äksi kirikus
13.00 päeva avamine
Tabivere valla „Kaunis kodu“
tiitlite üleandmine
13.30 teatrietendus
14.30 kiikingu võistlus „Äksi võll“
15.30 „Äksi äss“ kivivise
17.00 munavise
17.30 „Äksi ässa“ finaal
18.00 ansambel
Eesti Gun ja Ane Loho
LASTELE TASUTA PONISÕIT,
NÄOMAALINGUD ja BATUUT

Jõgevamaa XXIII suvemängud toimusid 9.–10. juunil Tabivere valla spordirajatistes ja -väljakutel. Võisteldi
12 spordialal ning osales 9
Jõgevamaa omavalitsuse
võistkonda.
Tabivere vald osales kümnel spordialal, esikoht võideti õhupüssist laskmises,
mälumängus ja jalgpallis.
Õhupüssist laskmises võitsid
meie laskurid ülekaaluka
esikoha, saavutades individuaalselt meeste arvestuses
kolmikvõidu ja naiste arvestuses esikoha. Meestest võitis
esikoha Andri Ehamaa, teise
koha Lauri Aunap ja kolmanda koha Tambet Luha.
Naistest oli parim Getrin Natus. Võidukasse mälumänguvõistkonda kuulusid Lauri
Naber, Viktor Trink, Kristjan
Trink, Maila Trink ja Ivar
Karina. Tabivere valla võidukas jalgpallimeeskonnas
mängisid Erik Kesa, Kristo
Päkko, Eduard Kovbasnjuk,
Timo Padar, Kert Orusalu,
Kristofer Kaasik, Rene Poll
ja Maikel Võsu.
Võistkondlikult saavutati teine koht BMX-jalgrattakrossis, naiste võrkpallis
ja petangis.
Individuaalselt võitis
BMX-jalgrattakrossis esikoha poiste arvestuses Risto
Loorits. Meeste arvestuses

Jõgevamaa XXIII suvemängude avamine Tabivere staadionil.

saavutas teise koha Hanno
Lainevee ja kolmanda koha
Heiki Lainevee, meesveteranide arvestuses saavutas
teise koha Kaido Kriit. Naiste
rannavõrkpallis võitsid võistkondliku teise koha Karmeli
Kaasik, Lisett Haidak, Helena-Krõõt Haidak ja Elisabeth
Siivelt. Petanki võistkonnas
mängisid Erlend Kesa, Henn
Aunap ja Eduard Leontjev.
Võistkondlik kolmas koht
saavutati kergejõustikus,
discgolf’is ja sangpommi rebimises.
Kergejõustikus võitis esikoha meeste kuulitõukes
Jarmo Andressoo. Meesve-

teranidest saavutas Tambet
Luha esikoha kuulitõukes,
teise koha 100 meetri jooksus
ja kaugushüppes.
Ivar Karina saavutas kolmanda koha meesveteranide
100 meetri jooksus, kaugushüppes ja kuulitõukes. Meestest võitis Sander Jaaniste
kolmanda koha 100 meetri
jooksus ja kaugushüppes.
Piret Siivelt saavutas naisveteranide kuulitõukes teise
koha. Juhtide mitmevõistluses saavutas Sirje Simmo neljanda koha, Tarmo Raudsepp
osales BMX-jalgrattakrossis,
mõlemad tõid vallale lisapunktid.

Omavalitsuste üldarvestuses võitis Jõgevamaa XXIII
suvemängud Tabivere vald 99
punktiga.
Teise koha saavutas Jõgeva linn 94 ja kolmanda koha
Põltsamaa linn 92 punktiga.
Tänan kõiki Tabivere valla võistlejaid, kes oma eduka esinemisega Jõgevamaa
XXIII suvemängude üldvõidu
koju jätsid.
Võistluste peakohtunikuna tänan ka kõiki abilisi ja
kohtunikke Jõgevamaa XXIII
suvemängude korraldamisel.
TOOMAS ROSENBERG

Tabivere valla noored kergejõustiklased võitsid medaleid
12. mail toimusid Tabivere staadionil Jõgevamaa “TV
10 olümpiastarti” võistlused.
Edukalt esinesid Tabivere
põhikooli õpilased, kes võitsid
neli esikohta. Poiste nooremas vanuseklassis võitis
Markos Serojev 60 meetri
jooksu ajaga 9,1 ja kõrgushüppe 1.45-ga.
Tütarlaste vanema vanuseklassi 60 meetri jooksu võitis Meryll Kulamaa ajaga 8,7.
Poiste vanema vanuseklassi 60 meetri tõkkejooksu
võitis Riho Lipp ajaga 11,5.
17. mail toimusid Jõgeval
maakonna noorte meistrivõistlused kergejõustikus,
kus osalesid Tabivere valla
kahe kooli õpilased, kes võitsid kokku 5 kuld-,3 hõbe- ja 3
pronksmedalit.

Tabivere tütarlaste treeningurühm kergejõustikus Jõgevamaa
“TV 10 olümpiastarti” võistlustel Tabivere staadionil.

Poiste D-vanuseklassis võitis maakonna noorte
meistritiitli Karel Piho 60
meetri jooksus ajaga 9,2 ja
kaugushüppes tulemusega
3.83. Sama vanuseklassi pois-

te 600 meetri jooksu võitis
Mati Mansberg ajaga 2.11,0.
Poiste C-vanuseklaasi kõrgushüppes võitis kuldmedali
Markos Serojev tulemusega
1.45 ja sama vanuseklassi

tütarlaste 60 meetri jooksu
Kätlyn Saalits ajaga 8,3.
Hõbemedali võitsid Riho Lipp
poiste B-vanuseklassi kuulitõukes tulemusega 10.60,
Meryll Kulamaa tütarlaste
C-vanuseklassi 60 meetri
jooksus ajaga 8,5 ning Elen
Orma tütarlaste D-vanuseklassi 600 meetri jooksus
ajaga 2.09,7.
Pronksmedalid võitsid
Keiti Lisette Tuhkur tütarlaste C-vanuseklassi kõrgushüppes tulemusega 1.25,
Mati Mansberg poiste D-vanuseklassi 60 meetri jooksus
ajaga 9,2 ning Grettel Pahurin tütarlaste D-vanuseklassi
palliviskes tulemusega 30.73.
TOOMAS ROSENBERG

Apteeker soovitab: Mida pakkida reisiapteeki?
Olgu tegu reisiga kodumaal, Euroopa piires või
veelgi kaugemal, matkamaslooduses või linnapuhkusel,
erilise tähelepanuga peaksid oma tervisesse suhtuma need, kes kimpus mõne
kroonilise haigusega. Reisile
minnes tuleks sellest kindlasti teada anda oma raviarstile
ning hoolitseda selle eest, et
kaasa saaks pakitud vajalikul
hulgal igapäevaselt tarvitatavaid ravimeid.
Reisiapteeki peaksid kuuluma plaastrid, palavikualandi ja valuvaigisti, samuti ravim kõhuprobleemide vastu.
Lisaks võiks olla kaasas
piisav varu haavahooldus-

vahendeid – eri suuruses
plaastrid, antiseptiline lahus
ja rull marlisidet – kergemate
vigastuste tohterdamiseks.
Tugevama valu puhul
soovitab apteeker kasutada
paratsetamooli või ibuprofeeni, peojärgse peavalu korral
sobib aspiriini, mis vedeldab
verd ja teeb sellega ka olemise
paremaks. Kergesti külmetujatel peaksid kaasas olema ka
nohu- ja köharavimid. Kuna
kuiv õhk võib põhjustada ninakuivust, võiks kaasa võtta
ka meresoolalahuse.
Harjumatu toitumine võib
põhjustada erinevaid kõhuhädasid – puhitust, kõhulahtisust või -kinnisust, kõrvetisi

ja maovalusid. Kõhulahtisuse
vastu sobivad söetabletid või
loperamiidi sisaldavad tabletid ja kapslid. Võimalike
kõhuhädade ennetamiseks
on soovitatav hakata juba
nädal enne reisi manustama
probiootikume, tarvitamist
tuleks jätkata reisil olles.
Pikematel lennureisidel
võivad pikemast istumisest
ja järsust rõhuvahetusest
tekkida jalgades veeniprobleemid. Apteekidest saab
selle vastu osta reisipõlvikuid. Reisipõlvikuid peaksid
kindlasti kandma ülekaalulised, suitsetajad, rasedad
ja inimesed, kellel on olnud
eelnevalt operatsioon.

Kui plaanite perereisi,
tuleks kindlasti kaasa pakkida eri suurusega plaastreid,
antiseptikut, söetablette,
palavikuvastast siirupit ning
nohu- ja allergiavastast siirupit. Kindlasti peaks lastele
mõeldes eelistama kõrgeima
kaitsefaktoriga päikesekreemi ja kasutama ka päevitusjärgset kreemi.
Enne riskirohkematesse
kohtadesse reisimist tasub
käia 4–6 nädalat varem perearsti konsultatsioonil. Perearst oskab nõu anda ka selles
kohta, millised vaktsiinid on
ühte või teise piirkonda reisides kohustuslikud.
BENU APTEEK
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Kai, Maia, Elvi, Jaanika, Kaljo,
Edna, Sirje, Maarika, Külli!
Olgu ikka leib ja lilled te laual,
õnne ja meelerahu jätkuks veel kauaks!

Õnnitleme juuni- ja juulikuu
sünnipäevalapsi!

Salme, Elvi, Laura,
Triin, Raul!
Tänaseks lusti ja tralli,
homseks tervist ja jõudu,
aastateks õnne ja rõõmu!

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

MTÜ Juula Küla Heaks.

SÜNDINUD

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

REMI JOOSEP 17.05.2017
vanemad Maarja-Liisa ja Ragnar
LISANNA MERILA 14.05.2017
vanemad Käthy-Carmen ja Sten
SERKO SOPP 30.05.2017
vanemad Sirle ja Siljar

Juuksur viibib puhkusel
1.07–15.07.2017.

Avon Oriﬂame’i toodete müük ja
tellimine. Toodete soodushinnad
alates 1 eurost.

Tel 5665 9988.

94 SALME TALLMEISTER
92 LEIDA MASSAKAS
VLADIMIR OTTO
89 KALJO TALUSSAAR
86 REGINA-IMBI NÕMMISTO
84 IVAN VERESININ
82 VALENTIINE MÄNGLI
81 JUHAN SMORODIN
80 AINO REBANE
75 ANTO ANNAMAA
ANTS SARV
70 KAI VAIDLA
ARVO EEDLA
65 SIINA JAKOVLEVA
60 ARVI KIRN
KAIDO SIMMO
55 EVE ARU
TIIU KRAUN
ALEKSANDER ROMANENKOV
VIKTOR ERMEL
HELVE SARAPUU
50 EINAR KALLAS
MEELIS MIITER
ERIKA KARASTE

29.06
20.06
24.06
19.06
01.06
11.06
29.06
24.06
21.06
02.06
15.06
05.06
15.06
10.06
12.06
15.06
03.06
03.06
12.06
22.06
27.06
13.06
20.06
30.06

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

Metsakeskus.ee

Kuulutused
Toruabi, ummistuste
likvideerimine, san-tehnilised
tööd (boilerid, WC-potid,
kraanid jne...).
Kõikvõimalikud kaevetööd
miniekskavaatoriga (kändude
juurimine, kaevamine
(kraavid, vundamendiääred
jne...), planeerimine ja
torustiku, septikute,
imbväljakute paigaldus).
www.toruabikaevetööd.ee
Tel 553 7638.
Müüa rohelised klaasplokid
(uued, seisma jäänud, 19x19
cm) hinnaga 0.30 €/tk (200 tk).
Tel 5886 5887.

IN MEMORIAM

Müüa Saadjärve
paadisadamas paadikoht,
paat ja paadimootor.
Tel 528 4702.
Müüa Tabivere alevikus
(Pärna 14-3) 2-toaline
ahiküttega korter.
M. Savtšuk, tel 5558 9210.
Müüa suvila Voldi külas.
Privaatne koht. Krunt sobib
maja ehituseks.
Tel 5552 1724.

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

Järgmine leht ilmub
25. augustil 2017.
Kaastöid augustikuu lehte
ootame 16. augustiks 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.

META ROHUMÄE
03. VIII 1923 – 09. V 2017
VIIVE VARULA
16. X 1942 – 31. V 2017
MALLE REBANE
21. VI 1944 – 12. VI 2017
LIIDI VAINO
21. VI 1936 – 14. VI 2017

LIIDI VAINO
21. VI 1936 – 14. VI 2017
Kuni veel käsi hoida pilli võib…
14. juunil lahkus meie hulgast Tabivere valla staažikaim kultuuritöötaja, andunud rahvamuusikaentusiast
Liidi Vaino.
Liidi sündis 21. juunil 1936. a Tartus. Saanud põhihariduse Raigastvere ja Kaarepere koolis, läks viielapselise
pere vanim laps Rakvere Pedagoogilisse Kooli ametit
õppima. Saatus tahtis, et algklassiõpetaja kutse valinud
tüdrukust sai hoopis muusikapedagoog. Haridus vajas
täiendamist ja nii tuli juba mitu aastat töötanud täisinimesel taas koolipinki istuda, seekord Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mille ta lõpetas 1968. aastal.
Liidi on andnud muusikatunde Vaimastvere ja Voldi
koolis, Palal, Kaareperes ja Palamusel. Ta on loonud ja
juhatanud laste- ja poistekoore, segakoore, ansambleid
ja muidugi rahvamuusikaorkestreid.
Alates 1982. aastast oli tema kodu Tabiveres, siin
alustas ta tööd lasteaia kasvatajana. 1987. aasta sügisel
loodi tema algatusel ja eestvõttel Tabivere kapell, mis Liidi juhatusel tegutses aktiivselt ning valmistus tähistama
oma 30. aastapäeva. Aastaid tegutses siin ka lastekapell.
Liidi eestvõttel korraldati Tabivere rahvamajas maakonna rahvamuusikapäevi, kuhu ta alati ka kaugemalt
põnevaid külalisesinejaid organiseeris.
Üle kümne aasta tegutses Tabivere eakate seltsingu
Lumeroos juures naisansambel Laulusõbrad – sellegi
kollektiivi sünd ja aktiivne tegutsemine oli tema teene.
Liidi Vainot on tunnustatud Jõgeva maavalitsuse
aukirjaga, 2006. aastal pälvis ta pikaajalise töö eest
rahvakultuuri arendamisel Jõgevamaal rahvakultuuri
aastapreemia.
Vallavalitsus on tunnustanud tema tööd paljude
au- ja tänukirjadega.
Rahvamuusika oli Liidi eluaegne armastus, millele
ta tõvevoodisse heitmiseni truuks jäi. Tervis ei olnud
tal viimastel aastatel enam kiita, aga kui ta enam ise
akordioni tassida ei jõudnud, tegid seda teised, ja kui
pilli sülletõstmisegagi juba raskusi oli, tehti seegi liigutus
tema eest ära, peaasi, et ta mängiks.
„…kes see teab, kuis ta käsi käib,
kuni veel käsi hoida pilli võib…,“
on tõdenud Leelo Tungal, luues sõnad Vello Toomemetsa laulule „Pillimehe leib“.
Kahjuks ei suuda saatus pillimeest lõputult hoida ja
kaitsta, nagu laulus lubatud.
Tabivere rahvas mälestab ja mäletab.

LIIDI VAINO

21. VI 1936 – 14. VI 2017
Sinu lahkumisega tekkis meie sõprusringi auk,
jäävad vaid mälestused…
Laulusõbrad
Kapellikaaslased
Seltsing Lumeroos

Mälestame alati abivalmis
ja sõbralikku, muusikale ja
kultuurile pühendunud

LIIDI VAINOT
Maarja rahvamaja
kollektiiv

Mälestuste kauneid jälgi,
meile hinge sinust jäi.
Avaldame kaastunnet
omastele

LIIDI VAINO
surma puhul.
Milvi, Elli ja Sirje

