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Hoogsalt uude õppeaastasse
Kui tavapärane koolipäev
kulgeb Maarja põhikoolis
ilma nii ahvatlevate nutitelefonideta, siis uue õppeaasta
alguses toimunud traditsioonilist matkapäeva võiks
just nutimatkaks nimetada.
Õpilastele oli tuttav nii kuue
kilomeetri pikkune matkarada J. V. Veski sünnikohta
kui ka see, et tee ääres leidub
lahendamist vajavaid ülesandeid. Eriline oli, et kogu
matkarada ja seal paiknevad
ülesanded olid punktidena
nähtavad telefoniekraanil.
Samm-sammult punktile
lähemale jõudes avanesid küsimused, mis olid kõik seotud
paberiga. Seda seetõttu, et
meie kool osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis,
mille alateemaks ongi paber.
Leida tuli näiteks, mitut
liiki paberit toodab Räpina
paberivabrik ning millises
Eesti linnas valmis esimene
kodumaine paberileht.
Tavapärasel koolipäeval,
kui kokkuleppe kohaselt keegi vahetundide ajal nutitelefone ei kasuta, on õpilastel
võimalus oma aega sisustada
hubase diivaniga lugemisnurgas, lauamänge mängides, värvides ja joonistades
või lauatennist mängides.
Loomisel on nutinurk, kus
pärast tundide lõppemist on
siiski võimalus oma telefonis
surfata. Ja uskuge või mitte,
kuid õpilased päris tõsiselt
ei istugi ninapidi telefonides,
vaid mängivad ja jutustavad
üksteisega!
Esimesel koolinädalal
kulus suurem osa vabast
ajast aga hoopis kontserdiks
valmistudes. Vanavanemate

J. V. Veski nim Maarja Põhikooli
lastevanemate koosolek toimub
26. septembril kell 18.00.

9.–13. oktoobril lahtiste uste nädal.
J.V.Veski nim Maarja põhikoolis alustasid oma kooliteed Eliisa Paljak, Hadewig Engelhart,
Karl Willem Goldberg, Ainar Ariko ja Birger Urbas.

päeva on Maarja-Magdaleena
koolis juba mitmel viimasel
aastal tähistatud ning ka seekord kogunes aulasse õpilaste
seas rõõmsat ärevust tekitades palju vanavanemaid. Lisaks lauludele ja luuletustele
esinesid lapsed ka näidendiga
„Kuidas loomad sabad said“.
Näidend õpiti selgeks Elistvere loomapargi 20. sünnipäeva tähistamiseks. Tore
oli näha, et vanavanemad
pärast etteasteid kohe koju
ei kiirustanud, vaid leidsid
aega kohvilauas rahulikult
mõtteid vahetada.
Vahetunud on ka mõned
kooli õpetajad. Sel sügisel 66
õpilasega alustanud Maarja
Põhikoolis asus inglise keele
õpetajana tööle Iris Solnik
ning kehalise kasvatuse õpetajana Ago Vahtra. Lapsehoolduspuhkuselt on tagasi
saksa keele õpetaja Karin

Joasaar ning muusikaõpetaja
ja huvijuht Kristiina Raja.
Riigilt huvitegevuse
täiendava toetuse abil alustavad Maarja põhikoolis uued
huviringid: laskering kooli
lasketiirus, robootika ning
akrobaatika. Kindlasti jätka-

vad näitering, mudilaskoor ja
laulustuudio ning spordiring.
Tegemist leiab igaüks ja nii
polegi aega asjatult näpuga
mööda nutiekraani libistada.
KRISTIINA RAJA
huvijuht

12. oktoobril kell 18 lastevanemate üldkoosolek.
16. oktoobril klasside pildistamine.
Eelkool alustab tööd 31. oktoobril kell 9.30.
Õpetaja Triin Tamman.
Koolivaheajad:
sügisvaheaeg 21.–29. oktoober 2017,
talvevaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar
2018, kevadvaheaeg 17.–25. märts 2018,
suvevaheaja algus (v.a lõpuklassid) 5. juuni 2018.

Elistvere raamatukogus 29. septembril kell 14.00

100 aastat Elistvere raamatukogu
Külas oma loomingut tutvustamas Jaanus Järs.
Olete oodatud!
Mis sõna on pildil? Nutimatka ühes punktis pidid õpilased
oma kehadest moodustatud tähtedega kirjutama sõna
„paber“.

Uus õppeaasta algus Tabivere põhikoolis
Uue õppeaasta eel tunnustati Jõgevamaal konkursi
„Eestimaa õpib ja tänab“
käigus meie kooli tiitliga
aasta tegu hariduses: väärtuskasvatuse kava elluviimine Tabivere põhikoolis. See
on tunnustus koolile kuue
aasta tegevuse eest väärtuskasvatuse teadvustamisel ja
süsteemsel elluviimisel.
Alanud kooliaasta läbivaks väärtuskasvatuse teemaks on Eesti Vabariik 100.
Ees on ka kooli sünnipäeva aasta, kevadel tähistame
Tabivere kooli 45. ja hariduselu 330. aastapäeva.
Kooli õppeaasta eesmärk
on, et õpilane
•väärtustab Eesti ja kodukoha kultuuri- ja looduspärandit
•on teadlik tarbija, säästab keskkonda
•on aktiivne algataja ja
kaasalööja kogukonnas ja
koolielus.

Esimene õppveerand on
innovatsiooniveerand. Septembrikuus uurime eestlastest leiutajaid ja leiutame ise.
Oktoobrikuus tegeleme aktiivselt programmeerimisega.
Õppeveerandi viimane nädal
on programmeerimisnädal,
mis on üks osa rahvusvahe-

lisest projektist CodeWeek.
Nädal lõpeb teadlaste ööga.
Kooliaasta algusest oleme
osalised Erasmus+ kolmeaastases rahvusvahelises
projektis STEAM-Children
Engineers Academy. Projekt
keskendub loodusteadustele
ja tehnoloogiale ning selles
osaleb viis kooli erinevatest

riikidest. Meie partnerid on:
Zkola Podstawowa im. M. Kopernika w Czaslawiu Poolas,
Ekto dimotiko sholeio Egaleo
Kreekas, Colegio JABY SL
Hispaanias, I.C R. GIOVAGNOLI Itaalias. Meie õpilastel
ja õpetajatel on võimalus suhelda huvitavate inimestega

väljaspool Eestit ning reisida
ja avastada midagi uut.
Tervist edendavas asutuses ei unusta me ka sporti
ja tervislikke eluviise. Septembrikuu viimasel nädalal
osaleme projektis „Reipalt
koolipinki“ ning meie kooli
selle aasta liikumist ergutav
märksõna on „nutiliikumine“. 28. septembril on kõik
huvilised oodatud puu- ja
köögivilja kampaania 2017
käigus toimuvale üritusele
„Kõik smuutiks“.
Traditsiooniliselt on oktoobrikuus koolis lahtiste
uste nädal, seekord 9.–13.
oktoobril, kui ootame kooli
lapsevanemaid õppetunde
külastama. Lastevanemate
üldkoosolek toimub 12. oktoobril.
Möödunud õppeaastal
jõudis meieni teade, et vabariigi valitsus on Tabivere
vallavalitsuse projekti „Tabivere põhikooli õppehoone rekonstrueerimine“ kinnitanud
perioodi 2014–2020 põhikooli

õppehoonete investeeringute
kavasse.
Ees ootavad huvitavad
ajad uue koolihoone kavandamisel ja ehitamisel. Tänavune
õppeaasta on viimane aasta
praeguses koolikompleksis
selliselt, nagu harjunud oleme, järgmisel õppeaastal
peame mahtuma väiksemale
pinnale, sest kõige vanem
kooliosa kaob. Kahe aasta
pärast loodame aga õppetööd
jätkata juba täiesti uues koolihoones.
Kutsume üles vilistlasi
ja endisi õpetajaid/töötajaid
panema kirja lugusid meie
koolimajast ja koolielust.
Ootame kuni 11. detsembrini
Teie kirjatükke, mille võite
tuua kooli kantseleisse või
saata kool@tabivere.edu.ee.
Soovin kõigile innovaatilisi mõtteid ja tegusid!
PIRET SIIVELT
Tabivere põhikooli
direktor
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu istung toimus
31. augustil 2017
Päevakorras oli:
1. Elistvere mõisaaida
kinnistule hoonestusõiguse
seadmine.
Elistvere mõisaaida kinnistule hoonestusõigust ei
seatud. Konkurss kuulutati
nurjunuks.
2. OÜ Juhus taotlus
(Tabivere tuuliku lepingu
muutmine).
Tabivere vallavolikogu
otsustas pikendada OÜ
Juhus rendilepingut 25 aastaks, vabastada OÜ Juhus 2
aastaks renditasust seoses
OÜ Juhus investeeringutega Tabivere tuulikusse.
3. Projektist “Internet
koju”.
Projektist “Internet
koju” andis ülevaate MTÜ
Eesti Andmesidevõrk esindaja Raivo Tammiksaar.
Info võeti teadmiseks.
4. Katastriüksustele
maa sihtotstarbe ning koha-aadressi määramine.
Väljaotsa katastriüksuse jagamise tulemusena moodutatavatele
katastriüksustele määrati maa sihtotstarbed
järgmiselt:Väljaotsa, Kanarbiku ja Väljapõllu katastriüksuste maa sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa. Tuuliku tn 23
katastriks jagamise tulemusena määrati moodustatavatele katastriüksustele
maa sihtostarbed ja kohaaadressid järgnevalt: Tuuliku tn 23 katastriüksuse
maa sihtotstarbeks tootmismaa ning katastriüksuse
koha-aadressiks Jõgeva
maakond Tabivere vald
Tabivere alevik Tuuliku tn
23. Tuuliku tn 25 katastriüksuse maa sihtotstarbeks
tootmismaa ning katastriüksuse koha-aadressiks
Jõgeva maakond Tabivere
vald Tabivere alevik Tuuliku tn 25
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
Tabivere vallas Voldi
külas asuvale Soku majapidamisele puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt
teelt. Juurdepääs on võimalik tagada, kui seada isiklik
kasutusõigus Tabivere valla
kasuks avalikult kasutatava tee valdamiseks Lepiku
ja Tiina kinnisasjadele.
Seati isiklik kasutusõigus.
6. Tabivere Põhikooli
arengukava kinnitamine.
Tabivere vallavolikogu
kinnitas Tabivere Põhikooli arengukava aastateks
2018–2020.

7. 2017/2018. õppeaasta
koolivaheajad Tabivere Põhikoolis.
Kinnitati 2017/2018.
õppeaasta koolivaheajad:
1) sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29.
oktoober 2017. a;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 07.
jaanuar 2018. a;
3) kevadvaheaeg 17.
märts 2018. a kuni 25.
märts 2018. a;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 5. juuni 2018. a
kuni 31. august 2018. a.
8. Laenu võtmine.
Otsustati võtta laenu investeeringuteks kogumahus
kuni 320 000 eurot tagasimakse tähtajaga 10 aastat.
9. Ostueesõigusest loobumine.
Tabivere vallavolikogu
otsustas mitte kasutada
ostueesõigust kinnistutele
aadressidega: Hobupostijaama, Lilu küla, Tabivere
vald ning Tammearu, Raigastvere küla, Tabivere
vald.
10. Tabivere valla 2017.
aasta teise lisaeelarve kinnitamine.
Tabivere Vallavolikogu
kinnitas 2017. aasta teise
lisaeelarve.
10. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine.
Tabivere vallavolikogu
kinnitas lasteaiaõpetaja
töötasu alammäära:
1) alates 2017. aasta 1.
septembrist vähemalt 840
eurot;
2) 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu
alammäärast toetuse saamise aastal;
3) 2019. aasta 1. jaanuarist alates vähemalt
90% ning magistrikraadiga
või sellega võrdsustatud
tasemega õpetajal vähemalt
100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast
toetuse saamise aastal.
12. Revisjonikomisjoni
esimehe valimine.
Revisjonikomisjoni esimehe valimist ei toimunud.
13. Tabivere valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava kinnitamine.
Volikogu kinnitas Tabivere valla huvihariduse ja
huvitegevuse kava aasateks
2017–2018.
Järgmine vallavolikogu istung toimub Tabivere vallamajas 5. oktoobril 2017 algusega
kell 16.00.

Tabivere Sotsiaalkeskus osutab
sotsiaaltransporditeenust Tabivere vallas
elavatele isikutele, kes üldjuhul vajavad
puudest või vanadusest tingituna transporti.
Sõidu eest soovime üldjuhul tasu kätte saada sõidu
lõpus sularahas.
Sõidu soovist palun teada anda telefonile 5634 8536.
Telefonile vastab Tea või Sirje.
Helistada võib tööpäevadel kella 9–20. Nädalavahetustel ning pühadel kella 11–20.
Sõite teeme ainult tööpäevadel kella 9–17.

Oktoobrikuus toimuvad kohalike
omavalitsuste valimised ja Tabivere
vallast saab koos Tartu, Laeva,
Piirissaare valdadega üks Tartu vald
Tarmo Raudsepp
vallavanem

Ees ootavad kohalike
omavalitsuste valimised
on sel korral teistsugused.
Valitakse ju ühine volikogu
territooriumil, kus varem
on valitud nelja erineva
volikogu liikmeid. Seetõttu
on sel korral veelgi olulisem
valimistel osaleda, et meie
piirkonnad oleks tekkivas
volikogus võimalikult hästi
esindatud ja meie inimeste
mured ja mõtted jõuaksid
arutelude laua taha. Võtke
julgelt ette kõik need tublid
inimesed, kes on otsustanud
kandideerida, küsige, mis on
nende mõtted ja visioonid,
ning tehke enda teadlik
valik.
Ei ole kahtlustki, et ühinemise tõttu on ees ootamas
mõningane segadus. Lisaks
teeb asja veel segasemaks
maavalitsuste kaotamine
1. jaanuaril. Mina soovitan
seda võtta kui üht seiklust,
mis viib meid uute tutvuste
ja kogemusteni ning loodetavasti saame kunagi tõdeda, et ühinemisest oli kasu
rohkem kui kahju. Tekkivate probleemide ja küsimuste
korral saab jätkuvalt pöörduda vallavalitsusse. Kõik
ühinevate vallavalitsuste
töötajad jäävad esialgu oma
praegustesse kohtadesse
alles ja aitavad uue olukorraga kohaneda.

Mis on meie vallas
viimase nelja aasta
jooksul juhtunud
Tabivere vald on ainus
Jõgevamaa omavalitsus,
kus elanike arv ei ole vä-

henenud. See on taganud
vallale tulubaasi püsiva
suurenemise, mis omakorda
on võimaldanud säilitada
kõik asutused, laiendada
pakutavate teenuste hulka,
toetada kultuuri-, spordi- ja
mittetulundustegevusi ning
investeerida elukeskkonda.
Laste arvud koolis ja
lasteaias on tõusutrendis.
Tabivere põhikoolis oli 2013.
aastal 106 õpilast, 2017. a
sügisel alustas kooliteed
133 õpilast. J. V. Veski nim
Maarja põhikoolis oli 2013.
aastal 63 õpilast, 2017. aasta sügisel alustas kooliteed
66 õpilast. Märgatav tõus
õpilaste arvus tuleb Maarjas
järgmisel õppeaastal, kuna
käesoleval õppeaastal lõpetab põhikooli ainult 1 õpilane. Seda, et õpilaste arvu
tõus on jätkuv, saab tõdeda
Tabivere lasteaia suurenemise põhjal. Viimase kahe
aastaga on juurde loodud 2
lasteaiarühma. 2016. aasta
kevadel avati uus rühm
Maarja-Magdaleenas ja vaid
mõned nädalad tagasi Tabiveres. Ka noorte vaba aja
veetmise võimalused on
Tabivere vallas märgatavalt
paranenud. Tabivere noortekeskus, mis selle aasta
sügisest tegutseb Tabivere
rahvamajas uutes, värskelt
remonditud ruumides, loodi kolm aastat tagasi. Sel
aastal avati noortekeskus
Maarja-Magdaleenas.
Väga suureks saavutuseks hindan seda, et nelja
aastaga on suudetud Tabivere vallavalitsuste ja

allasutuste poolt saada üle 4
miljoni euro toetusrahasid.
See on peaaegu Tabivere
valla kahe aasta eelarve
maht. Tõsi, päris mitmed
nendest investeeringutest
ei ole veel ellu viidud, kuid
lähiaastatel saame selle töö
vilju maitsta. Tabivere vald
on päris palju investeerinud
ka oma vahenditest. Eriti
palju on suunatud vahendeid kohalike teede korrashoidu, nende kõvakatete
alla viimisse ja tänavavalgustuse parandamisse. Alles
see ju oli, kui Põllu tänav
Tabiveres või Parkla tee
Maarja-Magdaleenas olid
kruusakattega, rääkimata
värskemalt kõvakatte saanud teedest.
Ükski areng ei ole võimalik ilma ette planeerimise ja
mõtete kogumiseta. Nelja
aastaga on Tabivere vald
saanud endale üldplaneeringu, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava,
jäätmekava, teehoiukava,
Tabivere aleviku soojamajanduse arengukava. Lisaks
on igal aastal uuendatud
valla arengukava. Valminud
arengudokumendid on juba
praeguseks olnud aluseks
mitmete tegevuste elluviimisele ja toetusraha saamisele. Samuti aitavad need
ühinenud omavalitsuse teiste piirkondade inimestel
natukene paremini ennast
kurssi viia Tabivere valla
oludega, siinsete murede ja
rõõmudega.
Viimaste aastatega on
oluliselt laienenud Tabivere
sotsiaalkeskuse poolt pakutavate teenuste ring. Lisandunud on toetatud elamise,
toetatud töötamise, pikaajaliselt kaitstud töö, igapäe-

vaelu toetamise teenused
erivajadustega inimestele ja
transporditeenus Tabivere
vallas elavatele inimestele,
kes vajavad teatud põhjustel
transporti.
Elu edendaja ei saa olla
ainult kohalik omavalitsus.
Seetõttu on hea meel tõdeda,
et ettevõtlus Tabivere vallas
areneb pikkade sammudega. Neli valla suuremat ettevõtet (Same, Baltic Connexions, Mayeri ja Lingalaid)
on viimastel aastatel väga
palju investeerinud tootmise
laiendamisse ja suurendanud töötajate arvu. Kuna
omavalitsuse ülesanne ei
ole ettevõtlusega tegelemine
vaid ettevõtluse toetamine,
on hea teada, et lähiaastateks plaanitud projektide
elluviimisega saab vald
Tabivere tööstusalal tegutsevate ettevõtete arengule
veelgi kaasa aidata.

Tabivere valla
Sõnumilehe viimane
number ilmub
oktoobris
1995. aastal ilmus esimene Tabivere valla leht,
mis algas vallavanem Kalev
Raudsepa sõnadega: „Täna
jõuab Sinu kätte esimene number Tabivere valla
Sõnumilehte…“ Järgmisel
kuul ilmub viimane Tabivere valla Sõnumileht. See
on viimane võimalus mõtete
jagamiseks Tabivere valla
inimestega.
Head mõtete kogumist
ja kirjutamist!

Eelviimane Tabivere vallavolikogu istung
Sirje Simmo

vallavolikogu esimees

Mul on olnud suur au
olla Tabivere valla esimene
ja viimane naissoost volikogu esimees. Tänan teid, kallid Sõnumilehe lugejad, et
olete leidnud kord kuus ühe
hetke tutvumaks volikogus
toimuvaga minu koostatud
ülevaadete kaudu.
Seekord oli volikogus
kohal küll 7 volikogu liiget,
kuid enamik otsustest leidis
kõigi või enamuse poolehoiu.
Mõnedest teemadest täpsemalt.
1. Elistvere mõisaaida
hoonestusõigus.
Volikogu ettepanekul
korraldas vallavalitsus konkursi leidmaks Elistvere
mõisaaidale haldajat koos
põneva väljundiga. Konkursile laekus üks sooviavaldus
– OÜ-lt Juulamõis. Firma

esindaja – Eneli Kaasik – oli
ka volikogus kohal.
Oli näha, et OÜ-l Juulamõis on julgust ja pealehakkamist. Vallavalitsus oli
valmis kohe tasuta andma
mõisaaida hoonestusõiguse
OÜ-le Juulamõis. Volikogu liikmetel oli aga palju
küsimusi OÜ Juulamõis
esindajale, mille tulemusena koorus välja väga oluline
riskikoht OÜ Juulamõis äriplaani edukaks rakendumiseks. Vastavalt vallavalitsuse ja volikogu ootusele peaks
teenuste/toodete pakkumine
algama Elistvere mõisaaidas hiljemalt kahe aasta
pärast ehk tegevus peab
algama kahe aasta pärast.
Tegevusega alustamiseks on
aga vaja juba toimivat veeja kanalisatsiooni hoonesse,
kus see praegu puudub.

Puurkaev omakorda asub
OÜ Elistvere Suurköök territooriumil. Kuna üks osa
OÜ Juulamõis äriplaanist
oli otseselt seotud toitlustusega, siis tõenäosus konkurendilt (Suurköögilt) vesi
saada on ilmselgelt olematu.
Volikogu enamus leidis,
et Elistvere mõisaaida suhtes tuleb korraldada uus
konkurss, millele eelneb vee
kättesaadavuse probleemile
lahenduse pakkumine vallavalitsuse poolt.
2. Tabivere tuuliku
hoonestusõigus.
OÜ Juhus on Tabivere
tuulikus mõnda aega tegutsenud käsitööõlle tootjana.
OÜ Juhus esindaja Mart
Mängli rääkis ettevõtte
tulevikuplaanidest. Üks
eesmärke on saada tuulik
palju paremasse korda, et
seal saaks avada kohaliku käsitöö müügipunkti,
huvilistele õpitubasid ja
pakkuda atraktiivset vaadet
neljandalt korruselt. Samas
on selgunud, et tuuliku seinad ei pea vett ja seetõttu

on vaja tuulikusse oluliselt
rohkem investeerida kui
esialgu ettevõtjal plaanis oli.
Arutelu tulemusena otsustas volikogu pikendada
hoonestusõigust OÜ Juhus
kasuks 25 aastani, et anda
ettevõtjale kindlust investeeringute elluviimiseks.
3. Teine lisaeelarve.
Seekordne lisaeelarve
puudutas vaid Tabivere
sotsiaalkeskuse tegevust ja
ainult Tabivere sotsiaalkeskuse eelarve tulu- ja kuluridasid. Oluline siinkohal on
rõhutada, et tänu eeldatavate tulude suurenemisele
oli võimalik suurendada ka
kulusid. Suures osas olid
tulude suurenemised seotud
sotsiaalkindlustusametilt
laekuva pearaha suurenemisega.
Elame muutuste ajal.
Julged on need, kes muudavad ja muutuvad! Tehke
kõik oma valikud elus nii,
et need oleks tehtud südamega.
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste eelhääletamine 05.10–08.10
toimub maakonnakeskuses kell 12.00–20.00,
jaoskonnas hääletamine
toimub 09.10–11.10 kell
12.00–20.00.
E-hääletamine toimub
05.10 alates kell 09.00 kuni
11.10 18.00-ni.
Kuupäevadel 12.10,
13.10 ja 14.10 hääletamist
EI TOIMU.
Valimispäeval,
15.10.2017 toimub jaoskonnas hääletamine 09.00–
20.00
Lähtudes haldusreformi
seaduse § 12 lõikest 9 ja
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 703
lõike 2 punktist 3:1. Tartu
vallavolikogu valimisteks
moodustatakse Tartu valla,
Laeva valla, Piirissaare valla
ja Tabivere valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas kaheksa valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade
numeratsioon ja
hääletamisruumide
asukohad:
valimisjaoskond nr 1 –
Haava tn 6, Kõrveküla alevik,
Tartu vald, Tartu maakond
(Tartu vallamaja);
valimisjaoskond nr 2
– Õpetaja tn 8, Lähte alevik,
Tartu vald, Tartu maakond
(Lähte Ühisraamatukogu);
valimisjaoskond nr 3 –
Saadjärve tn 22, Äksi alevik,
Tartu vald, Tartu maakond
(Äksi raamatukogu);
valimisjaoskond nr 4
– Pärna allee 8, Vahi alevik,
Tartu vald, Tartu maakond
(Raadi Lastehoiu ruumid);
valimisjaoskond nr 5 –
Väänikvere tee 6, Laeva küla,
Laeva vald, Tartu maakond
(Laeva Kultuurimaja);
valimisjaoskond nr 6 –
Tooni küla, Piirissaare vald,
Tartu maakond (Piirissaare
vallamaja);
valimisjaoskond nr 7 –
Tuuliku tn 11, Tabivere alevik, Tabivere vald, Jõgeva

maakond (Tabivere vallamaja
istungite ruum);
valimisjaoskond nr 8 –
Maarja-Magdaleena küla, Tabivere vald, Jõgeva maakond
(Maarja Rahvamaja).

Valija meelespea
Valimisjaoskonda minnes
võtke kindlasti kaasa isikut
tõendav dokument. Isikut
tõendavad dokumendid on
näiteks:
•isikutunnistus (ID-kaart);
•Eesti kodaniku pass;
•diplomaatiline pass;
•meremehe teenistusraamat;
•juhiluba;
•pensionitunnistus.

Iga valija hääletab ise
ja oma hääleõigust ei saa
kellelegi teisele loovutada ka
volikirja alusel.
Jaoskonnakomisjoni liige
annab teile valijate nimekirja
alusel hääletamissedeli.
Hääletamissedeli saamise kohta annate te allkirja
valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda hääletamiskabiinis.

Kodus hääletamine
Kui te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite te
taotleda hääletamist kodus.

Metsaühistu – metsaomaniku esmane nõuandja
Järjest rohkem metsaomanikke pöördub metsaühistu poole nõu saamiseks
ja on usaldanud metsade majandamise otsuste tegemisel
metsaühistu soovitusi.
Metsaühistud on mittetulundusühingud, mille liikmed on metsamaa omanikest
füüsilised või juriidilised
isikud ning mille eesmärk on
pakkuda metsandusalast nõu
oma liikmetele.
Metsaühistu pakub oma
liikmetele järgmisi teenuseid:
• Metsa korraldamine.
Metsandusalane üld- ja personaalnõustamine, metsamajanduskava koostamine ja
toetuste taotlemine. Õppepäevade organiseerimine.
• Metsa kasutamine. Kõik
metsa raiest kuni puidu müügini – raietöö, hooldus- ja
uuendusraie, raieala ettevalmistamine, raietöö järelvalve,
raielangi korrastamine pärast
raiet ja puidu müük. Aitame
ka raieõiguse ja metsakinnistute enampakkumistega.
• Metsa kasvatamine.
Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus, istutus-

materjali müük, istutamise
korraldamine ja istutatud
taimede (metsakultuuri) hooldamine.
• Metsa kaitsmine. Kaitseme metsa, kasutades õigeid
töövõtteid ja kaitseme metsaomanikke, seistes nende
õiguste eest.

Ühine neljasaja
metsaomanikuga!
Kui ka Sinul on metsamaad ning vajad lisainfot,
abi metsatöödega või soovid
lihtsalt nõu pidada, siis astu
metsaühistu liikmeks.
Sinu lähim metsaühistu
on MTÜ Vooremaa Metsaühistu, mis tegutseb 2012.
aastast ja millega on liitunud
peaaegu nelisada metsaomanikku.
Astu läbi meie kontorist
Tartu aadressiga Aleksandri
8 või kohtume eelneval kokkuleppel Põltsamaa vallamajas. Helista eelnevalt telefonil
5388 4999. Külasta ka meie
kodulehte metsaühistu.ee

Tabivere muuseum lõpetas suvehooaja
Tabivere muuseum oli
selle aasta mai algusest kuni
augusti lõpuni avatud igal
laupäeval. Nüüd on aeg teha
kokkuvõtteid suvisest perioodist ja muuseumi tegevusest
üldisemalt.
Eelmise aasta mai algusest saadik on muuseumi haldajaks Tabivere Muuseumi
Selts MTÜ. Meie kohuseks on
säilitada ja arendada muuseumi, korraldada näituseid
ja tutvustada Tabivere piirkonna ajalugu. Seda oleme
ka püüdnud kohusetundlikult veidi rohkem kui aasta
jooksul teha. Kuidas see on

õnnestunud, oskavad öelda
inimesed, kes on selle aja
jooksul meid külastanud.
2017. aasta hooaega alustasime juba 24. veebruaril,
kui taastasime vahepeal veidi soiku jäänud vabariigi
aastapäeva tähistamise traditsiooni. Pakkusime kõigile
muuseumi külastajatele tummist hernesuppi ja 2. korruse
näitusesaalis avasime sel
päeval Maria Jürimäe siidimaali näituse. Huvilisi oli
meeldivalt palju ja tagasiside
päevale oli väga positiivne.
Siidimaali näitus asendus
valla päevade eel kaunite

pitskudumite ja keraamika
näituse vastu. Õnneks jagus
suve jooksul ka sellele näitusele huvilisi nii Tabivere
vallast kui ka kaugemalt.
Septembri lõpus on plaanis näitusesaali üles panna
Virgylia Soosaare joonistuste
ja Katrin Põdra fotode näitus,
mis jääb püsima kuni kevadise uue hooaja alguseni. Lisaks on näitusesaalis võimalik imetleda ja soovi korral ka
endale osta vaibameister Ive
Eddori imelisi kaltsuvaipu.
Nüüd, kus kooliaasta on
hooga alanud, pakume ajalooõpetajatele võimalust korral-

dada muuseumis ajalootunde. Selleks tuleb helistada
tel 506 4160 või 5349 6466 ja
leppida kokku külastuse aeg.
Samadele telefoninumbritele
võivad julgelt helistada kõik,
kel soov muuseumi külastada ja alati leiame aja ja
võimaluse, et uksed avada ja
giidi juhtimisel rännata läbi
Tabivere kandi ajaloo.
Täname kõiki vanu ja
uusi muuseumisõpru, kes
leidsid tee meie juurde. Olete
alati oodatud!
MTÜ TABIVERE
MUUSEUMI SELTS

Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna
territooriumil asuvas valija
eluruumis. Kodus hääletamisega samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama
valimisjaoskonna valijate
nimekirja kantud valijatele,
kes viibivad selle valimisjaoskonna piirides asuvas
haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses.
Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele
(Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella
14.00-ni kirjaliku taotluse.
Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise
põhjus. Näiteks:
•terviseseisund;
•kõrge iga;
•rasked teeolud;
•transpordivõimaluste
puudumine.
Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse vallavõi linnavalitsuse (Tallinnas
linnaosavalitsuse) või valija
elukoha järgse jaoskonnako-

misjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil.
Valla- või linnavalitsusele
(Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada
ka valimispäevale eelnevatel
päevadel.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni
teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval
kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1. valija nime;
2. valija isikukoodi;
3. valija aadressi;
4. valija sidevahendi
numbrit;
5. kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon
leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid
taotluse rahuldamata jätmise
asjaoludest.
Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes
saabuvad Teie asukohta.
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30 AASTAT MÖÖDUNUST: Tabivere keskkooli
esimesed abituriendid ja nende aeg
Me ei saa ise valida
oma vanemaid, aega,
paika ja ühiskonda,
kuhu me sünnime,
kuid saame valida
oma sõpru.
Kui ristikhein vööst saati
mulle küündis, siis uskusin õnn on olla koolilaps…
Nii kirjutasid klassijuhatajale kingitud mälestusalbumis aastaid hiljem täiskasvanud õpilased, kes ise sel ajal
oma lapsi Eesti Vabariigis
kooliteele saatsid.
Kuhu kadus koolirõõm?
Millised olid noorte unistused, soovid ja elusaatus?

Mälestusi viimasest
kooliaastast
Lehitsen vanu koltunud
paberilehti ja elan mälestustes enam kui 30 aasta taguses
Eestis... Näärivaheaegne
klassiekskursioon Moskvasse, Vabadussamba ehitamine
lumelinna, abiturientide ball
Tartu Vanemuises, lõpukirjand fosforiidikaevanduste
keelustamise teemal, tumesinise-valge-helesinise rukkilillelipu kinkimine esimeseks
koolilipuks keskkoolile(Rille
Kääriku koostatud liputõotus), hõbedased tuuliku ja
Saadjärve lainetega lõpusõrmused, venekeelsed iseloomustused noormeestele,
keda ootas ees sõjaväeteenistus ”meie suure kodumaa”
avarustes ja nn dedovštšina
koos fašistideks nimetamisega. Aga see kõik ei olnud
veel asjaosalistele siis kohale
jõudnud.
Meid oli viimasel kooliaastal klassis 28. Nooremates klassides sama klassi ja
kooliteed jaganuid aga veelgi
enam.
Tarmo All, Aigar Alver,
Heya Alver, Ester Eddor,
Alvar Ehamaa, Ahti Hirv,
Taimi Juhanson, Raul Kajak,
Tarmo Kask, Merike Korts,
Silva Kõrsmaa, Rille Käärik, Ivori Laur, Katrin Lepp,
Tiiu Leppik, Toomas Lill,
Tõnu Lill, Tiina Luige, Mati
Maisla, Vahur Nõgene, Koit
Peetsmann, Peeter Planken,
Tõnu Põldma, Ingrid Pärn,
Piret Rätsep, Eve Saarma,
Age Vestel, Marge Ütt.
Aigarit, Tiiut ja nooremate klasside Monikat meie
hulgas enam ei ole.

Ühe tütarlapse
iseloomustus iseendast
Enda arvates olen ma
keskmine tüdruk. Mul on nii
häid kui ka halbu omadusi.
Ma arvan, et head omadused
on mul sellised, et ma püüan
hästi õppida, alluda õpetajate
nõuetele, kuigi algul ei taha
hästi mõnda ülesannet täita.
Spordiga ma tegelen vähe ja
sellepärast ei ole mul ka eriti
häid tulemusi. Ma arvan, et
kaasõpilastesse suhtun ma
hästi. Kui teised minu käest
midagi küsivad, püüan ma
neile alati vastata ja oma arvamust välja pakkuda. Vahel
võib-olla surun ma ka teistele
oma tahtmist peale, kuigi
seda ma täpselt ise öelda ei
oska. Ma arvan, et kodus suhtun ma ka oma vanematesse
normaalselt. Ma kuulan ema
nõuandeid ja kui ma kusagile
minna tahan, küsin ma alati
ema ja isa käest luba. Vahel,
kui ma pahas tujus olen või
kuhugi tahan väga minna, aga
mind ei lubata, siis olen ma ka
ema vastu küllaltki paha. Mul
on küllalt tahtejõudu, sest kui
ma näiteks õpin, aga sellest
ainest üldse aru ei saa, siis
ma ei viska õpikut nurka, vaid
loen peatüki uuesti mõttega
läbi ja püüan kasvõi tähtsama
pähe õppida, kui ma seda oma
sõnadega ei oska rääkida.

Noormeeste mõtteid
tüdrukutest, kes neile sel
ajal meeldisid
Meeldiv tütarlaps on see,
kes ei joo ega suitseta. On
naiselik. Ei ole ülbe. Tahaksin
abielluda korraliku naisega.
Ta peab hästi süüa tegema.
Käin sellega, kellega
meeldib, kellega tahan olla.
Oma ideaaliks pean ma
sellist küllalt rahuliku loomuga, arukat, taiplikku tüdrukut. Tähtis on, et ta oskaks
ilusti naeratada. Just see
naeratus annab seda julgust,
”ajab pea ringi”.
Õudsed ja vastikud on
need tüdrukud, kes arvavad,
et suitsetamine neid meeldivamaks teeb. Kõige vastikum on ehk see, kuidas nad
suitsetavad! Istuvad kuskil
koni suus, jalg üle teise, endal
tülpind nägu ees. No mis tüdruk enam see on, kellel mingit
elurõõmu sees pole! Ma ei tea,
kas nad ise kah aru saavad?
Söögitegemise oskus polegi nii tähtis. Nälga ma ei sure,
võin ennast sama hästi ka ise
toita. Muidugi oleks hea, kui
sulle tass kohvigi keedetakse.

Noorte treeningud Tabivere vallas
Tabiveres
KERGEJÕUSTIK
Poisid 2005–2009.
E, K, N 14.00–15.00. Staadion, võimla.
Tütarlapsed 2005–2009.
E, K, N 15.00–16.00. Staadion, võimla.
Treener Toomas Rosenberg, tel 516 4623.
JALGPALL
Poisid 2008–2010.
E, K 16.00–17.00. Staadion, võimla.
Poisid 2004–2007.
T 15.00–16.00, N 16.00–17.00 ja R 14.00–15.00.

Aga üldiselt arvan, et pole
meie maal tänapäeval tüdrukut, kes sind toita ei jõuaks.
Minu jaoks on kõige paremaks variandiks näiteks
Tiina.
Vihkan tüdrukuid, kes
sind ainult käskida oskavad,
on närvilised jne.
Tahan abielluda sellise
tüdrukuga, kelleta elu ette
ei kujuta, tunned, et see on
terveks eluks.
Armunult on veel vara
abielluda, sest siis on su pea
kogu aeg mingis uimas, abielu
tuleb mõistusega võtta.
Arvan, et enne 27 aastat
ma küll ei abiellu. Varem pole
minu arust vajagi. Tüdruk
peab olema. Parem alguses
asja tõsiselt võtta kui pärast
kahetseda.

30 aastat laulvast
revolutsioonist
Ametlik avalöök majandusreformide programmile
anti just 1987. aastal. Sama
aasta sügisel tähistati ka 70
aasta möödumist Nõukogude
riigi tekkest.
1985. aastaks oli NSV
Liidu välispoliitiline ning
majanduslik ummikseis ilmselge. Hiiglaslik riik vajas
reformaatorit, kelleks sai
54-aastane NLKP peasekretär Mihhail Gorbatšov. Algas
perestroika ehk uutmine ja
glasnost ehk avalikustamine, mis püüdis Nõukogude
ühiskonda vabameelsemaks
muuta, kuid samaaegselt
säilitada kommunistliku partei ülemvõim. Selle poliitika
tulemus aga oli Nõukogude
impeeriumi lagunemine, mille tagajärjel avanes väikerahvastel võimalus iseseisvuda.
Muutused Eesti ühiskonnas algasid ettevaatlikult,
kogu aeg hoogu ja julgust
juurde saades.1987. aasta
kevadel vallandus fosforiidikampaania, milles protestiti
Virumaale plaanitava hiiglasliku ja keskkonda saastava
fosforiidikaevanduse vastu.
Rahvas tunnetas selle käigus
ühtekuuluvusjõudu. Samal
aastal loodi ka Eesti Muinsuskaitseselts, mis lisaks
muinsuskaitsele tegeles ka
aktiivselt poliitikaga. Seltsist
kasvas välja Eesti Rahvusliku
Sõltumatuse Partei (ERSP),
mis juba 1988. aastal hakkas
nõudma Eesti iseseisvuse
taastamist.
1988. aastal rajati ka
teine parteilaadne organisatsioon, Rahvarinne. Rahvarinde programm oli esi-

algu tunduvalt mõõdukam
ja pragmaatilisem. Sooviti
Eestile laialdast autonoomiat
Nõukogude Liidu koosseisus.
Rahvarinde eestvedamisel
toimus lauluväljakul poliitilisi meeleavaldusi, kus osales
sinimustvalgete lippude lehvides kuni 150 000 inimest.
1988. a septembris korraldas Rahvarinne suurürituse
“Eestimaa laul”. Sellest kujunes enneolematu ulatusega
rahvuslik meeleavaldus - 300
000 inimesega. Laia avalikkuse ees kõlas ka üleskutse
omariikluse taastamiseks.
Lauluväljakul toimunud meeleavalduste tõttu ongi toimunut nimetatud laulvaks
revolutsiooniks. Samal ajal
saavutati Eestimaa Kommunistlikus Parteis võimuvahetus, vanameelse Karl Vaino
asemele tuli reformikommunist Vaino Väljas. Alates
1989. aasta kevadest otsustas
ENSV juhtkond rahvusliku
poliitikaga kaasa minna ning
Pika Hermanni torni tõmmati
taas sinimustvalge lipp.
1989. aasta 23. augustil
moodustati Baltikumi rahvarinnete eestvedamisel katkematu inimkett Vilniusest
Tallinnani. Balti keti pikkus
oli 600 km ja selles osales
ligi 2 miljonit inimest,kes
nõudsid üheaegselt Baltikumile vabadust. Balti kett
pälvis Lääne meedias väga
suurt tähelepanu ja kiirendas
Molotovi-Ribbentropi pakti
hukkamõistmist NSVL-is.
1990. aastal toimusid Eestis enam-vähem vabad valimised. ENSV Ülemnõukogus
sai enim kohti Rahvarinne,
mille moodustatud valitsus
kuulutas peagi välja üleminekuaja, mis pidi lõppema
Eesti riikliku iseseisvuse
taastamisega. Balti riikides
toimusid 1991. aasta märtsis
ka referendumid iseseisvuse
taastamise küsimuses. 77,8%
protsenti hääletamas käinutest soovis Eesti Vabariigi
taastamist.
20. augustil 1991 kell
23.02 kuulutati Eesti Vabariik taastatuks.

Keskkoolijärgne aeg
Taasiseseisvunud Eestit
ootasid ees suured ümberkorraldused. Unistati ja isegi
usuti, et endine Eesti maaelu
taastub, aga ei võetud arvesse, et pole raha, töövahendeid,
Venemaa turgu, mis eestlasi
ka nõukogude ajal rahaga
varustas ning inimeste õpitud ametid olid midagi muud

kui talupidamine. Maaelu ei
saanud jätku 50 aasta tagusest Eestist. Algas uute töö-,
ameti- ja elukohtade otsing.
Elamine endistes kolhoosikeskustes takistas kauguse
tõttu sageli töölkäimist linnades.
Populaarsete elukutsete
pingerida muutus. Soosingus
olnud autojuhi, müüja ja põllumehe amet asendus ärimehega, kus riskijulgus oli hädavajalik. Esimene nn ärieliit
kujunes Viru ärikatest, nätsu,
teksade jms välismaise pudipadi kauplejatest hotellide
ümber. Toodi ka kusagilt sotsmaadest odavaid teksaseid,
et need võlt-kaubamärkidega
varustatuna täiesti ehtsate
pähe maha müüa.
Esimene teadaolev erakooperatiiv oli Pärnus, kus
autojuht, kelle kuupalk
oli 130 rubla, suutis osta
3000-rublase videomaki, millega näidati päeval lastele
multikaid ja õhtul kohanduti
diskobaariks. Rahvast tuli
murdu.
Suhkruvatt, vahvlid ja
värviline magus gaseeritud
vesi oli minev kaup tänavatel,
lisaks erakohvikud, Pingviini
jäätis ja hamburgerid.
Turgudel müüdi Soomest
toodud vananenud, kuid veel
toidukõlblikke maiustustepakke ja pikkades pudelites
mitmevärvilisi limonaade.
Müügiks ja tasuta jagamiseks kõlbasid ka vananenud
ravimid.
Mõned pakkusid metall- ja
puitesemeid, mille tooraine
oli sageli riigi tagant varastatud.
Osavamad ärimehed ostsid toonaseid menuautosid
Lada 08 ja 09 ning hakkasid
nn Lollidemaale esimesi losse
püstitama. Rubla järjest süveneva inflatsiooni tõttu veeti
raha banaanikastides. Suuri
summasid kaaluti kaaluga
ja mõõdeti sentimeetriga.
Palgad ja pensionid püsisid
kaua endisel tasemel ning
sageli hilineti nende väljamaksmisega, sest pankades
polnud raha. Petlikud pangad
meelitasid inimesi hoiustama
säästuraha kõrge protsendiga ning seejärel läks pank
pankrotti.
Kohanemisraskused ja
kiired muutused ühiskonnas tekitasid stressi. Vanad
nõukogude aegsed seadused
ei kehtinud, kuid uusi alles
koostati-parandati. Eriti sel
ajal esines Eestis oodatud-loodetud riigimeheliku ja kogu

rahvast arvestava käitumise
asemel valetamist-varastamist ja ülbust. Noored olid
segaduses. Noorte inimeste
enesetappude arv kasvas,
joodikute read täienesid ja
joodavaks kõlbas kõik alkoholi sisaldav. Tänavad olid täis
kerjavaid kodutuid. Nende
aeg on suures osas möödas,
kuid mitte täiesti.
See oli teie keskkoolijärgse aja meenutus. Te suutsite
auga selle läbida.
Kohtumisel teiega 15.
juulil alguses direktor Helve
Teeveri koduaias, seejärel
mälestades Äksi surnuaial
lahkunud klassikaaslasi ja
veetes ühist aega Kõnnujõe
turismitalus tundsin austust teie tööde ja tegemiste,
kaasinimestest hoolimise ja
vapruse üle elus, harituse ja
elus hakkamasaamise vastu.
Edu teile!

Nüüd minust
Minu maailm on viimase
viie aasta jooksul avardunud
naaberriigi võrra ja omandatud kakskeelsus aitab mul
maailma ja inimesi selle võrra
paremini mõista. Ma ei ole
seejuures unustanud, kust
ma tulen ja kes ma olen. Minu
praeguse kodupaiga rahvas
on meeldivalt vastu võtnud
soomekeelse Eesti ajaloo tutvustuse Videomatka Viroon
nii Pirkkalas kui ka Tamperes. Tavarahvas Soomes
Eesti ajalugu ei tunne ja sama
võin öelda ka tavaeestlaste
kohta Soome riigi ja ajaloo
tundmisel.
Euroopa Liit on majandusühendus, mis toetub neljale vabadusele, milleks on
kaupade, teenuste, kapitali
ja inimeste vaba liikumine
Euroopa Liidu piires. Soomes elab püsivalt pea 50 000
Eesti kodanikku, edasi-tagasi
Soome-Eesti vahet sõidab
10–20 000 eestlast. Soome
ajaloo, kultuuri ja keele tundmine peaks olema Eesti riigi
ja eestlaste harituse ja väärikuse seisukohalt loomulik.
Eestis elab 11 000 soomlast.
Eelarvamused on vähenenud,
kuid kadedus ja mõnitamine,
kui see on olemas, iseloomustab tundjaid-tegijaid Soome
lahe üleselt. Ehk aitavad
eelarvamuste kaotamisele
kaasa juubeliaasta Soome 100
ja Eesti 100 ühised üritused.
Austuse ja
lugupidamisega teile
mõeldes
AIMI PÕLDMA

Staadion, võimla.
Tütarlapsed 2003–2006.
T 16.00–17.00, R 15.00–16.00. Staadion, võimla.
Juhendaja Erik Kesa, tel 5346 0484.

Maarja-Magdaleenas

MAADLUS
Poisid, tütarlapsed 2007–2010. Maadlussaal.
T 15.00–16.00, N 14.00–15.00.
Poisid, tütarlapsed 2002–2006. Maadlussaal.
E 16.00–17.00, N 15.00–16.00.

Võistlused Tabivere vallas 2017

Juhendaja Kaupo Kütt, tel 5900 0887.
JALGRATTASPORT (ka BMX-i kross ja talvel suusatamine)
Treener Kaido Kriit, tel 5198 0977.

Kergejõustik, pallimängud, suusatamine
Treener Ago Vahtra, tel 557 5155.

24.09. Laste sügisjooks.
Algus kell 11.00 Tabivere põhikooli staadionil.
11.11. Elmar Kivistiku 13. mälestusvõistlused laskmises.
Algus kell 11.00 Tabivere põhikooli võimlas.
25.12. Jõuluturniir saalijalgpallis.
Algus kell 10.00 Tabivere põhikooli võimlas.
Korraldaja Tabivere Rahvaspordiklubi MTÜ
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Tabivere noortekeskus kolis
uutesse ruumidesse
TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.
·
·
·

Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega tööle kandideerijasse.
Lõpetatud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja enese täiendamiseks.

Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 7721550, 53325325, 5241754 või kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

Suvepuhkuselt tagasi tulles ootasid noori uued noortekeskuse ruumid, mis asuvad
vabaajakeskuse I korrusel.
Avaratesse ruumidesse
mahtusid senine kasutuses
olev inventar ja mitmed uued
suured lauamängud, nagu
õhuhoki, piljard ja pingpongilaud, mis on saanud noorte
lemmikuteks. Lisaks on uutes
ruumides kööginurk ning
noorsootöötaja töökoht.
Sügisest on oodata uusi
ja põnevaid tegevusi, nagu
kokandus ja helitehnikaring, otsime Tabivere noort
talenti, külastame erinevaid
õppeasutusi ja kutsume külla
teisi noortekeskusi ja huvitavaid tegelasi. Huvi korral
küsi lisa noortekeskusest või
jälgi meie Facebook’i lehte ja
reklaame.
Tabivere noortekeskuse
ametlik avamispidu toimus
8. septembril, noortele olid
uued ruumid avatud juba
23. augustist. Selle ajaga on
noortekeskust külastanud

TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.
•
•

Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas. Õppetöö on õpilastele tasuta.
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja õpetajate toas.

•

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega
tööle kandideerijasse.
Lõpetatud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja
enese täiendamiseks.

Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle
lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 772 1550, 5332 5325, 524 1754 või
kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle
pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.
Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas.
Õppetöö on õpilastele tasuta.
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti
Jõgeval Piiri 1C koolimaja õpetajate toas.
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

üle 70 noore. Päevas külastab
noortekeskust 15–20 noort.
Noortekeskus ootab kõiki
noori vanuses 7–26 eluaastat.
Ja kes pole veel noortekeskusesse jõudnud, see tulgu
uudistama!

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Trenn „Tantsi end vormi“
Tabivere rahvamajas
E kell 19–20,
N kell 19–20.

MARIANNE LUIK
noorsootöötaja

Huviringid Tabivere rahvamajas

Trenn on tantsuline,
sarnane Zumbale.
Treener Marit Haidak.

HUVIRING

PÄEV

KELL

JUHENDAJA

KONTAKT

Seltsing LUMEROOS (ringiruum)
Seenioransambel Laulusõbrad
võimlemine
kapell

E
T, N
N

11.00–12.00
10.00–11.00
18.30–20.00

Artur Aunap
Elvi Karus
Artur Aunap

5344 9422
5348 7690

Ansambel (saal)

E

20.15–21.30

Rein Karu

5629 6959

HARRASTUSTEATER (saal)

N

20.00–21.30

Esta Sokk

5358 6023

18.00–19.00
19.00–20.00

Seltsing Lumeroos

HIPHOP J.J.Street (saal)

E
K

Kairi Jerlov

5568 2954

TERVISEVÕIMLEMINE

LASTE TEATRIRING (saal)
Väiksematele

T

15.30

Linda Amjärv

5382 8589

Suurematele

K

16.00

MEESANSAMBEL Mehed Mandrilt (ringiruum)

N

19.00–21.00

Liia Koorts

5348 0761

Maarja-Magdaleena SEGAKOOR (saal)

T

19.00–21.30

Liia Koorts

5348 0761

SELTSKONNATANTS algajad/edasijõudnud (saal)

K

20.00–21.30

Eva Kouhia

eva.koolitus@mail.ee

E, N

19.00–20.00

Marit Haidak

Tabivere Huvikooli TANTSUSTUUDIO (saal)

K

14.30–16.00

Ave Anslan

566 32369
ave.lne@gmail.com

TRENN Lihtne, aga tõhus (saal)

T

18.00–19.00

Merike Kangro

5667 1866

TRENN deepWORK (saal)

P

16.30–17.30

Merike Kangro

5667 1866

TRENN “Tantsi end vormi” (saal)

24. septembril

LASTE SÜGISJOOKS 2017
Tabivere staadionil algusega kell 11.00

Registreerimine kohapeal enne starti 10.15-10.45

2013-2014

2007-2008 P, T

300 m

P, T

100 m

2005-2006 P, T

300 m

2011-2012

P, T

200 m

2003-2004

P, T

600 m

2009-2010

P, T

200 m

2001-2002

P, T

600 m

Kõikidele osavõtjatele maiustused. Kolme paremat autasustatakse lastejooksu medaliga.

Toetajad:

T, N kell 10.00–11.00 Tabivere rahvamaja saalis.
Juhendaja Elvi Karus.

Liikumine on tervise sõber!

Tabivere rahvamajas teisipäeviti kell 18.00

Pühapäeval,

Vanuseklassid ja distantsid :

Osalustasu 4 eurot/kord.

trenn “LIHTNE, AGA TÕHUS”.
See on mõõduka tempoga tund, mille esimeses osas
tehakse lihtsamaid aeroobseid liikumisi eesmärgiga
valmistada lihased ette tunni teises osas toimuvaks
lihastreeninguks.
Harjutused on lihtsad, kuid väga tõhusad ja mõeldud
eelkõige lihasvastupidavuse arendamiseks. Kasutame
vaid oma keharaskust harjutuste sooritamiseks.
Tund sobib nii algajatele kui edasijõudnutele!
Treener Merike Kangro
1x pilet 4€, 10x kaart 30€ (kehtib 2 kuud)

TABIVERE RAHVAMAJAS
ALATES 17. SEPTEMBRIST
PÜHAPÄEVITI, ALGUS KELL 16.30
Trenn deepWORK® on atleetlik, lihtne,
väsitav,

unikaalne

ja

erinev

teistest tuntud treeningprogrammidest!
TREENER MERIKE KANGRO

Tabivere vald

1x pilet 4€, 10x kaart 30€ (kehtib 2 kuud)

Lastejooksu korraldab:

kõigist

5

6

NR 8 (242) september 2017

SÜNDINUD
MAIA VAHTRA 18.08.2017
vanemad Angela ja Aare
KERON SAAGE 22.08.2017
vanemad Heili ja Siim

Eneli ja Marge!
Inimene ise loob päevade ilu,
hommiku,koidu ja valguse.
Töökus loob elule mõtte ja sisu,
ikka rõõmukuu ja õnnevalguse.

Palju õnne!
MTÜ Juula Küla Heaks.

Jumalateenistused
EELK Maarja-Magdaleena koguduses
novembris 2017 A.D.
5. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
12. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
19. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
26. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
Pühapäeviti piiblitund kell 10.00.
Kantselei avatud kolmapäeviti kell 10.00–14.00.
Pühapäevakool pühapäeviti kell 13.00.

Anne, Heli, Jaan!

Kaovad hommikud aastate uttu,
heliseb õrnalt mälestuste kell...
Aastad need mööduvad ruttu,
süda sellele mõeldes on hell.
93 HELMI UUSTALU
ENDLA OTT
85 ELLEN ZETTERMANN
83 AINO TANISSAAR
ENDLA SEPP
75 VILLEM VESTEL
70 FELIKS KAHRO
URVE RETSÄ
65 ENE ARDON
60 HELJA PAJU
ÜLO TOPER
ARVO KAHA
JAAN POOLAK
55 KALLE ANNAMAA
ANDI SÄRAK
TAIMI SOONVALD
50 RAIVO ARU
JAANUS SILVER

11.09
25.09
18.09
08.09
11.09
27.09
09.09
17.09
01.09
13.09
14.09
15.09
24.09
23.09
26.09
26.09
11.09
08.09

Palju õnne!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Pühapäeval, 8. oktoobril kell 10–14
Kurepesa talu õuel (endine meierei)

Maarja-Magdaleena

SÜGISLAAT
Kell 12 Wiera Teatri etendus
A. Kivirähk „Inimväärne elu“

Kuulutused
Müüa toidukartuleid
kojutoomisega.
Tel 5590 5112.
Müüa rohelised klaasplokid
(uued, seisma jäänud, 19x19
cm) hinnaga 0.30 €/tk (200 tk).
Tel 5886 5887.

Müügil aiasaadused, mesi, ravimtaimed,
käsitöö, õmblustooted, pudi-padi.

Müüa hobusesõnnikut.
Pakume aiapidajale
parimat orgaanilist väetist –
hobusesõnnikut (vähese heina/
põhu allapanuga). 40-kilone
kott maksab 4 €. Alates
kümnest kotist soodsam hind.
Uuri kohaletoomise võimaluse
kohta. Rauno 5689 3920.

* rohevahetus * õnneloos * nunnukonkurss
* kirbukas * ponisõidud lastele
Avatud laadakohvik
Info ja registreerimine
tel 520 5906 – Tiia, 5919 8572 - Ilme.
e-post: magdaleena2000@hot.ee
koduleht:www.maarja-magdaleena.tabivere.net

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

Ootame müüma, ostma, vahetama

Austatud vallarahvas!
Kohviku Tabbifer ruumides on võimalik
pidada erinevaid üritusi (peo- ja peielauad).
Pakume toite ka väljapoole kohvikut.
Valmistame kringleid, saiu, torte vastavalt
tellimusele.
Tel 5606 8226, 524 2099.

Laupäeval, 21. oktoobril kell 19
Maarja rahvamajas

Sügispidu
Sügisõhtusse loovad hubasust
Simmaniduo ja kandlemees Sander,
segaansambel Viisikera Tartust,
Maarja-Magdaleena estraadiring.
Avatud kohvik.
Piletid eelmüügis rahvamajas 4 €,
samal õhtul 6 €.

Viimane leht ilmub
27. oktoobril 2017.
Kaastöid oktoobrikuu lehte
ootame 18. oktoobriks 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.

Pakun traktoriteenust
(künd, pinnase silumine, laadimine).
Võta ühendust 529 3103.

Info 520 5906.
70 aastat kultuurielu
Maarja-Magdaleena pastoraadis.

