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Elistvere raamatukogu sai
100-aastaseks
Septembrikuu viimase reede õhtupoolikul
kogunes Elistvere raamatukokku väärikas
seltskond, et tähistada
raamatukogu auväärset
100. sünnipäeva. Sünnipäevalast olid õnnitlema tulnud vallavanem
Tarmo Raudsepp, kolleegid Põltsamaalt, MaarjaMagdaleenast, Tabiverest
ja loomulikult lugejad.

Elistvere raamatukogu
tublimad lugejad läbi aastate
on Maimu Vihtol, Svetlana
Täpsi, Age Hüvanen, Madli
Kaasik. Ajalehti-ajakirju
loevad teistest rohkem Eda
Maasik ja Liina Sarv. Kõik
nimetatud said Helilt tänutäheks raamatu. Külalisena
oli kutsutud oma luulet tutvustama Jaanus Järs Luualt.
Tema emotsionaalsele esinemisele elati rõõmsalt kaasa.
Raamatukogu juhataja
Heli Täpsi tegi külalistele
lühikokkuvõtte raamatukogu
ajaloost.
1917. aastal asutati Raigastvere algkooli juurde Raigastvere Rahvaraamatukogu
Selts. Seltsi asutamise mõte
tuli tolleaegselt kooli juhatajalt August Mauerilt. Seltsi
põhikiri nägi ette liikmemaksu – 25 kopikat. Selts korraldas ka peoõhtuid. Saadud
raha eest osteti raamatuid.
Raamatuid laenutasid kooliõpetajad, kes selle eest palka
ei saanud. Kogu koosnes põhiliselt ilukirjandusest, sekka
mõni üksik loodusteaduslik
raamat.
1930. aastal tuli Raigastvere algkooli juhatajaks Karl
Maldar, kes oma kogu edasise
elu pühendas Raigastverele
– koolile ning raamatukogule. Tema algatusel muudeti
Raigastvere Rahvaraamatukogu Selts Raigastvere Raamatukogu Seltsiks. Ta võttis
raamatukogu korraldamise
enda peale: käis raamatuid
muretsemas, kohandas nad
raamatukogulikult ning laenutas. „Kohandas raamatukogulikult“ tähendas, et ta
kandis raamatusse inven-

Tubli lugeja Madli Kaasik ja Elistvere raamatukogu juhataja Heli Täpsi.

tarinumbri, tembeldas ning
pani ümber paberi. Paberile
kirjutas ta õpetussõnad: „Ära
pane raamatut panni alla“,
„Hoia raamat uus“, „Ära murra raamatu lehti“ jne. Peale
saksa okupatsiooni hakkas
Raigastvere rahvaraamatukogu tööle 1. novembril
1944. aastal. Juhatajaks oli
Karl Maldar. Raamatuid
saadi Tallinnast raamatu- ja
kirjutusmaterjali kauplusest
„Rahva Raamat“ riikliku
jaotuskava järgi. Sellest ajast
on praegu kogus mitmed raamatud: Victor Hugo „Jumalaema kirik Pariisis“ (1924),
muinasjutt „Konn – kuningatütar“ (1946), H. De Balzac
„Eugenie Grandet (1947)
Eduard Bornhöhe „Tasuja”
(1948). Vanimaks raamatuks
fondis on G. E. Luiga „Taimede elu“ (1913)
1950. aastal tuli raamatukogu juhatajaks Meida
Pääsukene. Samal aastal
koliti raamatukogu Elistvere
külasse ja nimeks sai Elistvere raamatukogu
15. märtsil 1963 asus
Elistvere raamatukogu juhatajana tööle Ingrid Gerz. Sel
ajal hakati suuremat tähelepanu pöörama raamatukogu
sisustuse ajakohastamisele.
Kohaliku Ühistöö kolhoosi
abiga osteti avariiulid ja
kirjutuslaud. Kataloogi jaoks
saadi kataloogikapp. Kor-

da tehti ka majaümbrus:
istutati lilli, põõsaid ja puid.
Suuremaid üritusi korraldati
koos kolhoosiklubiga.
Novembris 1971 tuli raamatukogu juhatajaks Astrid
Lattik (asendama eelmist
juhatajat dekreetpuhkuse
ajal). Et aga Ingrid Gerz
leidis, et lapse kõrvalt on
kergem teha kindlustusagendi tööd, siis jäi Astrid Lattik
pikemaks ajaks tööle. Selleks
ajaks oli kaotatud kolhoosiklubi ja suletud Raigastvere
algkool, mis tähendas, et
suuremaid üritusi oli raskem
korraldada. Põhilise osa moodustasid raamatunäitused ja
bibliograafilised ülevaated.
Astrid Lattik töötas Elistvere
raamatukogus 15. jaanuarini
1974.
Heli asus Elistvere raamatukokku tööle 16. jaanuaril 1974. aastal. Algusaastatel
oli raamatukogutöö tähtsaim
osa NLKP materjalide propaganda, viisaastakute ülesannete tutvustamine, Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. ja 70. aasta juubelite tähistamine. Toimusid
mitmesugused kirjanduse
propagandakuud, -dekaadid
ja -nädalad.
Aastatel 1978–1982 töötas raamatukogus 13 osavõtjaga lastering. Korraldati
joonistus- ja luulevõistlusi,
viktoriine, muinasjutuõh-

tuid. Käidi esinemas kolhoosi
lasteaias, naistepäeva peol,
nääripidudel
Raamatukogu ruumid on
uute ootel aastaid remontimata, halvas seisus. 2007.
aastal uuendati Kultuurkapitali rahadega elektrisüsteem
ja saadi uued lauad ning juhataja töökoht. Uusi riiuleid
on soetatud mitmel varemal
ja ka hilisemal aastal.
Seoses loomapargi asutamisega võeti suund raamatufondi komplekteerimisel
looduskirjanduse fondi täiuslikule koostamisele.
1994. aastast tänaseni
käib kord kuus koos piibliring (ca 15 inimest). Jutlusi
peavad Äksi Andrease kiriku
kirikuõpetaja ja külalised
Soomest. Tõlgib Urmas Oras,
kelle algatusel hakatigi jutlusi pidama raamatukogus.
Sellel ajal oli tema Äksi
kiriku õpetaja.
Pärast ettekandeid ja
õnnitlusi paluti külalised
lauda. Rikkaliku sünnipäevalaua oli katnud Malle Evert
Palamuselt.
Mälestuseks sai iga kohale tulnud külaline kena Elistvere raamatukogu raamatu
järjehoidja.
TIINA TEDER
Tabivere raamatukogust

Kohalikud notarid annavad 1. novembril tasuta nõu
Kolmapäeval, 1. novembril kell 14–17 ootavad kõik
Eesti notaribürood oma maakonna inimesi külla. Tänavu
keskendutakse avatud uste
päeval kinnisvaratehingutele, aga oodatud on ka huvilised, kel on küsimusi pärimise,
abieluvarasuhete, ettevõtluse
või teiste notaritööd puudutavate valdkondade kohta.
“Kinnisvara valdkond
on praegu kuum, tehingute
arv kasvab ning ka notarid
peavad omalt poolt tagama,

et selles olukorras selgeid
ja läbimõeldud otsuseid tehtaks,” selgitas Notarite Koja
esimees Tarvo Puri. “Huvilised on oodatud küsima,
mida kinnisvara ostes või
müües peaks teadma, samuti
arutama alles “paberil” või
kasutusloata kinnisvara ostmise, järelmaksu, hüpoteegi
olemuse ja varjatud puudustega seotud küsimusi. Meie
eesmärgiks on, et keegi oma
valikuid hiljem ei kahetseks.”

Notaribüroode uksed on
avatud kõigis Eesti maakonnakeskustes, aga ka mitmes
teises linnas, näiteks Räpinas, Elvas, Keilas, Narvas ja
Sillamäel.
“Loomulikult on bürood
avatud ka teistel päevadel ja
tehinguga seotud nõuanne on
alati tasuta, kuid sellel päeval ootame ka neid inimesi,
kes alles kaaluvad tehingu
tegemist või soovivad nõu
erinevate alternatiivide vahel
valimisel,” lisas Puri.

Kõigi Eesti notaribüroode
asukohad ja kontaktid leiab
siit: https://www.notar.ee/
kontaktid.
Eestis tegutsevad 91 notarit tegid mullu kokku 295 155
toimingut ja teenuseosutamist, neist kõige sagedamini
viidi läbi kinnisvaraga seotud
tehinguid.
***
Lisainfo: Eve Strang, Notarite Koja tegevdirektor, eve.
strang@notar.ee, 501 8609

Tabivere vald on aasta kohalik omavalitsus noorsootöös
2017. Sel aastal avati noortekeskus Maarja-Magdaleenas
ja Tabivere noortekeskus asus tegutsema uutes ruumides.

18. novembril esmakordselt ajaloos

TABIVERE VALLA VIIMANE
SUUR ÜHISPIDU
Tabivere muuseumis kell 15.00
• Pidulik valla lipu üleandmine muuseumile
• Sõnavõtud ja tänusõnad
• Esineb Rauno Koorts
• Avatakse näitus “Meenutades Tabivere valda”
• Suupistelaud
Tabivere rahvamajas kell 20.00
• Tantsuks ansambel DOLORES
ja kohalik ansambel TABILES
• Õhtut juhib Rauno Koorts
• Külalised uuest vallast ja lisaks ÜLLATUS
• Broneeritud laudadel šampus ja suupisted
• Avatud baar
Laudade broneerimine
tel 504 4479 või 5855 2765

Pidu kõigile tasuta!

Sirje Simmo tänab kõiki, kes andsid
oma hääle seekordsetel valimistel
Sotsiaaldemokraatide nimekirjas
kandideerijatele.
Uute kohtumisteni!
Puulehtede vedu Tabiveres ja Maarja-Magdaleenas
toimub 16.novembril 2017 pressautoga.

Soovitatavalt paigutada puulehed 100-liitristesse kinniseotud kottidesse ja koguda kokku masinaga ligipääsetavatesse kohtadesse.
Täpsem info Ivar Karina 513 6183.
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Vallavolikogu
Tabivere vallavolikogu viimane istung
toimus 5. oktoobril 2017
Tarmo Raudsepp

Hea Tabivere valla inimene. Sa hoiad enda käes viimast Tabivere valla Sõnumilehe numbrit. Lehte on välja
antud üle 22 aasta ja järjekorras on see 243. Sõnumileht.
Aitähh kõigile, kes on andnud
panuse Sõnumilehe ilmumisse. Eriti tänan artiklite
kirjutajaid, sest Sõnumileht

Volikogu istungil osalesid Allar Aardevälja, August Retsä,
Andrus Nõmmisto, Vahur Poolak, Sirje Simmo, Veikko
Soikonen, Kalev Kurs, Tarmo Mikko, Elle Kaljurand, Endla
Suvi, Inna Vesi, Raul Rääsk, Tarmo Raudsepp ja Arthur
Vaher. Istungilt puudus Sven Kont.

Päevakorras oli:
1. Munitsipaalkinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse
kasuks.
Vallavolikogu otsustas
seada isikliku kasutusõiguse Tabivere vallale kuuluvale Korgitseri maaüksusele Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks.
2. Munitsipaalkinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmine korteriühistu
Pargi 6 kasuks.
Vallavolikogu otsustas
seada isikliku kasutusõiguse parkla rajamiseks
Tabivere vallale kuuluvale Korgitseri maaüksusele korteriühistu Pargi 6
kasuks.
3. Tabivere Põhikooli
põhimääruse kehtestamine.
Vallavolikogu kehtestas Tabivere Põhikooli uue
põhimääruse. Põhimäärus
hakkab kehtima 1. novembril 2017.
4. T a b i v e r e a l e v i k u
tänavalõikude, Tuuleveski
tänav L2 ja Tuuliku tänav
L1, ostmine Tabivere vallale.
Vallavolikogu otsustas
osta Veemajanduse OÜ-lt
Tabivere vallale kaks tänavalõiku, Tuuleveski tänav
L2 ja Tuuliku tänav L1.
5. O s t u e e s õ i g u s e s t
loobumine.
Vallavolikogu otsustas
mitte kasutada ostueesõigust Ranna kinnistu jagamisel tekkivale kinnistule
Tabivere alevikus.

6. Maarja rahvamaja
ümbernimetamine MaarjaMagdaleena rahvamajaks.
Vallavolikogu otsustas
Maarja rahvamaja alates
1. novembrist 2017 ümber
nimetada Maarja-Magdaleena rahvamajaks.
7. Maarja raamatukogu
ümbernimetamine MaarjaMagdaleena raamatukoguks.
Vallavolikogu otsustas
Maarja raamatukogu alates
1. novembrist 2017 ümber
nimetada Maarja-Magdaleena raamatukoguks.
8. J.V. Veski nimelise
Maarja Põhikooli ümbernimetamine J.V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena
Põhikooliks.
Vallavolikogu otsustas
J.V. Veski nimelise Maarja
Põhikooli alates 1. jaanuarist 2018 ümber nimetada
J.V. Veski nimelise MaarjaMagdaleena Põhikooliks.
9. Maarja-Magdaleena
rahvamaja põhimäärus.
Vallavolikogu kehtestas
Maarja-Magdaleena rahvamaja põhimääruse. Põhimäärus hakkab kehtima
1. novembril 2017.
10. Maarja-Magdaleena
raamatukogu põhimäärus.
Vallavolikogu kehtestas
Maarja-Magdaleena raamatukogu põhimääruse. Põhimäärus hakkab kehtima
1. novembril 2017.
11. Tabivere valla 2017.
aasta kolmanda lisaeelarve
kinnitamine.
Vallavolikogu võttis
vastu Tabivere valla 2017.
aasta kolmanda lisaeelarve.

Muudatused Maarja-Magdaleena
külas asuvate Tabivere valla asutuste
nimedes ja tööaegades
Alates 1. novembrist 2017 nimetatakse Maarja rahvamaja ümber Maarja-Magdaleena rahvamajaks ja Maarja
raamatukogu Maarja-Magdaleena raamatukoguks.
Alates 1. novembrist 2017 muutuvad MaarjaMagdaleena raamatukogu lahtiolekuajad. Raamatukogu
on avatud: esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kell
9.00–17.00, neljapäeval kell 9.00–19.00 ja reedel kell
9.00–14.00.
Alates 1. jaanuarist 2018 nimetatakse J.V. Veski
nimeline Maarja Põhikool ümber J.V. Veski nimeliseks
Maarja-Magdaleena Põhikooliks

ilma teie kirjutisteta ei oleks
olnud pooltki sellest, mis ta
on. Sõnumilehe kadumine ei
tähenda aga seda, et vallas
toimuv jääks kajastamata.
Järgmisest kuust hakkab teie
kodudesse jõudma Tartu valla
Kuukiri. Ka sinna saab saata
kaastöid, artikleid ja kuulutusi. Jõudu kirjutamiseks!

Leaderi meede ootab
taotlusi
20. novembril algab ja
1. detsembril kell 15.00 lõpeb
leaderi meetme taotlusvoor
2017. aasta rakenduskava alusel. Oma tegevustele
saavad toetust taotleda nii
MTÜd, sihtasutused kui ka
ettevõtted. Avatud on ettevõtlusmeede, kogukondade meede ja maakondlike projektide
ning koolituste meede. Ettevõtlusmeede ja kogukondade
meede jagunevad omakorda
veel ühisprojektide meetmeks
ning investeeringute meetmeks. Ühisprojektide meetmetest saavad nii ettevõtted
kui vabaühendused taotleda
toetust ühistegevusteks, mis
kestavad vähemalt kaks aastat ja kus osaleb vähemalt
kaks partnerit.
Investeeringute meetmetest saavad ettevõtted
taotleda toetust seadusest
tulenevate nõuete täitmiseks,
ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, tootmise arendamiseks, turismivaldkonna
ettevõtluse arendamiseks jne.
Kogukondade investeeringud
on mõeldud kogukonnateenuste arendamiseks, külakeskuste korrastamiseks, puhkemajanduse infrastruktuuri
rajamiseks, piirkonna jaoks
vajalike teenuste arendamiseks jne.
Maakondlike projektide
ja koolituste meetmest saab
taotleda ettevõtete koolitusi,
aga ka toetust tegevusteks,
mis tutvustavad maakonda
üle Eesti või kaasavad kogu
maakonnast teatud sihtgruppi (noori, käsitööhuvilisi
vms).
Investeeringute meetmetest saab taotleda toetust
kuni 35 000 eurot. Ühistegevuste meetme maksimumsummad sõltuvad projekti

kestvusest: 24–35 kuud kestva projekti maksimumtoetus
on 10 000 eurot, 36–47 kuud
kestva projekti maksimumtoetus 15 000 eurot ja 48 kuud
kestva projekti puhul saab
kohe taotleda kuni 20 000
eurot.
Investeeringute meetmetes ja kogukondade ühistegevuste meetmes toimub
taotlemine kolme piirkonna
põhiselt – igal Jõgevamaa
piirkonnal on oma eelarve.
Vooremaa piirkonna alla kuuluvad Palamuse, Tabivere ja
Jõgeva vallad, Peipsi piirkonna alla Saare, Torma, Pala ja
Kasepää vallad ning Mustvee
linn ja Põltsamaa piirkonda
Puurmani, Pajusi ja Põltsamaa vallad. Maakondlike
projektide (maksimumtoetus
30 000 eurot) ja ettevõtluse
ühisprojektide meetmesse
saab taotlusi esitada maakonna üleselt.
Taotlus tuleb esitada
i e-pria keskkonna kaudu
perioodil 20.11–1.12.2017.
Taotluste vastuvõtt lõpeb
1. detsembril kell 15.00.
Varem või hiljem laekunud
taotlusi ei arvestata.
Täpsema info taotlemise tingimuste kohta leiate
Jõgevamaa Koostöökoja veebilehelt www.jogevamaa.com.
Taotlusvooru infopäevad
toimuvad järgmiselt:
•1.11.2017 Jõgeva vallavalitsuse saalis Jõgeval.
•2.11.2017 Põltsamaa
kultuurikeskuse volikogu
saalis Põltsamaal.
•3.11.2017 Mustvee kultuurikeskuse kaminasaalis
Mustvees.
Nõustamise aja saate
kokku leppida e-posti teel
info@jogevamaa.com.

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.

Mul on olnud au olla peaaegu neli aastat Tabivere
valla juhtimise juures. Sellest
aasta abivallavanemana ja
peaaegu kolm aastat vallavanemana. Aitähh kõigile,
kes on aidanud seda teed
käia. Loodan, et saame koos
panustada ka Tartu valla
tegemistesse ja arengusse.
Valimisliidu Kohalik Elu
poolt ütlen aitähh meie nimekirja valimistel toetanud
inimestele. Meie nimekirjas
sai volikogusse inimesi igast
ühinenud vallast ja kõikidest
suurematest piirkondadest.
Tänu sellele võime olla üsna
kindlad, et ükski piirkond ei
jää vaeslapse rolli. Tuginedes
volikogus saadud enamusele

on võimalik kiiresti alustada igapäevatööga ja hakata
tegelema ühinemisest ning
maavalitsuste peatsest kaotamisest tulenevate muudatuste rakendamisega. Kindlasti
ei tähenda volikogus saadud
enamus aga seda, et teistes
nimekirjades volikokku saanud inimesed volikogu tööst
kõrvale jäetaks. Valimisliit
Kohalik Elu tegi koostöö
ettepaneku kõikidele volikokku saanud nimekirjadele,
kuna head mõtted tuleb ellu
viia sõltumata sellest, kelle
idee see on.

Pühapäeva
pärastlõuna
kapelliga

ell 30
p
a
k
ere
Tabiv
Pillilood, laulud,
seltskonnatantsud
Külalised

5. novembril kell 14
Tabivere rahvamajas

Laupäeval, 18. novembril kell 18
Maarja - Magdaleena rahvamajas

Mängu juhib Ülo Nõlvak
Osaleda saavad kuni neljaliikmelised võistkonnad
AUHINNAD

Registreeri oma võistkond:
magdaleena2000@hot.ee
või helista
520 5906 Tiia
566 56 735 Ülo
TULE MÄNGIMA!

Pakun traktoriteenust
(künd, pinnase silumine, laadimine).
Võta ühendust 529 3103.
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Huviringid Tabivere vallas
Kes juhendab?

Kust infot saan?

Kellele?

Kunstiring

Mis päeval
Mis kell toimub?
toimub?
K
15.05 ja 16.00

Gaidy Tuul

gaidy.kesa@gmail.com

Alates 2. klassist

Tabivere põhikool (ruum 34)

Robootika

K

15.05

Priit Laats

laats.priit@gmail.com

Alates 3. klassist

Tabivere põhikool (ruum 42)
Tabivere põhikool
(spordihoone alumine saal)
Tabivere põhikool

Robootika (ozobot)

R

12.20

Kadi Kesa

kadi.kesa@gmail.com

2. klassile

Rahvatants

E

14.10

Margit Metsla

metsla.margit@gmail.com 2.–4. klass

Mudilaskoor I

E

13.15

Triin Saariste

saaristetriin@gmail.com

1.–4. klass

Tabivere põhikool

Mudilaskoor II

N

12.20

Triin Saariste

saaristetriin@gmail.com

1. ja 2. klass

Tabivere põhikool

Lastekoor

E

14.10

Triin Saariste

saaristetriin@gmail.com

5.–9. klass

Kus toimub?

Mis toimub?

Tabivere põhikool (ruum 58)

3

Tabivere põhikool

Puutööring

E

14.10

Priit Laats

laats.priit@gmail.com

Tabivere staadion, võimla

Kergejõustik

E, K, N

14.00–15.00

Toomas Rosenberg

516 4623

Poisid 2005–2009

Tabivere staadion, võimla

Kergejõustik

E, K, N

15.00–16.00

Toomas Rosenberg

516 4623

Tütarlapsed 2005–2009

Tabivere staadion, võimla

Jalgpall

5346 0484

Poisid 2008–2010

Jalgpall

Erik Kesa

5346 0484

Poisid 2004–2007

Tabivere staadion, võimla

Jalgpall

Erik Kesa

5346 0484

Tütarlapsed 2003–2006

Tabivere maadlussaal

Maadlus

Kaupo Kütt

5900 0887

Tabivere maadlussaal

Maadlus

16.00–17.00
15.00–16.00
16.00–17.00
14.00–15.00
16.00–17.00
15.00–16.00
15.00–16.00
14.00–15.00
16.00–17.00
15.00–16.00

Erik Kesa

Tabivere staadion, võimla

E, K
T
N
R
T
R
T
N
E
N

Kaupo Kütt

5900 0887

Kaido Kriit

5198 0977

Ago Vahtra

557 5155

Poisid, tütarlapsed
2007–2010
Poisid, tütarlapsed
2002–2006

Tabivere huvikool

Jalgrattasport (ka BMX
kross ja talvel suusatamine)
Kergejõustik, pallimängud, E
suusatamine
N
Kunst
E

Tabivere huvikool

Kitarr

E

13.10–18.15

V.Kalpin

Tabivere huvikool

Akordion ja solfedzo

E

16.00–18.15

R.Koorts

Tabivere huvikool

Klaver

E

16.15–19.00

J.Golub

Tabivere huvikool

Solfedzo

E

15.10–17.50

T.Saariste

Tabivere huvikool

Flööt ja klaver

E

17.30–18.45

L.Koorts

Tabivere huvikool

Klaver

T

12.45–18.55

T.Tomingas

Tabivere huvikool (toimub lasteaias)

Laulmine

T

14.00–18.30

K.Savva Tatrik

Tabivere huvikool

Löökpill

T

16.00–18.55

T.Kirsipuu

Tabivere huvikool

Solfedzo

T

13.35–17.35

T.Saariste

Tabivere huvikool

Kitarr

K

13.10–17.55

V.Kalpin

Tabivere huvikool (toimub lasteaias)

Tants

K

14.30–17.00

A.Anslan

Tabivere huvikool

Flööt ja klaver

K

17.15–18.45

L.Koorts

Tabivere huvikool (toimub koolis)

Laulmine

N

14.00–18.30

K.Savva Tatrik

Tabivere huvikool

Solfedzo

N

15.05–17.20

T.Saariste

Tabivere huvikool

Flööt ja klaver

N

16.40–17.10

L.Koorts

Tabivere huvikool

Klaver

R

11.50–17.00

T.Tomingas

Tabivere huvikool

Klaver

R

12.35–14.00 ja 18.05–18.50 J.Golub

Tabivere huvikool

Akordion

R

14.00–16.15

R.Koorts

Tabivere huvikool

Flööt ja klaver

R

13.10–16.00

L.Koorts

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Koorilaul

E

9.00–9.45

Kristiina Raja

1.–4. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Näitering

E

14.40–15.25

Kristi Jaanus

1.–4. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Spordiring

E

12.50–13.35

Ago Vahtra

5. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Akrobaatikaring

E

13.45–14.30

Kaupo Kütt

1.–3. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Arvutiring

T

12.50–13.35

Egle Lellep

1. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Robootikaring

T

14.40–15.25

Priit Laats

2.–4. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Akrobaatikaring

T

15.30–16.15

Kaupo Kütt

4.–8. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Laskmisring

T

17.00–19.00

Indrek Dsilna

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Raamatukoguring

K

12.50–14.30

Liis-Marii Mandel

1.–2. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Arvutiring

K

14.40–15.25

Egle Lellep

4. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Näitering

K

14.40–15.25

Kristi Jaanus

5.–7. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Arvutiring

N

11.55–12.40

Egle Lellep

2. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Arvutiring

N

14.40–15.25

Egle Lellep

3. klass

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Laulustuudio

N

14.40–15.25

Kadri Savva

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Spordiring

N

15.30–16.15

Ago Vahtra

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Laskmisring

N

17.00–19.00

Indrek Dsilna

J.V.Veski nim Maarja põhikool

Koorilaul

R

13.45–-14.30

Kristiina Raja

Tabivere noortekeskus

Helitehnika ring

E

17.00

Rein Karu

5664 7969

Noortele vanuses 7–26 a

Tabivere noortekeskus

Kokanduse ring

5664 7969

Noortele vanuses 7–26 a

Hip-Hop JJ Street

Kairi Jerlov

5568 2954

Tabivere rahvamaja (saal)

Laste teatriring

17.00
18.00–19.00
19.00–20.00
15.30 ja 16.00

Marianne Luik

Tabivere rahvamaja (saal)

K
E
K
K

Linda Amjärv

5382 8589

Tabivere rahvamaja (saal)

Tantsustuudio

K

14.30–16.00

Ave Anslan

5663 2369

Maarja noortekeskus

Kudumisring

E

16.00–17.00

Tiia Pärtelpoeg

Noortele vanuses 7–26 a

Maarja noortekeskus

Paberikunstiring

T

15.00–16.30

Liis-Triin Siimenson

Noortele vanuses 7–26 a

Maarja noortekeskus

Liikumisring

K

16.00–17.00

Tiia Pärtelpoeg

Noortele vanuses 7–26 a

Maarja noortekeskus

Tehnikaring

N

15.00–16.30

Liis-Triin Siimenson

Noortele vanuses 7–26 a

Maarja noortekeskus

Meediaring

R

15.00–16.00

Kristiina Leht

Noortele vanuses 7–26 a

Tabivere
Maarja-Magdaleena

12.50–13.35
15.30–17.00
15.00–17.30

V.Soosaar

1.–4. klass

4
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„Mihkel Raud, kas sa „Sipsikut“
oled lugenud?“
See oli küsimus, mis pani
Maarja põhikooli rahvast
täis saali naerust kahisema.
Lugemisöö nimetust kandev
üritus toimus juba kuuendat korda ning seekordseks
külaliseks oli Mihkel Raud.
See oli küsimus, mis sulatas
hetkeks tekkinud jää külalise
ja õpilaste vahel. Kui esimese
hooga ei olnud ühelgi saalisviibijal ühtegi küsimust
esitada, siis hetk hiljem oli
küsijate kätemeri suurem,
kui Raud vastata jõudis. Kohtumise esimesed 15 minutit
möödusid Raualikult aktiivse
tempoga esitatud enese- ja
oma loomingu tutvustuse
tähe all ning hetkeks tundus,
nagu teaksimegi juba kõike
ega osanud midagi juurde
küsida.
Kui aga viimasele kui
ühele õpilasele meenus, et
õhtune külaline on „Sipsiku“ ja „Kunksmoori“ autorite poeg, ei olnud kellelgi
enam kahtlust, et mees teab
raamatute kirjutamisest nii
mõndagi. Sellest said alguse
õpilaste küsimused: Miks
Mihkel Raud lasteraamatuid
ei kirjuta? Mis on Raua lemmikraamat? Millises koolis on
ta õppinud? Miks just selles
koolis? Kust tuli nimi Kolmeraudne? Kas tal lapsi on? Mis
on tema elu moto?
8. klassi Evely Goldberg
oli üllatunud, et Mihkel Raud
ei ole kirjutanud lasteraamatuid kartuses, et neid hakatakse tema vanemate raamatutega võrdlema. „Lahe oli ka
see, kuidas Raud alla andis,
kui 2. klassi õpilane ütles, et

Lastel oli küsimusi rohkemgi kui Mihkel Raud vastata jõudis.

on lugenud 100 raamatut, aga
ükski ei meeldinud“.
„Meie küsisime, mis on
su lemmiktöö? Tema vastas,
et filmi tegemine!“ ütles Uko
Mansberg 2. klassist.
Uku-Mart Rooba 8.klassist lisas: „Mihkel Raud rääkis meile oma elust ja sellest,
mis ta siiamaani teinud on.
Kõik tahtsid temalt küsimusi
küsida. Mulle väga meeldis
teda kuulata. Kõike seda
filmis ka TV3 ajakirjanik ja
mina olin pärast telekas! “
Uku-Mart tunnistas ka, et
kuigi voodisse läks ta juba
enne öörahu algust, jäi magama alles öösel kell kolm.
„Järgmisel päeval olin koolis
nagu zombi ja tahtsin ainult
magada, õnneks ei olnud mul
trenni ja sain pärast kooli
koju magama minna. Minu
arust oli see väga lahe üritus
ja ootan juba põnevusega
järgmist“.
„Lugemisöö on meil kooli
üks parimaid traditsioone.
Meil on varem käinud Contra,
Mika Keränen, Ilmar Tomusk
ja Merle Jääger, kes on rää-

kinud oma elust ja karjäärist
kirjanikuna. Mihkel Raud
rääkis samuti oma elust ja
raamatutest. Üldiselt oli tore
ning mulle meeldis“, rääkis üritust korraldada aidanud 7. klassi õpilane Maarja
Katariina Kerge.
Lisaks kirjanikuga kohtumisele toimus õpilastele
põnevusmäng kooli ümbruses, kaardi järgi tuli leida
üles küsimused ja neile vastata. Esmalt tuli aga katki
puhuda õhupall ja sealt seest
kätte saada esimesse punkti
juhatav vihje. Hiljem toimus
pimedas koolimajas kõigi oodatud taskulambi valgel peidetud aarete otsimine. Õhtu
lõpetas kvaliteetaeg oma
klassiga – toimusid klassiõhtud, vaadati filme, jutustati
sõpradega ja vähemalt kaks
tüdrukut lugesid ka raamatuid! „Mulle meeldis kõige
rohkem otsimismäng!“, võttis
õhtu kokku 2. klassi poiss
Karl Kristen Hussar.
KRISTIINA RAJA
huvijuht

Paberist ja Erasmus+ projektist
Maarja põhikoolis
J.V.Veski nim Maarja
põhikooli lapsed on mitmel
viimasel aastal saanud võimaluse avardada oma silmaringi reisimise abil. See
on saanud võimalikuks tänu
kooli osalemisele Erasmus+
projektides. Hetkel osaleb
Maarja põhikool paberiteemalises projektis From Papyrus to Stonepaper and Beyond
– the Questions behind (Papüürusest kivipaberini).
Projekti partneriteks
on koolid 9 riigist: Kreeka,
Holland, Itaalia, Hispaania, Poola, Saksamaa, Türgi,
Šotimaa ja Eesti. Mitmed
koolid ja juhendajad on meile
tuttavad juba varasematest
projektidest, kuid lisandunud on täiesti uusi osalejaid. Kaheaastase projekti
peamiseks eesmärgiks on

12. oktoobril osalesid J. V.
Veski nim Maarja Põhikooli 7.–8.
klassi õpilased Palal Anna Haava
153. sünniaastapäevale pühendatud luulekavade konkursil.
Eripreemia vahva luulelennutamise eest said 7. klassi noored.
Juhendaja õpetaja Kristi Jaanus.
Pildil 7. klassi õpilased Avelin Jakovlev, Maarja Katariina
Kerge, Kätlyn Saalits ja Henri
Poolak esitamas kava „Luulelohe“.

üheskoos saada uusi teadmisi
ja oskusi paberi kohta viies
valdkonnas: ajalugu, kultuur,
keskkond, majandus ja tulevik. Tänaseks on valminud
näidend „Paper dolls“, ERM-s
on uuritud erinevate ajastute
paberit, aastaks ajaks on
paber maetud maa alla jpm.
Maarja põhikooli õpetajatel
on sel õppeaastal kasutusel
kivipaberist valmistatud kalender-märkmikud. Töötoad
ja üritused on praeguseks toimunud Itaalias ja Hispaanias
ning seal on osalenud meie
koolist 6 õpilast. Detsembrikuus lendavad 4 õpilast
Berliini jõululaadale. Projekti partnerkoolide viimane
kohtumine toimub maikuus
Eestis, kus meie võõrustada
on iga osalejariigi õpilasi ja
õpetajaid.

Oktoobrikuu alguses osalesid Maarja põhikooli õpetajad vahekohtumisel Šotimaal. Kohal olid kõigi 9 kooli
esindajad ning kaardistati
projektitöö hetkeseis. Töötoad leidsid aset Edinburghi
Akadeemias, mis on erakool.
Koolis õpib 1000 õpilast ning
kõik kannavad koolivormi.
Erinevalt meist on kooliruumid kirjud ning seinad täis
plakateid, pilte ja stende,
mis täidavad õppematerjalide
rolli. Kohtumisel vahetati ka
mõtteid uue projekti teema
üle ning jääme põnevusega
lootma, et meie koolil on
edaspidigi võimalus sellistes
projektides osaleda.
ARIANA ROOBA
EGLE LELLEP

PÕNEV TEEKOND VÕIB ALATA SIIT?

www.tugila.ee
Hei! Kui sulle tundub, et sinu elu pole läinud plaanitult, ja sa vajad lahenduse leidmisel tõuget, siis Noorte Tugila toetab sind!
Mis on Noorte Tugila?

Millal võiksid pöörduda Noorte Tugila poole?

Noorte Tugila aitab kaasa, et
noor saaks haridusteed jätkata
või tööturule jõuda. Tule, saame
kokku, arutame ja leiame lahenduse!

Heidi Paabort, Noorte Tugila juht:
• Noorte Tugila poole võib pöörduda noor vanuses 15–26 eluaastat
igal ajal ja põhjusel – olgu selleks soov leida motivatsiooni või enesekindlust, jätkata haridust või jõuda tööturule.
• Kui tunned, et kõik ei ole läinud plaanitult – sul ei ole tööd või vajalikku haridust, tunned end tõrjutuna, sul pole sotsiaalvõrgustikku, sul
on hirmud tööle kandideerimise või õppimise ees –, siis tasub tulla ja
kohtuda.
• Programmis osalemiseks ei ole ühtegi eeltingimust ja see on tasuta!
• Pea meeles, et kohtumine meie programmi spetsialistiga ei kohusta
sind millekski. Kui soovid, võid võtta sõbra, ema või isa kaasa! Tugila
spetsialist on sõltumatu usaldusisik.
• Noorte Tugila spetsialistid toetavad noori, aidates neil oma soovides
selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitab
Tugila luua noortel kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja
tööandjatega.

Kus asub Noorte Tugila?
Vaata veebilehte www.tugila.ee,
kust leiad just oma kodukohale
kõige lähema Noorte Tugila
keskuse. Eestis toimib Noorte
Tugila programm juba 144 omavalitsuses.

Noorte Tugila keskused asuvad üle Eesti, guugelda ja leia meid üles: www.tugila.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Kes rahastab
Noorte Tugila tegevust?
Noorte Tugila on osa Euroopa algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust
tegevuskavast, mille eesmärk on
aidata töö kaotanud või koolist lahkunud noortel naasta võimalikult kiirelt ühiskonnaellu. Noortekeskuste
programmi Noorte Tugila tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse elluviidava ESFi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Noorte
Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Rohkem infot leiab: www.tugila.ee

Eesti
tuleviku heaks

Janar Hannolainen
Monika Masing
Merike Annuk
tel.51960332
tel.58051616
tel.53441663
e-post:noortekeskus@torma.ee e-post:maasing.monika@gmail.com e-post:merike.annuk@gmail.com

Helen Viitkin
tel.58603336
e-post:helen.viitkin@mail.ee

Maire Püss
tel.5228025
e-post:mairepuss@gmail.com

Ave Lübek
tel.53464013
e-post:ave.lubek@ank.ee
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Sügisestest noorte spordivõistlustest
Uue kooliaasta esimeseks
võistluseks noortele oli 13. septembril Tabivere staadionil
toimunud Jõgevamaa meistrivõistlused kergejõustiku neljavõistluses. Võistkondlikku
arvestust peeti omavalitsuste
vahel. Kokku oli kolmes vanuseklassis võistlemas 104 noort
üheksast maakonna omavalitsusest ja kaheteistkümnest koolist. Omavalitsustest saavutas
esikoha Jõgeva, teise Palamuse
ning kolmanda koha Tabivere
vald. Tabivere valla noortest
jõudsid medalivõitudeni Maarja
-Magdaleena põhikooli õpilased
Elen Orma ja Kätlyn Saalits,
kes saavutasid kolmanda koha
tütarlaste D- ja C-klassis. Elen
Orma üksikalade tulemused olid
60 meetri jooksus 9,4, kaugushüppes 3.48, palliviskes 29.97
ja 600 meetri jooksus 2.13,0.
Kätlin Saalitsa üksikalade tulemused olid vastavalt (8,3-3.9032.50-2.00,8). Viienda koha
neljavõistluses saavutas Mati
Mansberg Maarja-Magdaleena
põhikoolist poiste D-klassis ning
seitsmenda koha Tabivere põhikooli õpilased Markos Serojev
poiste C-klassis ja Karina Agnes
Raudkats tütarlaste B-klassis.
Ragnar Oja Maarja-Magdaleena
põhikoolist oli poiste B-klassis
üheteistkümnes.
20. septembril korraldati
Põltsamaal Kuningamäe terviseradadel Jõgevamaa noorte jalgrattakrossi meistrivõistlused,
kus 1999–2002 aastal sündinud
poiste 10 kilomeetri distantsil
tuli maakonna noortemeistriks
Tabivere põhikooli õpilane Risto
Loorits. Omavalitsustest oli pa-

rim Palamuse vald ning kolmas
Tabivere vald.
27. septembril toimusid Kuremaa terviseradadel Jõgevamaa noorte sügiskrossi meistrivõistlused. Osalemas oli ligi 400
noort jooksjat, 12 omavalitsust
ja 23 kooli .
Omavalitsustest oli parim
Jõgeva vald. Tabivere vald saavutas viienda koha. Maakonna koolidest, kus õpilaste arv
100–199, võitis esikoha Tabivere
põhikool ning 50–99 õpilasega
koolidest saavutas Maarja-Magdaleena põhikool kuuenda koha.
Individuaalselt võtsid Tabivere valla noored kolm medalit. Teise koha saavutas poiste
E-klassi 500 meetri jooksus
Kaur Raudsepp Tabivere põhikoolist ajaga 2.03,4. Poiste
C-klassi 1000 meetri distantsil
võitis hõbemedali Nikita Lageda
Tabivere põhikoolist ajaga 3.36,6
ja pronksmedali Mati Mansberg
Maarja-Magdaleena põhikoolist
ajaga 3.37,4.
Viienda koha saavutasid
Tabivere põhikoolist Mihkel
Täpsi poiste C-klassisi 1000
meetri, Eleonora Aunap tütarlaste B-klassi 500 meetri ning
Lisete Ehamaa sama vanuseklassi 1000 meetri distantsil.
Kuuenda koha saavutasid Brigitta Lipp tütarlaste E-klassi
500 meetri, Robin Rajaleid poiste
E-klassi 500 meetri, Markos
Serojev poiste C-klassi 1000
meetri distantsil.
24. septembril korraldas
MTÜ Tabivere Rahvaspordiklubi
Tabivere staadionil laste sügisjooksu, kuhu oli saabunud lapsi
osalema vanemate käekõrval ja

üksi, kokku oli viiskümmend
kaks last. Võisteldi seitsmes
vanuseklassis 2013.–2015. aastal sündinutest kuni 2001.–2002.
aastal sündinuteni. Kõige nooremate jooksudistantsiks oli 100
meetrit, edasi 200, 300 ja kõige
vanematel 600 meetrit. Kõige
enam oli osavõtjaid tütarlaste
2011–2012 vanuseklassi 200
meetri distantsil (8 tütarlast).
Ühtegi võistlejat polnud tütarlaste 2001–2002 vanuseklassis.

2005.–2006. a sündinud 300
m: tütarlapsed – Karin Joonson
55,7, poisid – Markos Serojev
49,1.
2003.–2004. a sündinud 600
m: tütarlapsed – Kristin Pärtel 2.12,6, poisid – Erki Toode
2.21,3.
2001.–2002. a sündinud
600 m: poisid – Risto Loorits
2.06,3.
Kõik osavõtjad said autasudeks medali ja maiustusi.

Vanuseklasside võitjad

Vaatamata oktoobrikuu
vihmastele ilmadele toimusid
Põltsamaal Jõgevamaa noorte
meistrivõistlused jalgpallis.
Poiste U13 vanuseklassis osales
neli võistkonda. Esikoha turniiril võitis Põltsamaa spordikooli
I võistkond. Kolmanda koha
saavutasid MTÜ Tabivere Rahvaspordiklubi poisid. Võistkonnas mängisid Karl Kurs, Kusti
Künnap, Mikk Küpar, Karel
Piho, Kert Toode, Nikita Lageda,
Karl Sander Järvela, Ferenc
Srof, Joonas Kurs, Mihkel Täpsi
ja Roman Ismael.

2013.–2015. a sündinud
100 m: tütarlapsed – Lisette
Hanimägi 36,1, poisid – Romet
Rajaleid 43,9.
2011.–2012. a sündinud 200
m: tütarlapsed – Kristella Mölder 49,7, poisid – Romet Metsaste 44,6.
2009.–2010. a sündinud 200
m: tütarlapsed – Kätlin Mölder
40,2, poisid – Mario Päll 39,0.
2007.–2008. a sündinud 300
m: tütarlapsed – Viktoria Kovbasnjuk 59,6, poisid – Rico Päll
54,9.

Saalijalgpalli hooaja alustuseks korraldas Tabivere
Rahvaspordiklubi 14.oktoobril traditsioonilise saalijalgpalliturniiri Tabivere CUP.
Tabivere Põhikooli võimlas
toimunud turniiril osales kaheksa meeskonda Tallinnast,
Pärnust, Tartust, Tartumaalt
ning kodumeeskond Tabive-

rest. Turniiri kõik mängud
võitis Tabivere Rahvaspordiklubi meeskond koosseisus:
Erik Kesa, Eduard Kovbasnjuk, Timo Padar, Marko
Meripuu, Jaanus Listra, Siim
Tali ning Kevin Marcus Serojev. Teise koha saavutas JK
Pjarnu meeskond Pärnust,
keda võideti 3:0 ning kolman-

Tabiveres võisteldi odaviskaja
Hans Moksi mälestuseks

Erki Leppik odaviskel.

16. septembril Tabiveres toimunud Äksi kihelkonnas sündinud väliseesti odaviskekuulsuse Hans Moksi
kolmandad mälestusvõistlused võitis Erki Leppik, kes
viimasel katsel lennutas oda 75 meetri ja 40 sentimeetri
kaugusele. Selle tulemusega asus ta Eesti hooaja edetabelis kolmandale kohale Magnus Kirdi (86.06) ja Tanel
Laanmäe ( 82.58) järele. Kergejõustikuseltsi Sakala
kuuluv 29aastase odaviskaja Erki Leppiku isiklik rekord
80.98 pärineb aastast 2013, millega asub ta Eesti kõigi
aegade edetabelis kümnendal kohal.
Teise koha meeste odaviskes saavutas mälestusvõistlustel Ergo Tamm Tartu Ülikooli Akadeemilisest
spordiklubist tulemusega 63.93 ning kolmanda koha
61.71ga Ahti Peder kergejõustikuseltsist Sakala. Naiste
odaviske võitis Eesti naiste hooaja edetabelis 52.78ga
neljandat kohta hoidev Tallinna Kalevi võistleja Gerli
Israel tulemusega 45.38. Noormeeste U20 vanuseklassis
oli parim Jõgeva Kergejõustikuklubi Harta esindaja Sander Õunapuu 42.30ga ning U14 vanuseklassis Varmo Pärnapuu Eesti Maaülikooli spordiklubist tulemusega 37.53.
Võistlust jälgisid kohapeal ka legendaarne odatreener
Toomas Merila ja endine odaviskaja ja praegune treener
Sulev Lepik (isiklik rekord 81.50). Pärast autasustamist
olid võistlustel osalejad ning korraldajad ühel meelel, et
võistluste traditsiooni peab jätkama ning Hans Moksi
mälestusvõistlus võiks kujuneda Eesti odaviskehooaja
suureks lõpuürituseks.
Võistlust toetasid Tabivere vald, Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ja Tiit Lääne.
TOOMAS ROSENBERG

Kõige nooremad poisid Laste sügisjooksu autasustamisel.

Tabivere Cup saalijalgpalliturniiri võitis Tabivere
Rahvaspordiklubi meeskond

da koha JK Corsa meeskond
Tartust, keda võideti 1:0.
Turniiri parimaks mängijaks
tunnistati JK Pjarnu mängija
Kristian Lenk ning parimaks
väravavahiks Erik Kesa Tabivere RSK meeskonnast.
TOOMAS ROSENBERG

13-KORDSE MAAILMAMEISTRI

ELMAR

KIVISTIKU

13. MÄLESTUSVÕISTLUSED

LASKMISES
Tabivere Gümnaasiumi võimlas
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11. novembril 2017.a.

Tabivere Cup saalijalgpalliturniiri võija Tabivere RSK meeskond.

Tabivere Rahvaspordiklubi noored maadlejad osalesid
esmakordselt rahvusvahelisel maadlusturniiril

Tabivere Rahvaspordiklubi noortel maadlejatel tekkis
esimest korda võimalus saada
osa maadlusturniirist. Selleks oli rahvusvaheline 15.
Tapa Maadluspäev.
Meie noortele maadlejatele oli kõik väga uus ja huvitav.
Riho Lipp ( -76 kg, kadettide
vanuseklass) näitas südikat

maadlust endast raskemate,
kogenenumate ja vanemate
noormeeste vastu. Viktoria
Kovbasnjuk (-48 kg, naistemaadlus) sai oma esimesel
võistlusel lisaks teistele vastastele kohe proovida rammu
mitmekordse Eesti meistriga,
kes käinud mitmeid kordi ka
Euroopa Meistrivõistlustel.

Elis Maarja Aardevälja (-35
kg, naistemaadlus) tuleb
Tapa Maadluspäevalt tagasi
pronksmedal kaelas. Lastel
on esimestelt võistlustelt
kaasa võetud palju erinevaid
mõtteid, tundeid ja kogemusi.
KAUPO KÜTT

10.30 Pärja asetamine E. Kivistiku hauale Äksi kalmistul
11.00 Võistlus õhupüssist laskmises huvilistele ja
võistkondlik võistlus
13.00 Võistlus Eesti paremate õhupüssi- ja püstoli laskuritele
14.30 Autasustamine
Korraldajad:

5

Toetajad:
Särka Sport OÜ
www.sarkasport.ee
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SÜNDINUD
RIANNA RAASIK 02.10.2017
vanemad Lagle ja Tarmo
HERMAN VÄLLIK 05.10.2017
vanemad Maarika ja Kristjan

Asta, Arianne,Viktor,
Aurel ja Tiit!
Päevade rutus leidke õnnele algus.
Ei siis kustu te akendes valgus!

Õnnitleme!
MTÜ Juula Küla Heaks.

Asta, Tiia, Villu, Karmen,
Marju!

88
85
83
82
81

80
75
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55
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VAIKE KAMENIK
TIIU KEVVAI
HELJU NURK
MALL JÄRVIS
SERGEI LÕTKIN
LEINO TALISMAA
VIIVE AUNAP
AINO MIITER
MARET VIHTOL
LINDA PEETSALU
HILJE-KADRI PENKOVSKI
LYDIA LINDLA
URVE TÄTTE
ALBERT JAKOBSON
JELENA KLJUTŠIVSKAJA
HANNA HRONDZOVSKA
REIN SOKMANN
REIN SAAREMAA
LEO SÕSTER
LEA URM

07.10
12.10
08.10
19.10
30.10
05.10
22.10
24.10
29.10
19.10
03.10
08.10
30.10
21.10
18.10
03.10
13.10
21.10
31.10
26.10

Kuulutused
Ohtlike puude lõikus,
puuhooldus, kärpimine,
kändude juurimine,
kruntide puhastamine
puudest ja võsast.
Teeme kaevetöid
miniekskavaatoriga,
näiteks vee ja
kanalisatsioonitrasside
rajamine, haljastus
ja planeerimistööd,
vundamendi kaevamine
jne... www.2arboristi.ee
Tel 5818 5222.

Metsakeskus.ee

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

Hinda oma aega lillede,
mitte langevate lehtede järgi.
Hinda oma päevi kuldsete tundide,
mitte murede järgi.
Hinda oma tunde naeratuste,
mitte pisarate järgi.
Iga sünnipäeva hinda oma sõprade,
mitte aastate järgi!

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Vaike Kamenik

88

Mis sest, et aastad kaovad
ja aeg läeb lennates.
Sa hoia kuldseid päevi
ja rõõmu südames!
Õnnitlevad
Ilme, Helve, Maie, Madli,
Helma, Kaie, Malle

Maarja-Magdaleena
perejuuksur avatud:
neljapäeval 9.00–19.00
reedel 9.00–18.00
suletud 16. ja 17. novembril.
Võimalik tellida Avoni ja
Oriﬂame tooteid.
Tel 5665 9988.

Käes on aeg kutsuda
KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise akti.
Kohalesõit
Tabivere vallas TASUTA!

Õnnitleme teid
pisipoja, pere kolmanda
lapse sünni puhul!

Õvanurme küla rahvas

Austatud vallarahvas!

Laupäeval, 11. nov. kell 19
Maarja - Magdaleena rahvamajas

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.

Kopateenus

A
Ansambel
TABILES

Ansambel BOOMER

ÜLLE ANSIP
17. I 1969 – 15. X 2017

Pühapäeviti piiblitund kell 10.00.
Kantselei avatud kolmapäeviti kell 10.00–14.00.
Pühapäevakool pühapäeviti kell 13.00.

Perekond Soikonen

Trükk Vali Press OÜ, vali@vali.ee.

TIIT JÄRSS
25. III 1941 – 15. IX 2017

5. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
12. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
19. novembril kell 11.30 jumalateenistus.
26. novembril kell 11.30 jumalateenistus.

Kontakt 53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Müüa toidukartulit
kojutoomisega.
Tel 5590 5112.

Toimetaja ja kujundaja
Katrin Põdra.

Jumalateenistused
EELK Maarja-Magdaleena koguduses
novembris 2017 A.D.

LAHEDAD MUTID

Avatud baar
Laudade broneerimine ja piletite väljaost kuni 10.11.2017
Piletid 4 € eelmüügis rahvamajas ja raamatukogus. Samal õhtul pilet 6 €
Info 5205906

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

