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Pandivere peretalud kutsuvad taas külla

8.juulil on toimumas neljas
Pandivere Peretalude päev, kus
oma
väravad
avavad VäikeMaarja,Tamsalu ja Rakke valla
1 4 peretalu ja külastuskohta.

Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse koostöös. Kunstnik
Piret Smagari juhendamisel on
võimalik osaleda joonistamise
töötubades.
Suur hulk meile usaldatud raaPÄRT-JAAGU KAMATALU
matuid ootab uusi omanikke –
Salla küla, Rakke vald,
tule vaata ja soeta sümboolse
toetuse eest!
Oodatud on kõik, kel huvi roh- Piret Lankots, tel 56487029,
piret@salla.ee
Käsitöö ja talukauba minilaat.
kemat teada saada maaSalla Seltsimaja on suviti avatud
elust,kogeda ehedat talutare hõn- www.kama.ee
gu,teha tutvust loomade ja lindu- https://www.facebook.com/www.k igal nädalavahetusel.
dega,puhata ja lõõgastuda. Vära- ama.ee/
vad on valla kella 1 0-1 9. Lisainfot Pandivere Peretalude Päeval VAASI HOBUTALU
vaata Facebook: Pandivere Pere- olete teretulnud kama proovima Mõisamaa küla, Rakke vald,
ja taluhoovil ringi vaatama. Kama
talude Päev.
osta nii söögiks, joogiks kui Marianne Tornimaa, tel 56332700
Rakke valla talud ja külas- saab
info@vaasihobutalu.ee
ka kaasa võtmiseks.
tuskohad.
https://www.facebook.com/Vaasi
Hobutalu/
SALLA SELTSIMAJA
AALI AJAVIITETALU
Padivere Peretalude Päeval on
Ao küla, Rakke vald,Kaur Salus, Salla küla, Rakke vald,
talus võimalik tutvuda tori hobusHando Kuntro, tel 5264952,
tel 564781 05,
tega. Pakutakse vankrisõite, rathandokuntro@gmail.com,
kaursalus@gmail.com
sutada saavad nii suured kui ka
Pandivere Peretalude Päeva pu- www.salla.ee
hul on avatud Näkispaa: noo- Pandivere Peretalude Päeval on väikesed. Lapsed leiavad tegerendav turbavann, lõõgastav avatud VanaAjaMaja fotonäitus vust mängualal.
kümblustünn ja värskendav järv. traditsioonilisest külamiljööst, ehi- Eelneval kokkuleppel võib Vaasi
Lisaks tegutseb pannkoogikohvik, tusdetailidest ja Eesti maa- Hobutalu külastada ka muul ajal.
kus valmistatakse kooke vaid arhitektuuri mitmekesisusest, mis Lihtsalt helistage ette või
Pandivere piirkonnas toodetud sündis MTÜ Vanaajamaja ja Eesti kirjutage.
toorainest.
NB! Oodata on üllatusi.
Aali Ajaviitetalu võib eelneval
kokkuleppel külastada ka muul
ajal.

201 7 aasta ehitamistest

Käesoleva aasta ehitustest on di ja pööningulae soojustamivalminud Emumäe vaatetorn ja ne. Tööd teostab OÜ AAT Baltik
Ao kalmistu kabeli III etapp.
Tallinnast. Lepinguline tööde
Emumäe vaatetorni rekonst- maksumus 84 01 9 eurot. Lõperueerimist teostas Tilts Eesti tamise tähtaeg 31 .august 201 7.
Filiaal OÜ Tallinnast. Tööde mak- Ehituse
omanikujärelevalvet
sumus 49 860 eurot. Vahetati väl- teostab M.P. Tootmine OÜ Jõgeja kõik konstruktsioonid peale sü- valt maksumusega 2 340,00 eudamiku. Ehitis valmis 1 0.maiks rot. Tööd koosnevad pööningule
201 7. Tänaseks on vaatetorni täiendava soojustuse paigaldamipaigaldatud päikese paneeli toitel sest, fassaadi katmisest soojustorni valgustus.
tusplaatidega ning krohvimisest
Ao kalmistu kabeli III etapi ehi- ja värvimisest. Juuni kuu algutus. Tööd teostas Osaühing SKM seks oli pool tööde mahust
Ärigrupp Rakverest. Tööde mak- tehtud.
sumus 1 5 878,77 eurot. Sellest Rakke aleviku kõnniteede ehiLEADER meetme 1 .4 „Puhas tus ja Kingu tänava rekonsPandivere” toetus 9337,96 eurot. trueerimine. Tööd teostab AS
Ehitati veevarustus ja kanali- Kiirkandur Harjumaalt Harku valsatsioon. Ehitis valmis 24.aprilliks last. Tööde lepinguline maksu201 7.
mus 1 59 223 eurot. Ehituse omaKäsil on järgmised ehitustööd:
nikujärelvalvet teostab TarvaproRakke lasteaed Leevike fassaa- jekt OÜ Rakverest hinnaga 3 588

eurot. Tööde lõpetamise tähtaeg
31 .august 201 7. Ehitaja informatsiooni kohaselt planeeritakse
tööd lõpetada käesoleva aasta
juuni kuu jooksul.

Rakke-Ao kergliiklustee III
etapi ehitus. Tööd teostab Nord-

pont OÜ Tallinnast. Töödega
alustati möödunud aastal. Tööde
lõpetamise tähtaeg oli 30.november 201 6. Ilmastiku tingimused
möödunud aasta novembri kuul
ei võimaldanud asfaldi paigaldust
ja sellega kaasnevaid töid. Vaegtöösse jäi asfaltkate, silla käsipuud, istepingid, põrkepiire aleviku piiril ja heakord maksumusega
49 273 eurot (koos ehituse omanikujärelevalvega). Ehitaja informatsiooni kohaselt teostatakse
tööd käesoleva aasta juuni kuu
esimesel poolel.

Guido Kraav
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KUU VALLAVALITSUSES
5.mai vallavalitsuse istungil otsus- Nõustuda geoloogilise uuringu loa nr vaks ja edukaks pakkumuseks AS
tati
L.MU/323378 pikendamise korralduse Eesti Teed pakkumus 1 9503,33 eurot
Määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust 201 7.a. mai-, juuni- ja
juulikuul 2 isikule summas 1 80.- eurot
Lõpetada Rakke valla omandis oleva
ühetoalise keskküttega korteri, aadressil Tähe 4-23, üürileping alates
22.04 .201 7.a
Kinnitada Rakke valla raamatukogu
raamatute mahakandmine summas
608.07 eurot.
Nõustuda MTÜ Emumäe Arenduskeskuse avaliku ürituste korraldamisega Emumäe XIII jooks ja VII laat
27. mail 201 7 kell 1 0.00-1 5.00.
Kehtestada Ülesoo tn 1 2 Rakke
alevik, jäätmevaldaja Helju Aun, alates 01 .06.201 7 kuni 30.04.2021 veosageduseks 1 kord kvartalis.
Väljastada raieluba AS Kiirkandurile
Rakke alevikus Kingu tänava ääres 6
lehtpuu, F.R.Faehlmanni tee ääres 5
lehtpuu ja 1 kuuse ning Mäe põik
ääres 2 lehtpuu raieks.
Nõustuda Lääne-Viru maakonnas
Rakke vallas Lasinurme külas asuva
Onni maaüksuse riigi omandisse jätmisega ja määrata sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
Korraldada alla lihthanke piirmäära
jääv hange Rakke aleviku tänavate
pindamiseks.

22. mai vallavalitsuse istungil otsustati
Määrata ja maksta toimetulekutoetust maikuul 9 isikule kogusummas
11 61 .78 eurot.
Maksta sünnipäevatoetust 40 eurot 1
isikule, ühekordset toetust 3 isikule
summas 691 .80 ja küttetoetusena 5
rm küttepuid 3 üksikpensionärile.
Kinnitati koduteenuste loetelu.
Anda üürile Rakke valla omandis olev
ühetoaline keskküttega korter aadressil Tähe 4-23
Nõustuda Lääne-Viru maakonnas
Rakke vallas Rakke alevikus asuva
Aiataguse maaüksuse, ligikaudse
pindalaga 0,89 ha, riigi omandisse jätmisega ja määrata sihtotstarbeks
maatulundusmaa.

eelnõuga ja loa andmisega Aktsiaseltsile Eesti Teed Tammiku II uuringuruumis, mis paikneb Lääne-Viru
maakonnas Rakke vallas VäikeTammiku külas Mäepõllu katastriüksustel.
Nõustuda Künka ja Andrese katastriüksuse jagamisega ja määrata
uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, pindalad ja
maakasutuse sihtotstarbed.
Väljastada kasutusluba, septiku
aadressil Lääne-Viru maakond, Rakke
vald, Väike-Rakke küla, Karuksi,
kasutuselevõtuks.
Lubada Rakke lasteaed Leevike suvepuhkusele alates 03. juulist kuni 30.
juulini 201 7. a. Lasteaed on lastele
avatud 3. augustil 201 7.

9. juuni vallavalitsuse istungil
otsustati
Määrata ja maksta vajaduspõhist
peretoetust 201 7.a. juuni- juuli- ja
augustikuul iga kuu eest 1 isikule
summas 90.- eurot
Lõpetada Rakke valla omandis oleva
kahetoalise ahiküttega korteri, aadressil F.R.Faehlmanni tee 1 9-5, Rakke
alevikus üürileping alates 1 .06.201 7.a
Kulla Piskarjevaga
Anda üürile Rakke valla omandis olev
kahetoaline ahiküttega korter, aadressil F.R.Fahlmanni 1 9-5, Rakke
alevikus Tambet Nuudile alates
01 .06.201 7 kuni 31 .1 2 201 8. a.
Kiita heaks taotleja Rita Karuksi 25.
mail 201 7 esitatud toetuse kasutamise aruanne Rakke vallas VäikeRakke külas Karuksi kinnistu kanalisatsioonitrassi, septiku ja imbtunneli
paigaldus, mille kogumaksumuseks
oli 21 00,00 eurot, sh toetus 1 400,00
eurot ja omafinantseering 700,00
eurot.
Nõustuda Rakke vallas Liigvalla
külas Tiigi kinnistule puurkaevu rajamisega.
Kinnitada alla lihthanke piirmäära
jääva hanke Rakke aleviku tänavate
pindamise hankekomisjoni otsus ja
tunnistada kvalifitseerunuks, vasta-

käibemaksuta.
Väljastada kasutusluba Rakke
35/1 0kV alajaama, aadressil LääneViru maakond, Rakke vald, SuurRakke küla, Rakke alajaam, kasutuselevõtuks.
Väljastada ehitusluba elamu
laiendamiseks asukohaga Lääne-Viru
maakond, Rakke vald, Olju küla,
Kivimäe, vastavalt FIE Aare Traksi
koostatud eelprojektile töö nr 20091 6
Anda nõusolek Nordkalk AS
(äriregistrikood: 1 0656606, aadress:
F.R.Faehlmanni tee 11 a, Rakke alevik, Rakke vald, Lääne-Viru maakond, 46301 ) jäätmeloa taotlusele,
mis on vajalik endise Rakke lubjatehase suletud prügila järelhoolduse
teostamiseks.
Moodustada Rakke valla valimisringkonnas üks alaline valimisjaoskond nr 1 , mille piirid ühtivad Rakke
valla haldusterritooriumi piiridega. Valimisjaoskonna hääletamisruum asub
eelhääletamise päeval ja valimispäeval Rakke Kultuurikeskuses, aadressil
Lääne-Virumaa, Rakke vald, Rakke
alevik, Simuna tee 1 0. Väljaspool oma
elukohajärgset jaoskonda saab hääletada valimisjaoskonnas nr 1 . Valijad,
kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas
nr 1 .
Määrata Rakke valla valimiskomisjoni asukohaks Rakke Vallavalitsus,
aadressiga Simuna tee 1 0 Rakke
alevik, Rakke vald, Lääne-Viru maakond

1 3.juuni vallavolikogu
otsustati

istungil

Rakke valla 201 6. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine.
Valimisringkonna moodustamine ning
piiride ja mandaatide arvu määramine.
Valimiskomisjoni moodustamine.
Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Vallavanema puhkusele lubamine.
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VOLIKOGU

1 3.juuni volikogu istungil
otsustati

Kinnitada Rakke valla 201 6. aasta
majandusaasta aruanne
Määrata Rakke Vallavolikogu uue
koosseisu liikmete arvuks 1 3
Moodustada kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisteks 201 7. aastal
valimiste läbiviimiseks Rakke vallas
üks 1 3 mandaadiline valimisringkond
nr 1 . Valimisringkonna piiriks mää-

rata Rakke valla haldusterritoorium
Moodustada Rakke valla valimiskomisjon 3-liikmelisena volituste kestusega neli aastat. Ametikohajärgselt on valimiskomisjoni esimees
vallasekretär. Nimetada Rakke valla
valimiskomisjoni liikmeteks lisaks
vallasekretärile Ingrid Kirss, Triinu
Pohlak ja asendusliikmeteks Merili
Veelmaa, Rene Põllumaa.
Moodustada 1 5. oktoobri 201 7
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kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbiviimiseks Rakke valla
haldusterritooriumil jaoskonnakomisjon, jaoskonnakomisjoni esimees
Taimi Talpas-Taltsepp, liikmed Esta
Vunder, Terje Amor, Angela Vaimel,
Irina Uuk ja asendusliikmed Kaja
Kaldoja,Ülle Eige.
Lubada vallavanem Andrus Blok
puhkusele 3.juulist kuni 7. juulini ja
7.augustist kuni 1 8. augustini.

TALGUD
TALGUPÄEV SALLA SELTSIMAJAS

Teeme Ära talgujuht olen olnud selle ürituse
algusest alates ja teisiti polnud see ka sellel
aastal. Seekord oli 1 5 osalejat, koristasime
ehitusel tekkinud prahti, immutasime tõrvaõliga üle bussiootekoja ja ümber krundi ka
oksad ja prahi. Kuna oli kuiv ja tuul siis lõket
teha ei tihanud, selle tegime mõned päevad
hiljem. Varasematel aastatel on talgutel
osalenud ka rohkem rahvast,vastavalt sellele
kui palju tööd on pakkuda. Eesti Vabariigi 1 00
juubeli puhul on järgmisel aastal plaanis
suuremad tegemised.

Hando Kuntro
RAKKE LINNAMÄE STAADIONI, LAULULAVA JA TERVISERADADE KORRASTAMINE

Nagu juba mitmel varasemal aastal korraldasin ka Rakke linnamäel talgupäeva, et natuke paremasse seisu saada
linnamäel asuvad objektid: staadion, laululava ja terviserajad. Õnneks on alati leidunud tublisi inimesi, kes on vamis
appi tõttama oma panust andma.
Tänavu kogunes 1 8 vaprat talgulist ja
põhirõhk langes laululava koristusele.
Kui laululava sai uue ilme
autasutasime
eelmise
hooaja
parimaid Trimmis osalejaid ja
loosisime ka Rakke Trimm 201 6
peaauhinna. Peaauhind kuulus sellel
korral Angela Vaimelile. Väikese
kehakinnituse järel jätkasid osad
talgulised toimetamist staadionil ja
laululava teel.
Tänan väga kõiki, kes said mahti
osaleda linnamäel toimunud talgul ja
minu sügav kummardus neile!

Enno Eilo
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Korteriühistu Oru 4 talgupäeval 6.mail oli käed-jalad tööd täis kogu maja rahval. Piirasime maja ees olevaid elupuid, tegime korda maja taga
olevat männihekki, riisusime muru ja korrastasime keldrid vanast rämpsust puhtaks. Päeva lõpetuseks said maja ette lillepottidesse ka lilled
istutatud. Ei puudunud ka talgusupp ja kook. Suur töö sai tehtud.

Aitähh kõigile,kes jõu ja nõuga abis olid!
EMUMÄGI SUVEKS KORDA

Nagu mitmelgi eelmisel aastal
sai tänu tublidele talgulistele tükike Emumäge
jälle kaunimaks. Tundmatuseni muutus lõkkeplats. Tavalisest võsasest metsatükist sai
kaunis parkmets, kuhu
maikuu lõpus paigaldatakse infotahvlid põnevate puuliikide tutvustamiseks.

Ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist“

KEAT laager toimus 30.-31 . mail Kohtla-Nõmme kaevandus-park muuseumi territooriumil. KEAT laager on
mõeldud ohutusalaste teadmise tõstmiseks 6. klassile.
Sellel aastal osales Lääne-Virumaalt 1 9 kooli võistkonnad. Laagrisse ei saa minna ettevalmistamata - terve
õppeaasta jooksul toimusid meile erinevad pääste-,
politsei-, esmaabi- ja raudteeohutusalased koolitused,
mis viid läbi oma ala spetsialistide poolt. Need õpetasid
meile, kuidas hakkama saada erinevates situatsioonides, mis võivad juhtuda. Mõnele meist oli koti pakkimine ööbimiseks võõrsil igapäevane asi, aga mõnele
kui raketiteadus ehk esmakordne. Eriti keerukaks osutus
ilmastiku ennustamine, sest kunagi ei või teada, millal

see võib teha keerukaid pöördeid ning sooja päikese
asemel kallab taevast külma vihma. Kaasa tuli võtta nii
villased sokid ja karupüksid, kui ka ujumisriided. Sõit
sinna oli pikk ja tüütu, kuid kohale jõudes nägime me
hiiglaslikke kivimägesid ning tossavaid korstnaid. Enne
võistlustulle asumist seadsime me üles oma ajutise
kodu. Ootasime kõik põnevusega ööd telgis. Esimesel
päeval toimus karusellvõistlus, kus oli kokku 21 punkti
erinevate ülesannetega ning mis tuli läbida 5. tunniga.
See oli väsitav, kuid huvitav. Näiteks pidime oma osavust näitama voolikukeeglis, takistusrajal, kanuurajal,
tulekustutamises ja jalgrattaga vigurrajal. Oma tarkusi
saime proovile panna liiklusmärkide tundmises, ohutuslausetes, pommide tundmises ja
varjualuse ehitamisega. Kodus ettevalmistatud isetegevuskava teemal
„Kõrvalised tegevused (kõrvaklapid,
telefon) liigeldes“ õnnestus meil
saada eriauhind maanteeameti
poolt. Päev lõppes diskoga. Öö
oleks võinud olla imeline, kuid hakkas sadama paduvihma, mis ujutas
nii mõnegi telgi väljast ja seest.
Järgmisel päeval toimus maastikuorienteerumine, mille muutis raskeks
vihmane ja külm ilm. Siiski võib
kokkuvõttes öelda, et saime osavamaks nii vaimselt kui ka füüsiliselt
ning olime õnnelikud, et sellel aastal
pääsesime juba teisel päeval koju
sooja teed jooma.

Ilusat (laagri)suve soovib
Rakke Kooli 6.klass
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Rakke Kooli 201 6.-201 7. õppeaasta spordikalender oli tavapäraselt tegus@

Lõppeva õppeaasta spordikalender oli
Rakke Koolis tavapäraselt tihe. Toimus 21
erinevat spordile, tervisele ja liikumisele orienteeritud üritust. Nende seas olid otseselt
koolis toimunud sportlikud üritused,
väljasõidud (võistlustele) ning osalemine
erinevatel tervise- ja liikumiskampaaniatel.
Õpilaste osalemisaktiivsusega erinevatest
üritustest jään rahule. Päris palju ja järjest
enam on neid, kellel on huvi ning tahtmist
liikumisüritustel kaasa lüüa, see rõõmustab
mind väga. Kindlasti on plaan järgmisel
aastal vähemalt samasuguse intensiivsusega jätkata. Ehkki jään õpilaste aktiivsusega tõepoolest rahule, panen siiski
südamele, et osavõtt erinevatest ettevõtmisest saaks kindlasti veelgi paraneda. Siit
ka minu palve lapsevanematele: kui aga
koolis mingi liikumis (spordi) üritus on, siis
innustage igal juhul oma last sellest osa
saama. See tuleb tervisele kasuks ning lisaks on võimalus nii mõnestki ettevõtmisest osa võttes head lisahinnet teenida.
Lisaks olen üritanud anda omapoolse motiveeriva panuse osalemiseks põhjalike
kokkuvõtete ning videoülevaadete näol.
Usun, et on päris tänuväärne ja vahva näha ennast ühisakrobaatika rivistuses või
tegusalt “Looduse kilomeetrite” kampaania
raames liikumas.
Soovin kõikidele sportlikku ja liikumisrohket suve!

Õpetaja Janar Rückenberg

Rakke kooli esimene aasta põhikoolina

Kohe on lõppemas kooliaasta, esimene aasta põhikoolina. 201 6/1 7
õppeaastal õppis koolis 1 27 õpilast.
Kevadel on aeg kiita tublimaid õpilasi, kes on õppeaasta jooksul eriliselt pingutanud.
Ainult viitele õppisid Kerli Kalmus,
Katerina Lillemets, Anabel Mattisen,
Eisabeth Tälli, Teele Vunder, Egert
Kippel, Mirtel Laht, Britta Lorvi, Mikk
Sakkool, Mairit Kaarjärv, Karmo
Karro ja Hans Andre Kiigemagi.
Neljade-viitega lõpetasid kooli 40
õpilast. Suur kiitus teile!
Rakke kooli lõpetab tänavu 8
õpilast.
Õppetegevuse kõrval on oluline koht
koolivälisel tegevusel. Õppeaasta

jooksul on olnud kohtumisi huvitavate inimestega, käidud õppekäikudel, osaletud konkurssidel. Kindlasti
oli üheks meeldejäävamaks ürituseks kooli juubelile eelnenud vilistlasnädal.
Õppeaasta üheks märksõnaks oligi
kooli juubel - 230 aastat kooliharidust Rakke mail.
Maakonna aineolümpiaadidel saavutasid esikolmiku kohad 2 õpilast:
Mari Lee Lumberg etluskonkursil III
koht (õpetaja Reet Pae), Laas
Hendrik Lumberg II koht keemia
olümpiaadil (õpetaja Aili Alatsei).
Jätkuvalt on tublid meie robootikud.
Tänu robootikute tublile tööle tunnustati meie kooli Hitsa digitaalselt

aktiivse
kooli
kuldtasemega.
Roboteksil olime aktiivsem kool, koolis toimus maakondliku üritusena
Rakke Robootikapäev.
Kuulume Ettvõtlike koolide võrgustikku.
Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa õppeaasta huvitavaks ja meeldejäävaks teha!
Õnnitlen lõpetajaid ja lõpetajate
vanemaid kooli lõpetamise puhul!
Kaunist ja päikselist suve !
Ootame kõiki kooli lõpupeole 1 6.06.
kell 1 8.00.

Igmar Matto
Rakke kooli direktor
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Rakke lasteaias Leevike taas pereheitmine

26.mail lõpetas lasteaia 1 0 toredat
Tirtsu: Holger Veskilt, Chris
Alexander Rand, Kaspar Lorents,
Karel Kurvits, Markus Kull, BrittaLota Kopp, Mari Kalmus, Keiro Elbre,
Delisa Dede ja Victoria Algus.
Üheksa nendest alustab sügisel kooliteed Rakke Koolis.
Seljataha jäänud õppeaasta on lasteaia jaoks möödunud tegusalt. Oleme koos lapsevanematega tähistanud isadepäeva, emadepäeva ja
nautinud jõulupidu. Ühiste mängupidustustega on lasteaiapere tähistanud erinevaid tähtpäevi, millest
meeldejäävaimad on kindlasti emakeelepäev ja munadepühahommik.
Põnev ja salapärane oli ühine laternamatk jõulude eel. Erinevaid kordaläinud ettevõtmiseid on olnud igal
rühmal. Kooliminejad said võimaluse
osaleda muusikaõpetajate poolt
etendatud ühislavastuses „Kadunud
kapteni naer“ Rakveres, kus esines
ka meie muusikaõpetaja Rene ja tähistasid lasteaia lõpetamist lõpu-

ekskursiooniga seiklusparki.
Head koostööpartnerid on olnud
meile MTÜ Südameasi ja Rakke
Kool. Koostöös MTÜ-ga saime hakkama mitmete põnevate koolituste
pakkumisega Rakke rahvale ja meie
lastevanematele ja õpetajatele. Loodame sügisel jätkata koolituste ja
teemaõhtute korraldamisega. Ootame alati kõiki huvilisi meiega ühinema! Seda, et lapsevanem ei olda,
ei maksa peljata.
Koostöös kooliga on lasteaias käsil
projekt „Liiklusvanker“. Läbi projekti
on lasteaia õuele valmimas (koolipoiste tubli töö tulemusena tööõpetuse tunnis) uus mänguatraktsioon –
rong koos vaguniga. Ka sai lasteaed
juurde veel mitmeid mängulisi vahendeid, millega mängimine aitab
edaspidi laste liiklusprobleeme ennetada.
Sügistalvel said uueks meie garderoobikapid. Kevadel alustati lasteaia
soojustamisprojektiga, suve hakul
saime võimaluse korda teha rüh-

maruumide põrandad. Remonditööd
segavad tihtipeale igapäevaelu rutiini
ja nii ka seekord. Täname kõiki lapsevanemaid, kes leidsid võimaluse
last nendest segadustest säästa.
Samuti neid, kes leidsid aega ja
tahtmist kolimisel aidata. Sügiseks
on iga rühm taas oma ruumides ja
tavaelu saab jätkuda.
Tänan ka kõiki rahuloluküsitluses
osalenud lapsevanemaid. Tänu teile
saime teada, et olete meie tööga,
lasteaia söögiga ja igapäevase elukorraldusega rahul. Sellegipoolest on
head mõtted ja ettepanekud alati
oodatud!
Juulis on lasteaed puhkusel. Lastele
avame uksed 3.augustil. Uutel tulijatel palume pöörduda rühmaõpetajate poole, et kokku leppida, millal
ja kuidas on parim last lasteaiaga
harjutama asuda. (2., 3.aastased
hakkavad toimetama Tirtsude rühmas).

Anneli Eesmaa
Rakke lasteaia Leevike direktor

Rakke täiskasvanute loovusring

201 6.a. novembris alustas tööd
Rakke täiskasvanute loovusring.
Käime koos Rakke Noortekeskuse
käsitöötoas.
Alustasime quilling ( paberfiligree)
tehnika õppimisega. See on paberi
rullimise tehnika, mida saab kasutada kaartide, raamatukaante, karpide kaunistamiseks aga ka kolmemõõtmeliste vormide loomiseks.
Valmistasime kaarte Sizzix masinaga.See seade võimaldab pressida

ja lõigata paberist mustreid ja kujundeid, mille kasutamise võimalused
on suured erinevate käsitööesemete
kujunduses.
Õppisime valmistama jaapani köites
retseptiraamatut. See on lihtne viis
valmistada oma vajadustele ja maitsele vastav raamatuke, kasutades
erinevaid kaunistusvõtteid.
Saime tuttavaks siidimaali saladustega. Siidi maalimiseks on palju
erinevaid tehnikaid. Meie õppisime

soola- ja guttatehnikat. Need on lihtsaimad ja kiireimad ,ning valmivad
paari tunni jooksul.
Suur tänu Taimile Rakke Noortekeskusest, kes on lahkesti lubanud
kasutada käsitöötuba.
Tänu osavatele näpumeistritele ja
kui on huvilisi siis olen valmis sügisel
jätkama ja jagama teiega erinevaid
tehnikaid.

Mary Tammet
Loovusringi juhendaja

SPORDIKÜLG
Sport

Discgolfirada on täielikult valmis ja mängukõlblik.
Avamisüritust kahjuks pole saanud teha, kuna raske on hooaja sees leida raja projekteerija ja ehitajaga sobilikku aega. Avamist ja näidisvõistlust ei ole
mõtet teha kui sellest ei saa osa võimalikult suur
huviliste ring. Esimesed võimalused avanevad ilmselt augustis ja valla meistrivõistlusedki on plaanitud septembrisse. Rada aga kasutatakse usinalt
ja huvilisi on nii lähedalt kui kaugelt. Kahjuks aga
on esinenud ka juba palju lõhkumisi ja mitmel

korral on tulnud rajatähistust parandada. Kangutatakse maast välja viskeala kaarte, ronitakse
korvidesse ja lõhutakse klaaspudeleid korvide vastu. Lisaks on mingil seletamatul põhjusel saanud
ronimisobjektis jalgpallivärava võrgud ja seda
lausa lapsevanemate juuresolekul. Palve
lapsevanematele, et selgitatakse natuke kodus
käitumis reegleid ja mõtleksite ka ise millised
tagajärjed võivad lapse süütuna näival tegevusel
olla!
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Ekstreemspordiväljakule
hakatakse kohe peale jaanipäeva rajama jalgrattasõidu õppeväljakut Selle
valmimine parandab jalgrattasõidu
algtõdede
omandamist, õpet ja
eksamite sooritamist. Kes
aga vähegi tahab ja soovib
saab olema võimalus harjutada ja oma oskusi lihvida. Osa väljakust jääb
vabaks ja sinna on plaanis
rajada ka mõned elemendid trikitamiseks nii jalgrattale kui rulale ja tõukerattale.
Juulis toimub järjekordne
Rakke Rattamarton, alustab Rakke linnamäel jalgrattavõistluste sari ja toimub
järjekordne Emumäe Etturi maleturniir. Rattamaraton
toimub tänavu 9. juulil ja kannab ametliku nime Škoda
Laagri 1 7. Rakke Rattamaraton. Maraton on Bosch Eesti
Maastikurattasarja viies osavõistlus. Maratoni ettevalmistused on tänavu graafikust väga maas, kuna
lisaks maratonile seonduvale on Rakke etapil väga suur
osa kogu sarja õnnestumisel. Selline olukord ongi jätnud
Rakke võistluse vähese tähelepanu alla aga loodan
tublidele abilistele ja usun, et meie Rakke võistlus saab
ka hästi korraldatud. Kui kellelgi on soovi ja tahtmist siis
oleksin väga tänulik abipakkumistele nii maratonipäeval
kui ka sellel eelneval ajal.

Juuni 2017

Rakke ratturitele on see olnud kaunis edukas.Üksikute
võistluste ja maratonide poodiumi kohtade ettelugemine
kujuneks väga pikaks. Piirdume maratonisarjade kokkuvõttega peale teist etappi. Bosch Eesti Maastikurattasarjas on esikohal Rakke /Purustaja naiskond ja
idividuaalselt on esikohal Joosep Veelmaa (M1 4 ), Maris
Kaarjärv (N35+) ja Greete Steinburg (N) Teisel kohal
Eliise Kivistu N1 2 vanuseklassis ja samas vanuseklassis
Mairit Kaarjärv 5koht, Karolina Kull 7 koht ja Mirtel Laht
8 koht. M1 2 vanuseklassis on Thristan Paju 3 kohal ja
Hans Andre Kiigemägi 6 kohal. Ako Laanemäe M1 6
vanuseklassis 7 kohal.

Estonian Cup sarjas on liidrid peale kolmandat etappi
Maris
Kaarjärv, Greete Steinburg ja Mairis Õispuu.
Jalgratas
Jalgrattahooaeg on saavutanud täishoo ja Spordiklubi Greete ja Mairis esindavad selles sarjas Spordipartneri
naiskonda. Poolmaratonil on
Joosep
Veelmaa
M1 4
vanuseklassis 3 kohal.
Ratturite ja klubi jaoks on
väga hea uudis, et meie
püüdlusi ja tulemusi on
märgatud ka veidi kaugemal
ning tänu projektirahastusele
saame varsti oma käsutusse
järelhaagise.
Ajakirjas Sport ilmus ka väga
õpetlik lugu meie valla
sportlikust tüdrukust ja tema
sportimistest. Artiklit saab
lugeda
http://ajakirisport.ee/201 7/06/
07/rattakirg-sutitab-noortudruk-pani-kogu-peresportima/

Enno Eilo
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1 3. EMUMÄE JOOKS

27. mail toimus taaskord traditsiooniline Emumäe jooks, mille käigus
joosti juba 1 3. korda ümber PõhjaEesti kõrgeima tipu ehk Emumäe.
Võistlejad said panna end proovile
1 0-, 5,8- ja 2,5- kilomeetristel mägistel distantsidel, mille lõpetasid kokku
11 2 jooksjat ja kõndjat. Pikimal rajal
jooksis end ajaga 0:40:1 6,6 esimeseks Rauno Reinart, kes oli ühtlasi nii meeste võistlusklassi võitja kui
ka kogu jooksu parim mees. Naiste
võistlusklassi võitja ning ühtlasi ka
kogu jooksu parim naine oli seekord
Margarete Merenäkk ajaga 0:55:1 5,8.
1 0-kilomeetrise disantsi parimad
mees ja naine võistlus-klassis 46+ olid
Helar Kriisa ja Siret Pärtel.
5,8 kilomeetri pikkuse distantsi kiireim mees oli Jaan Õun ajaga
0:26:42,8 ning kiireim naine Helena
Lõune ajaga 0:33:1 2,4. Antud distantsi parim noormees oli Christopher
Christjan Lään ning parim neiu Laura
Lään. 2,5 kilomeetrisel distantsil
võistlesid kuni 1 2-aastased poisid ja
tüdrukud, kellest jõudsid seekord
esimesena
finišisse
Sebastian
Schönberg ja Karolina Kull aegadega
0:1 2:1 4,8 ja 0:1 2:23,6.
Enne põhijooksude starte toimus ka
mudilaste jooks, kus kuni 3-aastased
lapsed
võistlesid
1 50 meetri pikkusel
distantsil ja 4-6 aastased 300 meetri
pikkusel distantsil.
Kokku lõpetas Mudilaste jooksu 24 tublit
jooksulast, kellest
kõige nooremad olid
vaid aasta ja viie
kuused kaksikutest
spordipoisid.
Emumäe jooksu
korraldajad tänavad
südamest
kõiki
jooksjaid ning vabatahtlikke, kes veetsid Emumäel ühe
toreda ja tegusa laupäeva!

Katre Tamp
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Perepäev Rakkes

Ehki meie traditsioonilise Perepäeva alguses
tuli päris kõva vihmasagar õnnestus päev
edasi suurepäraselt. Kloun Ummi kutsus oma
klounishoul osalejateks lapsi. Ponisõitjad said
ratsutada üksikult ja grupiga vankris.
Politseiameti laua juures sai lahendada
liiklusteste, uudistada politseiautot ja mootoratast. Põnev oli jälgida kuidas täitis peremehe
korraldusi politseikoer. Päästeameti tuletõrjeautod olid ka siginat-saginat täis - uuriti nii
seest kui väljast kuidas nad töötavad. Pikk
saba tekkis kohe ka näomaalingu telgi juurde,
kus pildi järgi endale sobiva näomaalingu sai
teha - kõik soovijad said end ilusaks tehtud.
Niksi-näksi sai osta kohvikust, kus minevamaks kaubaks olid küüslaauguleivad, värskelt
soolatud kurk ja vahvlitopsis kodujäätis.
Ja muidugi päeva lõpetas hullamine vahu
sees. Oli tore päev!

Kultuuritegemised
Salla Kuursaali üritused

24.juuni
Kell 1 8.00 - Jaanipäev
Merlyn Uusküla,Kapriiz,Traffic,
DJ Imre Mihhailov
21 .juuli
Kell 21 .00 - Kuursaali 5 Sünnipäevapidu
Elmari Raadio Eesti Disko
Karl Madis
1 2.august
kell 21 .00 - Tantsuõhtu
Hover Covery
Lisainfot vaata Facebok: Salla Kuursaal
tel. 5263984 Marko Pohlak

Rakke valla päev

1 9.augustil
Rakke Kooli Õpilaskodu taga platsil
* LAAT - kella1 0.00-1 6.00 - Kauplejad üle Eesti
* LAADAKONTSERDID - kohalikud taidluskollektiivid lapsed ja täiskasvanud
kell 1 7.00 - kontserdil esinevad Ivo Linna ja Antti
Kammiste
* Lastele ponisõidud,karussell ja batuut
* Kohvikud
* Avatud Rakke Muuseum
NB! Täpsem info augusti alguses.
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"Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, Selle aasta jaanipäeval 23.juunil Rakke vallas
rinnust saadik kõrgub kastehein.
tegevust jagub
Ütle, kust ma rada teha tohin –
igal pool on noor ja õitsev hein! "
Traditsiooniliselt toimub jalgpallimats "Siin ja sealpool raudteed" Rakke Linnamäe staadionil.
Võistlustulle astuvad kaks võistkonda,et sellel aastal siis mõõtu võtta,kes pallimängus tugevam on.
Samuti on Ao kalmistupäev juhtunud Jaanipäevale. Agatantsulust võõrustab meie vallas tantsurühma
Ülelahedad. Tantsurühm tegutseb Helsingis ja on oma hooaega lõpetamas jaanipäeval Eestis. Koos
meie tantsu ja laulurahvaga annavad nad jaaniõhtul kontserdi Rakke Suveteatris. Seejärel süttib
Rakke mäel jaanilõke. Tantsumuusikat teeb ansambel Anmantino ja Dj Rein K. Tantsuvahedesse
mahub veel ka üllatusi - tantsuanambel Maljarka, kes mustlastantsuga viljelevad. Loodame et ilmataat
on meiega ja laseb meil toreda peo maha pidada.
PRESSITEADE

1 3.06.201 7

Üle 1 20 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilase läheb 2 aasta jooksul
välismaale praktikale
Tänu Erasmus+ projektidele pääses
lõppeval õppeaastal Euroopa riikidesse erialapraktikat läbima 62 IdaVirumaa Kutsehariduskeskuse õpilast
ning stažeerima 1 7 töötajat.
Kolm Erasmus+ projekti viisid
tulevased meistrid Saksamaale, Lätti,
Leetu, Portugali, Suurbritanniasse,
Sloveeniasse, Rootsi, Hispaaniasse
ja Prantsusmaale. Ka erialade valik oli
väga lai alates juuksurist lõpetades
tarkvara ja andmebaaside haldusega.
Kutsehariduskeskuse õppedirektori
Riina Veidenbaumi sõnul pingutab
kool pidevalt selle nimel, et oma õpilastele rahvusvahelist kogemust anda
ning Erasmus+ projektid saavad
kindlasti jätku ka lähiaastail.
“Mul on hea meel, et õppekohtade
vahel on tekkinud välispraktikate osas
hea sünergia ning kõikides projektides osalesid ka teiste õppekohtade
õpilased,” ütles Veidenbaum. “Praktika läbimine teises kultuuris annab
tulevasele meistrile hindamatu kogemuse, avardab silmaringi ja kogemuste pagasit, luues eeldused säravaks
ja mitmekülgseks karjääriks. Seepärast valitseb nendele kohtadele
kooli sees tihe, kuid positiivne
konkurents.”
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse
projektid kannavad nime "Heaks
meistriks
õppides
Euroopa
kogemustest", “Euroopas õppides
meistriks 2” ja “Euroopas õppides
meistriks 3”, millest said osa kõigi
kolme õppekoha õpilased ja töötajad.
Välispraktikad võetakse kokku
traditsioonilistel
projektikonverentsidel, mis toimuvad Jõhvis, Narvas ja
Sillamäel.

“Lisaks Euroopa Liidu riikidele on
meil väga hea koostöö ka Armeenia,
Gruusia, Ukraina ja Venemaa koolide
ja ettevõtetega. Näiteks on sügisel
planeeritud turismi eriala õpilaste
praktika Armeenia hotellides,” lisas
Veidenbaum. “Need võimalused oleme saanud teoks teha tänu headele
rahalistele otsustele, mis on võimaldanud eraldada täiendavad vahendid
välispraktikaks.”
IVKHK sai ka toetuse projekti “Avasta
oma anne õppides parimatelt” (“Discover your talent by learning from the
best”) läbiviimiseks. Järgmise kahe
õppeaasta jooksul saadab kool ligi
1 20 õpilast praktikale ja 40 töötajat
stažeerima
partnerkoolidesse ja ettevõtetesse. Nende
seas koka, pagar-kondiitri, turismikorraldaja,
juuksuri, logistika,
tarkvaraarendaja,
ITsüsteemide
spetsialisti, multimeedia, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja,
ehitusviimistleja,
mehhatroonika,
elektriku, automaatika ja autotehniku eriala
õpilased. Põhikooli baasil õppijad on praktikal neli-viis nädalat, keskkooli
baasil õppijad
kaks nädalat.
Sihtriigid on Hispaania, Ungari,
Austria, Suurbritannia, Por-

tugal, Soome, Rootsi, Saksamaa,
Läti, Leedu, Sloveenia, Prantsusmaa.
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse
kolmes õppekohas Jõhvis, Sillamäel
ja Narvas õpib 22 õppekavarühmas
meistriks ligi 2800 erinevas vanuses
õppija. Õpe toimub eesti ja vene
keeles, põhi- ja keskhariduse baasil
ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.
Kool on Eesti Töötukassa 201 6. aasta
Ida-Viru maakonna parim koostööpartner.
www.ivkhk.ee
www.nvtc.ee
Lisainfo
www.svtc.ee
Riina Veidenbaum
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse
õppedirektor
52 63 688;
riina.veidenbaum@ivkhk.ee
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SÜNDINUD

Karin Palu ja Olar Kärner
tütar RINETTE-KÄTRIIN
Suvekuude juubilarid ja
sünnipäevalised 2017

JUUNI

50 – MATI LÕIV
RAUL NURSI
AIVO VAINOMÄE
55 – MEELI KEREM
PEETER LORENTS
60 – LEA HARJO
INGRID TEDER
Emumäe vaatetorni lahtiolekuajad
Mai
E-N 9.00-1 8.00
R-P 9.00-1 9.00
Juuni – juuli – august
E-N 1 0.00-1 9.00
R-P 1 0.00-21 .00
September – oktoober
E-N 9.30-1 7.30
R-P 9.30-1 8.30
Piletid
lapsed/pensionärid 0,5 eurot
täiskasvanud 1 eurot
perepilet 2 eurot
(2 täiskasvanut + lapsed)
telkimine 1 ööpäevaks 5 eurot
Maksmine toimub ainult sularahas.
Tere kõigile külastajatele ja
meeldivaid elamusi Emumäe
vaatetornist!
Emumäe vaatetorn renoveeritud
firma OÜ Tilts Eesti filiaali poolt.

22.06.201 7 kell 1 8.30 ootame
Emumäe sõpru matkarajale.
Matka juhib loodusgiid Katrin
Möllits. Kogunemine Emumäe
parklas.

MTÜ Emumäe Arenduskeskus

LINDA-JOHANNA ABO

Mälestame
Rakke Rahvahariduse Seltsi
segakoori kauaaegset lauljat
Rakke Valla Hariduse Seltsi pere
Väljaandja:
Väljaandja:RAKKE
RAKKE VALLAVALITSUS
Simunatee
tee10,
1 0,Rakke
Rakkealevik
alevik
Simuna
46301Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
46301
Tel.326
3260870
0870
tel
e-post:
vald@rakke.ee
e-post: vald@rakke.ee

65 – VIKTOR BRUSNITSÕN
ÜLLE SILDE
70 – ILME SALUS
PEETER VILL
75 – EEVI NIINEMETS
VELLO POHLAK
REET STEINBERG
92 – VALVE KANNA

JUULI

Juuni 2017

70 – ILMAR KARRO
REIN KURG
75 – KAIDO KARUKS
80 – LEENA LUTTER
85 – ELMAR HEINPALU
99 – META LIINURM

AUGUST

55 – VELLO KABRAL
AIVAR TAMP
60 – SULEV TAMMJÄRV
65 – MARE HAREND
MAIRE HEINSALU
LIA KERGE

55 – LY RAND
LAIVI VAINOLA
65 – ANNE AASA
AAVE MÖLDER
70 – TRAUGAD VUNDER
80 – ÕIE-ANNELA TUTT
85 – TEA HIIRE
94 – ERICH VAHI

KALMISTUPÄEVAD

23. juunil kell 11 .00 Simunas

Alates 5.juunist lillede müük Simuna kalmistu kabelis kell 1 6.00-20.00
info 5093726

23.juunil kell 1 4.00 Aos

Alates 1 .juunist Ao kabelis müügil begooniad, info 5246501

24. juunil kell 11 .00 Koerus
1 6.juuli kell 1 3.00 V-Maarja vanal kalmistul

Mälestame sõbralikku
naabrimemme

DINA SUVOROVAT

avaldame kaastunnet omastele
Majarahvas
Ajalehe
materjale
ootameootame
iga kuuhiljemalt
hiljemalt
Ajalehe
materjale
25-ndaks
kuupäevaks
aadressile:
25-ndaks augustiks aadressile:
rakkekaja@gmail.com
rakkekaja@gmail.com
tel.tel.
326326
0870
0870

MÄLESTAME
LINDA-JOHANNA ABO

03.09.1 91 9 – 09.05.201 7

DINA SUVOROVA

1 7.03.1 927 – 1 8.05.201 7
Tehniline
teostus:
Tehniline
teostus:
KALURILEHT
Kalurileht
OÜ OÜ
5649
5252
Tel.Tel.
5649
5252
kalurileht1@gmail.com
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee
www.kalurileht1.ee

