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RAKKE KAJA
NR 7 (248) oktoober 2017

15. OKTOOBRIL ON KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu
kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle
Rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas vallas.
Eelhääletamine jaoskonnakomisjonis nr 5 toimub 9., 10.
ja 11. oktoobril 2017 kell 12.00-20.00 Rakke Kultuuri-keskuse
väikeses saalis aadressil Simuna tee 10, Rakke alevik. Telefon
58874038.
Valimiste päeval, 15. oktoobril algab hääletamine 9.00 ja
lõpeb kell 20.00 ja toimub ka kodus hääletamine.

Hääletamissedeli saamiseks esitab valija jaoskonnakomisjoni
liikmele kehtiva isikut tõendava dokumendi.
Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda
hääletamist kodus. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab
jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse kuni valimiste päeva
kella 14.00-ni.
Info valimiste kohta on ka internetis aadressil www.vvk.ee
(Vabariigi Valimiskomisjon)

Väike-Maarja vald
VALIMISRINGKOND NR 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI 1
Valimisliit Terve vald

nr 101 ALLAN ALT
nr 102 MARTI ALT
nr 103 LUIGI EESALU
nr 104 REET EESMÄE
nr 105 SANDER HIIRE
nr 106 ÜLLAR HIIRE
nr 107 SIIM KESLER
nr 108 SVEN KESLER
nr 109 JANAR LÜKK
nr 110 MEELIS METSALLIK
nr 111 HALLAN MUUSIKUS
nr 112 TAUNO OJASAAR
nr 113 OLEV PRINKEN
nr 114 RISTO PRINKEN
nr 115 MAIA VAINULT
nr 116 ERGO VIISMA

Valimisliit MEIE PANDIVERE
nr 117 MERIKE ADAMSON
nr 118 EEVA ARRO
nr 119 VAHUR ELBRE
nr 120 KALJU ERRAS
nr 121 MERIKE HEINPALU
nr 122 SIGNE KADASTIK
nr 123 LEMBITU KANARBIK
nr 124 JANE KOOL
nr 125 LEMBIT KOPSO
nr 126 TANEL KÜMNIK
nr 127 KAJA LAAR
nr 128 HEIMAR LEPIKSOO
nr 129 JORMA LIIVALAID
nr 130 ALO LING
nr 131 OTT LÄÄNEMETS
nr 132 LUULE MATROV
nr 133 MATI MERE
nr 134 HEILI NÕGENE
nr 135 ANDRES OJANURM
nr 136 ENE PREEM
nr 137 RIINA RAJASTE
nr 138 TARMO REBANE

nr 139 ANTS RIKBERG
nr 140 VALLO TAAR
nr 141 MARY TAMMET
nr 142 KARL TÄLLI
nr 143 KÜLLI URBAS
nr 144 TANEL VAARMA
nr 145 MEELI VEIA

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

nr 146 PRIIT DIEVES
nr 147 RAGNER KROLL
nr 148 RIINA VISSAK
nr 149 AINAR KAURSON
nr 150 ANNELI MEIDLA
nr 151 HENDRIK HENDRIKSON

Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit

nr 152 TEET PAJU
nr 153 REET REIMANN
nr 154 VÄINO HAIBA
nr 155 SIIRI ROOS
nr 156 MEELIS POHLAK
nr 157 EINO KLEMENT
nr 158 IVI VAINJÄRV
nr 159 TIIT REITEL
nr 160 HEIKI VEERMETS
nr 161 VILLU ELLAM
nr 162 PRIIT BELJAEV

Eesti Keskerakond

nr 163 HANS KRUUSAMÄGI
nr 164 SIRET STOLTSEN
nr 165 MART PRUUL
nr 166 JAANUS KAARE
nr 167 HEINO TASA
nr 168 ANU LOORITS
nr 169 JAANUS MEHISTE
nr 170 MAIE RAND

nr 171 ARNE HIIRE
nr 172 KÜLLI RÄTSEP
nr 173 KALEV ALBER
nr 174 TÕNU JOOST
nr 175 IVAN POZNJAK
nr 176 MAIMU KULL
nr 177 KALJO TURU
nr 178 KRISTJAN HIIRE
nr 179 AILI KAASIK
nr 180 EINO TÄLLI
nr 181 ANDREAS KULDSALU
nr 182 MADIS NIINEMETS
nr 183 ENDEL ROOSIMÖLDER
nr 184 RAUL VEIA
nr 185 KAARLI METSSON
nr 186 AARE JAANSON
nr 187 MAIGE POHLAK
nr 188 KRISTO KOKK
nr 189 MILVI TAMM
nr 190 LAILE PAARETS
nr 191 ANATOLI SUVOROV
nr 192 EINAR AIMSE

Eesti Reformierakond

nr 193 INDREK KESKÜLA
nr 194 VARDO ARUSAAR
nr 195 URMAS ALATSEI
nr 196 ANTS EINSALU
nr 197 RIINA GULL
nr 198 LUULE HOREB
nr 199 SIIVI JÜRNA
nr 200 MARIS KAARJÄRV
nr 201 LAURI KANARBIK
nr 202 REIN KEREM
nr 203 ANDRES KIIGEMÄGI
nr 204 KRISTO KIIGEMÄGI
nr 205 HANDO KUNTRO
nr 206 RAIMO KUUSEMÄE
nr 207 PRIIT KÕLU
nr 208 MALL LEPIKSOO
nr 209 ÜLLE MIDT

nr 210 ANNELI MIKIVER
nr 211 ANDRI PART
nr 212 AVO PART
nr 213 HELEN POTMAN
nr 214 HEIKO PUSKAR
nr 215 ALO PÕLDMAA
nr 216 MARGO PÜKS
nr 217 JAANUS RAIDLO
nr 218 JOEL RANDVEER
nr 219 TOOMAS REMMET
nr 220 TIMO RIIGOR
nr 221 RANNEL RIKKEN
nr 222 ARVI ROTKA
nr 223 KRISTO SAAGE
nr 224 LIINA SAKKOOL
nr 225 KAUR SALUS
nr 226 HANNAMARI SOIDLA
nr 227 VIRVE TAMBERG
nr 228 ÜLO TEDER
nr 229 VÄINO VAINOLA

Valimisliit Koduvald

nr 230 ANDRUS BLOK
nr 231 ENNO EILO
nr 232 KASPAR MATTISEN
nr 233 ANTI PÄLLO
nr 234 EDA AABO
nr 235 JÜRI ELMEND
nr 236 TOOMAS KARU
nr 237 KATI KIRSIPUU
nr 238 ANNE LEISSOO
nr 239 AUL LAANEMÄE
nr 240 EINO SIIRAK
nr 241 SVETLANA LAIDSALU

Üksikkandidaadid

nr 242 ANDERO PÕLLU
nr 243 ÜLAR LILLEORG
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Vallavalitsuses
8. septembri vallavalitsuse
istungil otsustati
• Maksta sünnipäevatoetust 40 eurot
4 isikule.
• Maksta täiendavat toetust 2 isikule
• Rentida alates 01. septembrist 2017 FIEle Tea Niinep aadressil Simuna tee 10,
Rakke alevik, Rakke vallamaja I korruse
kabinet nr 5.
• Eraldada
Rakke
valla
eelarve
reservfondist 1130 eurot vaba aja
tegevuste eelarvele.
• Tunnistada vastavaks ja edukaks
rahvariiete komplektid kultuurikeskuse
rahvatantsu-rühmadele
hankes
Õmblustare
OÜ
hinnapakkumus
maksumusega 12 946 eurot.
• Kvalifitseerida, tunnistada vastavaks ja
edukaks hankes Rakke raamatukogu
juurdeehitus ja renoveerimine OÜ
Jõgeva
Ehitus
hinnapakkumus
maksumusega 120 535,68 eurot ilma
käibemaksuta ja 144 642,82 eurot koos
käibemaksuga.
• Kinnitada Rakke Valla Kommunaalasutuse maha kantud Ford Transit
kaubiku utiliseerimiseks korraldatud
hinnapakkumiste vooru tulemused
ja tunnistada edukaks pakkumuseks
Nõlvak & Ko OÜ pakkumus hinnaga
360 €.
• Kinnitada Rakke aleviku Faehlmanni
tee 17 ja 19 elamutele uue veetorustiku
ehitamiseks kinnisel meetodil Nordig
OÜ hinnaga 1800,00 eurot, hinnale
lisandub käibemaks.
• Nõustuda Jürirahva katastriüksuse
jagamisega.

• Nõustuda Tornikünka jagamisega.
• Nõustuda Lääne-Viru maakonnas
Rakke vallas Koluvere külas asuva
maaüksuse, piiriettepanek numbriga
AT1611220021, ligikaudse pindalaga
0,07 ha, riigi omandisse jätmisega.
• Kiita heaks taotleja Koidula Müürsepp`a
25. augustil 2017 esitatud toetuse
kasutamise aruanne Rakke vallas SuureRakke külas Keramäe kinnistu reovee
kogumismahuti paigaldamine.
• Kiita heaks taotleja Anni Keäri esitatud
toetuse kasutamise aruanne Rakke
vallas Olju külas Kivimäe kinnistu
puurkaevu ja veetrassi rajamine ning
veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri
paigaldamine.

• Muuta Rakke vallas Rakke alevikus asuva
Varese katastriüksuse katastritunnusega
66001:001:0373, pindalaga 16183 m²,
kehtivat maatulundusmaa sihtotstarvet
ning määrata nimetatud katastriüksuse
uueks sihtotstarbeks 100 % elamumaa
(001; E).
• Anda 1. jaanuarist jõustuva kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 61
lõikes 1 nimetatud omavalitsusüksuste
ühiselt täidetav maakonna arengu
kavandamise ja selle elluviimise
suunamise ülesanne alates 1.jaanuarist
2018
täitmiseks
Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule.
• Anda rahvatervise ja turvalisuse
valdkondade maakondlikud ülesanded
alates 1. jaanuarist 2018 täitmiseks

•
•
•
•

21. septembri vallavalitsuse
istungil otsustati.

• Määrata ja maksta toimetulekutoetust
septembrikuul käesoleva korralduse
lisas märgitud 5 isikule.
• Maksta koolitarvete toetust 2017/2018
õ-a Rakke Kooli 1.klassi õppima asunud
kümnele lapsevanemale 45 eurot lapse
kohta.
• Kinnitada laste jõulupaki hinnaks kuni
5.63eurot/pakk.
• Maksta ühekordset toetust ühele isikule.
• Suunata kaks isikut alates 02. oktoobrist
2017.a Tammiku Avahooldekeskusesse.
• Müüa kahele isikule Rakke valla
omandis olev ühetoaline ja kahetoaline
korteriomand.
• Väljastada
ehitusluba
puurkaevu
ehitamiseks.
• Korraldada alla lihthanke piirmäära
jääv
hankemenetlusega
hange

Vallavolikogus
28. septembri vallavolikogu
istungil otsustati

•

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule.
• Anda maakonna kultuurikorralduse
valdkondade ülesanded alates 1.
jaanuarist 2018 täitmiseks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule.
• Astuda
mittetulundusühingu
Harjumaa
Ühistranspordikeskus
(registri kood 80213342) liikmeks.
Volitada
mittetulundusühingut
Harjumaa Ühistranspordikeskus läbi
viima riigihanget Rakke valla avaliku
liiniveo osutaja leidmiseks ning
täitma riigihanke korraldamiseks ning
ühistranspordiseadusest
tulenevaid
omavalitsuse õiguseid ja kohustusi.
• Võtta vastu Rakke valla 2017. aasta
eelarve I lisaeelarve
• Rakke valla 2017. aasta eelarve I
lisaeelarve ja seletuskirjaga on võimalik
tutvuda valla kodulehel

•

•

•

Rakke raamatukogu juureehituse ja
renoveerimise
omanikujärelevalve
tegija leidmiseks.
Korraldada alla lihthanke piirmäära
jääv
hankemenetlusega
hange
Rakke
raamatukogu
autonoomse
tulekahjusignalisatsiooni ja evakuatsioonivalgustuse ehitaja leidmiseks.
Lõpetada Rakke valla omandis oleva
kahetoalise
keskküttega
korteri
üürileping 1 isikuga.
Väljastada kasutusluba Rakke vallale
kuuluva Rakke Linnamäe DiscGolfPark
kasutuselevõtuks.
Väljastada raieluba Vahtra tn 3, Rakke
alevik puude raieks.
Kiita heaks taotleja Toivo Laidsalu
esitatud toetuse kasutamise aruanne
Rakke vallas Emumäe külas veetrassi
rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine, kanalisatsioonitrassi rajamine
ja septiku paigaldus.
Kiita heaks taotleja Ermo Rahumägi
esitatud toetuse kasutamise aruanne
Rakke vallas Sootaguse külas veetrassi
rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine, kanalisatsioonitrassi rajamine
ja septiku paigaldus.
Nõustuda vastavalt katastriüksuse
plaanile Rakke alevikus, Rakke vallas
asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva,
984 m² suuruse maa erastamisega.
Kinnitada uueks jäätmevaldajaks ja
jäätmetekkekohaks Simuna tee 8,
Rakke alevik, Rakke vald, Lääne-Viru
maakond. Jäätmevaldaja omab 140 l
konteinerit.

Rakke

Kultuurikeskuses
Maalinäitus

Sündisin ja kasvasin Tallinnas,
viimased 26 aastat olen elanud LääneVirumaal. Värve olen armastanud
lapsest saati, joonistamist mitte nii
eriti. Esimesed teadlikud õpetused
sain Tallinna 24. keskkooli tarbekunsti
kallakuga klassis. Peale keskkooli
lõpetamist ei tegelenud ma joonistamise
ja maalimisega ca 20 aastat ja 2009.a.
sügisel alustasin uuesti A-st ja O-st
Rakvere Loovuskeskuses. Sinna olen
siiani püsima jäänud.
Sellel näitusel on läbilõige minu 2011
- 2017.a. töödest.
Näitus avatud novembri lõpuni
kultuurikeskuse lahtioleku aegadel.
Piret Lagrekül
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Valimisliit “ Koduvald” valimisplatvorm 2017-2021 aastal
Valimisliit “Koduvald” seisab laste,
noorte, tööealiste ja eakate heaolu eest.
Meile on oluline, et valla inimestel
oleks tasuv, kodulähedane töö, soe tuba,
turvaline ja puhas elukeskkond, et lastele
oleksid
kodulähedased,
kvaliteetset
haridust pakkuvad erinevad kooliastmed
ning mitmekülgsed tasuta vabaaja
veetmise võimalused.

• Valgustame valla bussipeatused.
• Märgistame parkimiskohad puuetega
inimestele valla avalikes parklates.
• Rajame kergliiklustee ohutuks liiklemiseks Vao küla, Kiltsi kooli ja Kiltsi
vahele.
• Rajame Rakke - Ao kergliiklusteele
tänavavalgustuse.
• Katame tiheda liiklusega valla kruusateed
ja tänavad tolmuvaba kattega.
Ettevõtlus
• Jätkame hajaasustusprogrammi ellu• Korraldame ettevõtjate ümarlaudu.
viimist.
• Toetame alustavaid ettevõtjaid ja
• Koostame koos vallaelanikega igal aastal
kehtestame korra ettevõtlustoetustele.
kaasava eelarve ja töötame välja menetle• Aitame ehitada rajatavatele ettevõtetele   mise korra.
infrastruktuuri.
• Leiame võimaluse paindlikumalt
Sotsiaal
kehtestada teede koormuspiirangute
• Tõstame sünnitoetuse 500 euroni.
tähtaegu.
• Tõstame matusetoetuse 250 euroni.
• Soodustame ja toetame investeeringuid, • Tõstame eakate juubelitoetuse 50 euroni.
elamuehitust ning töökohtade loomist.
• Ehitame valmis esmatasandi perearstikeskuse ja remondime filiaali Rakkes.
Haridus
• Eraldame üksikutele vanuritele tasuta
•
Toetame
konkurentsivõimelist küttepuid.
gümnaasiumi, põhi- ja kutsehariduse • Toetame abivajajaid ja suuri peresid.
andmist.
• Toetame Väike – Maarja õppekeskuse Kultuur
jätkamist.
• Kultuur algab meist enestest.
• Ergutame õpilasfirmade rajamist ja
• Meil olid, on ja jäävad kestma
tegutsemist.
kodukantide raamatukogud, kohalikud
• Peame oluliseks kooliaedade traditkultuuri-keskused,
seltsimajad,
siooni jätkamist.
muuseumid.
• Jätkame suunda, et koolid on piirkonna • Peame oluliseks valla kultuurikollektiive
arengu- ja hariduskeskuseks, mille uksed ja nende tegevust.
on elanikele alati avatud nii õppimiseks, • Soodustame ning toetame kultuurispordi- ja huvitegevuseks õhtuti ja kollektiivide tegevust külades, nende alganädalavahetustel.
tajaid ja eestvedajaid.
• Tagame valla koolides hommikupudru • Remondime ja laiendame Rakke
võimaluse, et iga õpilase päev algaks raamatukogu ruumid.
tervislikult ning täis kõhuga.
• Korraldame Pandivere ja Rakke päevi.
• Peame oluliseks mitmekesist ja heal • Toetame endise Simuna ja Väike-Maarja
tasemel huviharidust.
kihelkondade üritusi.
• Tagame kõigile soovijaile koha lasteaias • Lubame toetada külaliikumist ja
või päevahoius ning pakume lasteaias kooskäimise kultuuri.
lastele tasuta toitu.
• Tõstame palka lasteaia õpetajaabidel.
Sport
•
Jätkame
koostööd
Simuna • Toetame valla spordiklubide tegevust.
kihelkonnakoolide
traditsioonide • Jätkame väljakujunenud ja traditsioonitoetamisel.
liste spordiürituste korraldamist ning
• Toetame õpilaste autokooli õpinguid toetamist.
50% ulatuses.
• Töötame välja valla eelarvest spordiklubide ja spordiürituste rahastamise
Elukeskkond
põhimõtted.
• Lumetõrje valla kulul iga maja väravani. • Korrastame olemasolevad loodusrajad

(Äntu - Nõmme, Emumäe, Seljamäe jne)
ja leiame nende omavaheliseks sidumiseks
võimalused.
• Leiame võimalused ujumiskohtade
väljaarendamiseks.
• Algatame spordi ümarlaua, kaasates
kõiki klubisid ja aktiviste.
• Töötame välja konkreetse ja selgelt
mõistetava aasta sportlaste statuudi.
• Leiame võimalused vallakodanikele
spordihoonete
ja
rajatiste
tasuta
kasutamiseks.
• Toetame liikumisharrastuseks sobivate
objektide väljaarendamist.
• Toetame spordiga seotud projektide
kaasrahastamist.
• Oleme avatud uutele jätkusuutlikele
ideedele.

Kolmas sektor

•
Toetame
mittetulundusühingute
tegevust.
• Osaleme aktiivselt PAIK, VIROL ning  
loodava Eesti Linnade ja Valdade Liidu
töös.
• Kutsume kokku MTÜ-de ümarlaudu.
• Aitame kaasfinantseerida MTÜ-de
projektide omaosalust.

Noorsootöö

• Peame oluliseks valla erinevates
piirkondades toimivate noortekeskuste
olemas-olu ja töö jätkamist, toetame
nende tegevust ja aitame kaasa igakülgsele
arengule.
• Kaasame noori vallaelu kavandamisse,
toetame omaalgatust ja noorteüritusi.
• Toetame noorte töökasvatust ja
käivitame õpilasmaleva tegevuse.
• Aitame kaasa noorteürituste korraldamisele.
• Loome noortele mitmekülgsed
võimalused noorsootöös osalemiseks.
Valimisliit “Koduvald” nimekirjas
kandideerivad kogukonna aktiivsed
ja teotahtelised inimesed, kellel on
pikaajaline volikogu ja vallavalitsuse
liikme kogemus ning elutarkus. Meile
on oluline teada vallakodanike ootusi ja
nendega oma tegemistes arvestada. Seame
oma tegemistes esikohale siinsed inimesed.
Eelistame kvaliteeti kvantiteedile – mitte
rohkem, vaid paremini.

Valimisliit Koduvald kandidaadid
nr 230 ANDRUS BLOK
nr 231 ENNO EILO
nr 232 KASPAR MATTISEN
nr 233 ANTI PÄLLO

nr 234 EDA AABO
nr 235 JÜRI ELMEND
nr 236 TOOMAS KARU
nr 237 KATI KIRSIPUU

nr 238 ANNE LEISSOO
nr 239 AUL LAANEMÄE
nr 240 EINO SIIRAK
nr 241 SVETLANA LAIDSALU
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Rakke Kool alustas õppeaastat lennukalt
Lennuk kütuse võtnud on kõhtu, tõusiski viimane kõrgele õhku.
Lennuk veab taevasse valgeid triipe, maha ei paista reisija viiped.
Uhkelt kaob lennuk pilvede taha, jäidki mu sõbrad kaugele maha.
/Klaarika Salus/

Rakke Koolis on pikaajaline
traditsioon
tähistada
Eesti
Vabariigi
õhukaitse
ülema Richard Tombergi
sünniaastapäeva.
Richard
Tomberg oli Eesti Vabariigi
sõjaväelane,
Õhukaitse
ülem ja kindralmajor, kes
andis suure panuse Eesti
lennuväe
arendamisse
kahe maailmasõja vahelisel
perioodil. 6.septembril 2017
möödus kindralmajori sünnist
120 aastat ning sündmuse
tähistamiseks
korraldas
Rakke Kool lennundusnädala,
mis
sisaldas
erinevaid
tegevusi kogu kooliperele. Et
lennundusmaailma paremini
sisse elada, said õpilased
lennutada nii paberlennukeid
kui tuulelohesid, stendidele
said teemakohased kujundused
lennunduse ajaloost ja tsiviilning
militaarlennundusest.
Lisaks said stendidele kevadel
joonistatud lennukipildid ning
õpetajate omaloomingulised
luuletused lennukitest.
Kindralmajor
Richard
Tombergi
pidulik
mälestusaktus toimus kooli
saalis ning kohal olid lisaks
õpilastele külalised õhukaitsest:
nooremleitnant Kadi Kangur
ja seersant Olle Zvirik.
Ricard Tombergi perekonda
esindasid pojapojad Hanno
ja Herki Tomberg ning
kindralmajori
minia
Ene
Tomberg. Külalisi tervitas
Rakke
vallavanem.
Peale
aktust toimus kooli staadionil
Tapa
Õhutõrjepataljoni
demonstratsioon, kus lastele
näidati erinevaid õhutõrje
vahendeid.
Üllatusena
maandus kooli staadionil
helikopter, mida said kõik
lapsed käega katsuda ning sees
istuda. Selle võimaldas meie
koolile ärimees Oleg Gross ja
piloot Rene Kallis. Aitäh!
Hans Andre Kiigemägi
(Rakke Kooli 6.kl õpilane):
„Aktusel
kuulsime
palju
Richard Tombergist ja Ämari
lennubaasist. Kooli parklas
oli Tapa õhutõrjepataljoni
poolt
toodud
erinevat
tehnikat (Browning kahur ja
raketilaskja), mida saime kõik

näha ja käega katsuda. Kui
helikopter tuli, seisin ma kooli
mäel ning mind üllatas, kui
„vaikselt“ ta lendas. Lühidalt,
päev oli huvitav, asjad ja
tegevused
põnevad
ning
helikopter äge.“
Herki Tomberg: „Richard
Tombergi lähedastena on meil
hea meel näha, et Rakke Kool
on võtnud oma südameasjaks
Richard Tombergi mälestuse
säilitamise,
olles
valmis
sellesse panustama nii aega
kui ressursse. Laste jaoks
põnevust pakkuva ürituse
korraldamine nõuab eriti
hoolikat läbimõtlemist ja
planeerimist,
sest
lapsed
oma vahetu emotsiooniga
peegeldavad otseselt, kas nende
jaoks läks üritus korda või
mitte. Nähes eile kooliõues
laste säravaid silmi usun, et nad
nautisid seda päeva. Kindlasti
nägid ja kogesid lapsed palju
uut ja põnevat, mida õhinal
kodus vanematele edasi räägiti.
Tänan kogu Rakke Kooli peret,
eriti aga Helenit, selle tegusa ja
huvitava päeva eest.“
Ene Tomberg: „Tänan
meie pere nimel Rakke kooli
õpetajaid ja õpilasi, kes toreda
lennundusenädala
koolis
korraldasid. Sisukad stendid
ja emotsionaalsed üritused
aitavad kindlasti nii mõnelgi
poisil-tüdrukul
unistada
suurelt ja kõrgelt! Hämmastas
see nädala ürituste läbimõeldus,
samuti väga sõbralik ja
ühtehoidev
õpetajaskond,

mida juhib kindlakäeliselt
avara silmaringiga koolijuht.“
Kadi Kangur: „Üritus oli
hästi korraldatud ning tehtud
lastele huvitavaks. Aktusel
olevad ettekanded ei olnud
väga pikad, mis oli positiivne,
ning oli ka mõeldud detailidele
(nt enne aktust jagati R.
Tombergi elu tutvustavad
lehed kuulajatele kätte). Nii
kooli- kui Tombergide-poolne
vastuvõtt oli soe ning terve
päeva jooksul sujus kõik hästi.
Tore oli näha, et kogu koolipere
töötas ühtselt selle nimel, et

üritus oleks kõigi jaoks mõnus
ja huvipakkuv. Helikopter
oli laste jaoks loomulikult
päeva nael ja selle staadionile
organiseerimine näitab kooli
personali
pühendumust.
Selliseid
teemanädalaid
võiks olla veelgi rohkem, et
avardada laste silmaringi ja
tuua sellisesse väiksesse kooli
väljastpoolt inimesi rääkima
erinevatest valdkondadest.“
Helen Potman,
Rakke Kooli huvijuht
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Tore päev loomaaias
9. septembri hommik oli
sombune ja udutas vihma.
Olin pannud ennast kirja,
et Rakke Hariduse Seltsiga
Tallinna Loomaaeda sõita. Pilk
õue tekitas aga tunde, et kohe
kuidagi ei taha õue minna,
veel vähem mitmeks tunniks
vihma kätte ringi tatsama.
Siiski võtsin ennast kokku
ja läksin. Ja jumal tänatud,
et minna otsustasin, sest
huvitavamat päeva pole tükk
aega olnud ja ilmselt niipea ka
ei tule.
Loomaaias ootas meid
Aleksei Turovski, kes oli
meie giidiks. Minu jaoks

oli eriliseks elamuseks meie
ringkäik lindude, kitsede ja
sigade juures. On ju need
puurid, mille ees tavaliselt
loomaaias käies eriti pikalt ei
peatu, pigem viskad pilgu sisse
ja edasi, ikka huvitavamate
loomade poole. Eriti siis, kui
loomaaeda külastada koos
lastega. Seekord aga pean
ütlema, et nende puuride ees
kulus palju aega ja ei olnud
üldse igav, pigem tundus,
et oleks rohkemgi veel
tahtnud kakkude, meri- ja
raisakotkaste, flamingode jt
kohta kuulata tahtnud.
Muidugi
ei
jäänud

käimata ka need tavalised
tõmbenumbrid ahvid, hülged,
karud ja elevandid. Ja oi kui
palju huvitavat veel nende
kohta teada sai. Näiteks seda,
et šimpansid on esimesed 3-4
eluaastat võimelised õppima
ja arenema nagu inimlapsed,
kuigi nad ei ole võimelised
inimeste kombel rääkimist
õppima, on nad võimelised
omandama teatud ulatuses
viipekeelt. Ja et elevantide
sabad ei olegi putukate
peletamiseks, vaid seljatagusel
silma peal hoidmiseks. Kõike
seda huvitavat, mis teada
saime, ei ole võimalik siin

edasi anda.
Pärast Aleksei Turovski
kuulamist olen palju mõelnud
loomade, nende tunnete ja
mõttevõime üle. Usun, et kõik
sellel loomaaia külastuses
osalenud vaatavad nüüd loomi
linde veidi teisi pilguga kui
varem.
Aitäh Aleksei Turovskile,
kes muutis selle sombuse
päeva üheks ilusamaks ja
meeldejäävamaks päevaks.
Silvia Azojan

Koolivorm, see oleks midagi erilist...
Ilmselt
assotseerub
koolivorm paljudele kesk –ja
vanemaealistele
inimestele
mingi
nõukogude
aja
nähtusena. Tegelikult on
koolivorm otseselt poliitilisest
ideoloogiast sõltumatu ja
objektiivne.
Koolivormid
on väga populaarsed ka
lääne
ühiskondades,
on
seda alati olnud. Samuti
näeme vormi kandmist väga
paljudel elualadel: lendurid,
kodutütred,
sportlased,
politsei, koorilauljad, kaitseliit,
stjuardessid, arstid jne. See ei
ole juhuslik. Sarnase riietuse
abil oleme ühtekuuluvust ja
paikkondlikku omanäolisust
väljendanud ka näiteks läbi
rahvariiete juba aastasadu.
Seega on kollektiivselt identsel
riietumisel kahtlemata mingi
sügavam eesmärk, toime ja
tähendus.
Tänase
seisuga
on
koolivorm või mõni sarnane
kohustuslik
riietuselement
ka juba umbes sadakonnas
Eesti koolis. Rõõmu teebki, et
paljud koolid on koolivormi
tähenduse uuesti avastanud,
kuid see nähtus võiks olla

senisest veelgi aktuaalsem.
Sarnane välimus on sümboolne
visuaalne
väljendus
ümbritsevale maailmale, et
oleme üks jõud ning jagame
ühiseid
väärtusi.
Teatris
viibides on fantastiline ja päris
vaatemänguline jälgida, kui
etendusele saabub kooliklass
näiteks Prantsuse Lütseumist.
Kõik oma kooli riietuses. Seda,
ühisest riietusest võimsalt
õhkuvat aurat võib lausa
füüsiliselt tunnetada: meid
ühendab midagi, me astume
ühte sammu ja ajame ühte asja.
Pole
kahtlust,
et
ühesugune
riietus
loob
ühtekuuluvustunde ning liidab
kooliperet. See on meie-tunde
tekkimise üks oluline tegur,
võib-olla isegi üks esmasemaid
komponente
üldse.
Läbi
koolivormi ja seeläbi suurema
kuuluvustunde
tekkimise
toetame
tõhusamalt
ka
vastutustunde
kujunemist.
Kandes oma kooli vormi
esindan ma selle kooli
eesmärke ja väärtusi, mis
omakorda dikteerib vastava
käitumise. Vastasel korral
teen ma oma vormile,

iseendale ning seeläbi oma
koolile häbi. Väline ühtsus
läbi vormi väljenduvatest
ühistest väärtustest suunab
korrigeerima ka sisemist
hoiakut. Mõistagi ei sünni
kõik paharetid koolivormi
kandes päeva pealt ümber, aga
see oleks perspektiivis samm
sellise arusaamise poole.
Koolivormi sisseviimisel
on esile toodud väga erinevaid
positiivseid
kasutegureid:
see distsiplineerib, väheneb
omavaheline
riietega
konkureerimine,
süveneb
kuuluvustunne,
ei
pea
erinevaid uusi riideid pidevalt
otsima, lihtsalt silmale ilus
ja
intelligentne
igapäeva
koolikeskkond,
paraneb
õpilaste
loominguline
eneseväljendus. Kuna riietus
on kõikidel sarnane ja seeläbi
ennast väljendada ei saa
hakkavad õpilased koolivormi
korral
otsima
rohkem
eneseväljendust läbi õppetöö,
spordi, hobide jne. Ka väärib
mõttetegevust tõsiasi, miks
kasutavad siiski just päris
paljud eliitkoolid koolivormi?
Ilmselgelt nendel samadel

PARANDUS: Septembrikuu lehes artikli : “ Hariv käik Tartusse “ autor on Leonoore Meerja

argumentidel, millest olen
juba rääkinud.
Otsime pidevalt oma nägu
ja identiteeti, lahendused
on tegelikkuses nina ees või
tihtipeale palju lihtsamad kui
suudetakse uskuda. Oleks
tegemist igati vahva sammuga,
kui ka meie väike kool teeks
tulevikus otsuse koolivormi või
mõne ühise riietuselemendi
kandmise kasuks. Ei oleks
midagi originaalsemat, kui
Rakke Kooli õpilastel oleks
oma kooli vorm. Ma ei peagi
silmas, et kohe, päeva pealt,
täiskomplekt ja tervel koolil.
Alustuseks näiteks kasvõi
esimesel kooliastmel (miks
mitte alates esimeset klassist),
tüdrukutel ühesugune seelik
ja poistel vest. Hiljem vaataks,
kuidas edasi ja mida lisaks.
Ka ei ole need riideesemed
üle mõistuse kallid. Samas
oleks see identiteeti loov,
meie-tunnet kultiveeriv ja
kogukonna traditsionaalsust
juurutav. See oleks lihtsalt
väärikas!
Janar Rückenberg
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Hiite kuvavõistlus kutsub
pildistama looduslikke pühapaiku
Hiite Maja SA pressiteade
12.09.2017
Algab Hiite kuvavõistlus 2017, kuhu oodatakse fotosid hiitest
ja teistest looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on
väärtustada põliste pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit,
jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaiku
külastama ja hoidma.
Tänavu kümnendat korda toimuva rahvusvahelise võistluse
teema on looduslikud (mitte ehitatud-rajatud) pühapaigad: hiied
ja pühad mäed, veekogud, puud, kivid jm looduspaigad, kus juba
meie esivanemad käisid palvetamas, ravimas, ande jätmas, nõu
pidamas, ennustamas jm kombetalitusi täitmas.
Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind
300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks
jagatakse eriauhindu teemadel: hiis, püha puu, kivi, veekogu,
annid, hiie valu, pärimus, Vana-Võromaa, Virumaa, Mulgimaa,
Jõgeva maakond, saared jm. Oodatud on ka mujal maailmas
tehtud ülesvõtted.
Kuvasid ehk fotosid saab võistlusele saata kuni 31.10.2017
aadressil: www.maavald.ee/kuvavoistlus-2017
Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on
looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad
looduskaitsealad. Looduslikke pühapaiku leidub paljudel põlistel
rahvastel ning need kuuluvad inimkonna ühispärandisse. Eestis
on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika,

mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid.
Pühapaiku leidub kõikides maakondades, pea igas kihelkonnas
ning paljudes külades. Enamik meie pühapaiku on ohustatud ja
kadumas unustamise tõttu.
Hiite kuvavõistlust korraldavad Hiite Maja, Maavalla Koda
ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus. Võistlust
toetavad: Kehrwieder, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule
Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum, Võro Instituut, Mulgi Kultuuri
Instituut, Tihuse hobuturismitalu, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti
Pärimusmuusika Keskus, Alar Krautmani Terviseakadeemia,
Viru Folk, Roheliste Rattaretk, Looduse aasta foto, Muraste
Looduskool, Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, Mooska talu,
Tagavälja talu, SA Kalevipoja Koda, Eesti Trükimuuseum,
Siniallika trahter ning meestelauluselts LÜÜ-TÜRR.
2016. a hiite kuvavõistluse auhinnatud pildid:
www.maavald.ee/uudised-10229-2016/5089
2008-2016. a kuvavõistlused:
www.maavald.ee/kuvavoistlused
Lisateavet:
www.maavald.ee/kuvavoistlus-2017

ANTS MÄE
03.04.1931 - 17.09.2017
„Näe, sünnib siia ilma
inimene, tuli nagu suurele
rõõmupühale. Tegi head,
tegi endale. Tegi halba,
ikka kah endale. Ja võibolla jäi ka palju tegemata.
Võib-olla tahaksid teised
temalt andeks paluda
seda halba, mis nemad
on temale teinud. Aga kes
meist teab, kui palju keegi
kellelegi võlgu on. Aga üks
on kindel. Parem ise siit
kurvalt ära minna kui teisi
kurvastada, sest see, kes
meile järele tuleb, tema ei
oota. Tema paneb käe õlale
ja ütleb: Lähme siit ära, sest
see aeg, mis sulle anti, on
möödas.” Nii rääkis Lible
O. Lutsu „Kevades“ väiksele
Arnole kellatornis.

17. septembril lahkus meie
hulgast hinnatud pedagoog
ja koolijuht Ants Mäe. Ants
Mäe sündis 3.aprillil 1931.a.
Kunda vallas Kutsala talupoja
peres. Haridusteed alustas
Malla 7.kl koolis, seejärel
omandas algkooli õpetaja
kutse
Rakvere Õpetajate
Seminaris. 1950.a. suunati
Ants Mäe Aluvere 7.-klassilise
kooli õpetajaks. Järgmisel,
1951.a. aga Varangu algkooli
direktoriks
ning
1959.a.
Põlula
kooli
direktoriks.
1959.a. abiellus Ants Mäe
Marta Pääsukesega ning
peagi sündisid perre lapsed
Olavi ja Tuuli. Aastatel 19631968 töötas Ants Mäe Rakke
keskkooli direktorina. Samal
ajal õppis ta Tartu Riiklikus

Ülikoolis saksa ja vene keelt,
kuid halveneva tervise tõttu jäi
tal kõrgharidus omandamata.
Pärast
direktoriametist
loobumist töötas Ants Mäe
Rakke keskkoolis
saksa
ja vene keele õpetajana,
õppealajuhatajana, oli ka 20. ja
28.lennu klassijuhataja.
Töötas mõnda aega ka
Salla põhikoolis vene keele
õpetajana.
Teenitud vanaduspuhkusele jäi Ants Mäe 75-aastaselt.
Ants Mäe oli aastatel 19742014 matusekõneleja (kokku
2985 matust).
Aastatel 1970-1991 oli
Ants Mäe 130 pulmas isamees.
Hinnatud pedagoog laulis
Eesti Õpetajate meeskooris,
Varangu, Põlula ja Rakke

laulukoorides,Rakke
sõjaveteranide ansamblis,
osales näitemänguseltsides.
Ants
Mäed
jääme
meenutama kui ranget ja
õiglast õpetajat, aktiivset
seltsielus
osalejat,
suurepärase
huumoriga
kolleegi, head inimest.
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Spordiklubi Rakke 2017

Orjenteerumine
Merle
Kruustoki
initsiatiivil ja eestvedamisel
sai toimuma väga äge
orjenteerumisvõistlus. Merle
oli näinud palju vaeva ja
valmistanud ette huvitava
raja nii jalgsi kui jalgrattaga
võistlejatele. Kontrollpunktid
olid paigutatud huvitavatesse
kohtadesse ja isegi minule,
kes ma olen Rakke vallas
kõik nurgatagused jalgrattaga

Discgolf

Discgolf
läbi sõitnud, tuli üks punkt
täieliku üllatusena. Puhtale
orjenteerumisele oli lisatud
ka paar lisaülessannet mis
tekitasid
parajat
elevust.
Kõigele lisaks oli Merle saanud
ka ilmataadiga kaubale ja oli
igati tore võistluspäev. Tänud
Merle!

Rakke
Discgolfi
raja
avmine
sai
teoks
23.
septembril. Discsport OÜ
poolt oli kohal
üks raja
planeerijatest ja ehitajatest
Karl Olaf Kappel, kes tutvustas
mängu olemust ja viis läbi
ka koolituse visketehnikate
osas. Kuna tegelikult on rada
saanud kasutada juba kevadest
alates siis päeva teises pooles
selgitasime juba ka valla

käesoleva aasta paremad
mängijad. Olaf lükkas võistluse
käima ja easi toimetasime juba
oma jõududega. Päikeseline ja
kohati isegi lausa suvine ilm
lisas võistlusele veel omakorda
emotsiooni.
Alustuseks
mängiti 2 x 9 korvi millele
lisandus 1 x 9 korvi finaalring.
Üldine paremusjärjestus
kujunes järgmiseks:
1. Kaarel Gull
2. Ergo Sildmets
3. Erik Kiigemägi
4. Andre Arula
5-6. Sigrid Vergi
5-6. Veiko Kabral
7. Annika Talvar
8. Heli Kiigemägi
9. Greete Steinburg
10. Jan Siim
11. Steven Sirp
12. Saamuel Ausmees
13. Paul -Sander Pedo
14. Kregor Põder
15. Riina Gull
Rakke valla 2017 aasta
meistrid Discgolfis Kaarel
Gull ja Sigrid Vergi. Tänan
kõiki osalejaid ja nüüd on
meil olemas juba kogemus,
kuidas võistlust läbiviia ja
organiseerida. Kui ka sellel
aastal talv venima jääb siis
mõnus alternatiiv Discgolfi
näol on olemas.
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Jalgratas
Jalgrattahooaeg
hakkab
ka vaikselt otsi kokku
tõmbama, jäänud on veel
mõned võistlused. Suured
maratonisarjad on kõik läbi ja
olid Rakke klubi esindajatele
edukad.
Naiskondlikult
võideti kogu hooaja arvestuses
Bosch Eesti Maastikurattasari.
Greete Steinburg ja Maris
Kaarjärv võitsid samas sarjas
vastavalt naiste üldjärjestuse ja
N35 vanuseklassi. Põhisõidus
pikkadel distantsidel saavutas
kokkuvõttes M16 vanuseklassis
Ako Laanemäe ja Mairis
Õispuu naiste üldjärjestuse
4koha. Noorte- ja matkasõidus
Joosep Veelmaa M14 klassi
2 koht. Eliise Kivistu N12
klasside 2 koht, Mairt Kaarjärv
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Korvpall
5 koht, Karolina Kull 6 koht ja
Mirtel Laht 9 koht. Thristan
Paju M12 klassi 3 koht ja Hans
Andre Kiigemägi 7 koht.
Ka
teises suuremas
maratonidesarjas
Estonian
Cup,
toodi
kokkuvõttes
hulganisti
poodiumikohti.
Naiste ja N35+ võidud jällegi
Greete Steinburgile ja Maris
Kaarjärvele. M14 klassi 3koht
Joosep Veelmaa ja lastesõitude
N12 klassi 2koht Eliise Kivistu.
Kuigi hooaeg hakkab läbi
saama on veel plaanis kaks
riigi meistrivõistlust ning
mõned üksikud võistlused
ja parematega plaanime ka
mõned stardid lõunanaabrite
juures Lätis.

Rakke meeskond alustas
kodusaalis
Lääne-Virumaa
Kossuliiga hooaega. Kõigepealt
kohtuti
karikavõistluste
mängus koduväljakul Simuna
Ivax võistkonnaga. Rakke ja
Simuna vahelised vastasseisud
on alati olnud väga pingelised
ja emotsionaalsed. Erandiks ei
olnud ka see Lääne-Virumaa
Kossuliiga
karikavõistluste
mäng, mille Rakke meeskond
68:67 enda kasuks kallutada
suutis.
Kuigi esimesel poolajal
keskel
näitas
tabloo
eduseisuks juba 34:21 siis
poolajale puhkama mindi
kodumeeskonna
38:33
eduseisul. Pärast puhkepausi
haaras initsiatiivi enda kätte

Simuna
meeskond,
kes
veerandaja keskpaigaks jõudis
45:45 viigini. Eelviimasel
minutil juhtis Rakke juba
68:62, kuid mängu viimasel
minutil lasti vastastel visata
5 vastuseta punkti ning nii
sulas vahe kordusmänguks
vaid 1-punktiliseks. Mikk
Altermanni 20 punkti kõrval
andsid suurima panuse Rakke
võitu 19 punkti kogunud
Veiko Kabral ja 17 punkti
toonud Ergo Sildmets.

Hei, hei noor, vanuses 7-26 a!
Reedel, 20.okt. kell 16.00
Rakke Noortekeskuses

Hei, hei noor, vanuses 10-26 a!
Neljapäeval, 5.okt. kell 16.30
Rakke Noortekeskusest

Koolitaja Eli Sukles.
Kui sa soovid osaleda, pane
ennast kirja noortekeskuses!

Ujumine toimub igal neljapäeval.
Kui sa soovid osaleda, pane
ennast kirja noortekeskuses!

mängujuhtimise
koolituse II osa

Noorte arenguprogrammi, mille raames
mängujuhtimise koolitus toimub,
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

väljasõit Vinni
ujulasse

Sportlike huvitegevuste mitmekesistamist,
mille raames ujumistreeningud toimuvad,
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.

Rakke Kaja
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Ole valmis kütteperioodiks!
PÄÄSTEAMET
Ida päästekeskus
18.09.2017
Sügis on käes ja sellega
seoses jõuab kätte ka uus
kütteperiood. Külmad ilmad
sunnivad
rohkem
kütma
ahjusid, pliite ja kaminaid.
Hooletusest
kütteseadme
kasutamisel,
kütteseadme
rikkest või tahmapõlengust
saab alguse umbes iga kümnes
hoonetulekahju. Suurem osa
neist õnnetustest on õigeaegse
hooldusega kergesti välditavad.
„Vastavalt
tuleohutuse
seadusele peab kortermajade
ja ridaelamute küttesüsteeme
korra
aastas
puhastama
kutseline korstnapühkija, kes
väljastab tehtud tööde kohta
akti. Eramajades võib korstent
pühkida ka ise, kuid korra viie
aasta jooksul peab süsteemid
siiski üle vaatama kutseline
korstnapühkija“, meenutab Ida
päästekeskuse Lääne-Virumaa

päästepiirkonna juhataja Jaak
Kirsipuu.
„Ning
kindlasti
teil peab olema töökorras
suitsuandur, mis aitab avastada
tulekahju selle alguses!“
Kuidas õigesti kütta?
Päästeamet
hoiatab
ülekütmise eest - pigem kütta
korraga vähem, aga teha seda
sagedamalt. Hoolega peab ka
jälgima, et siibrit liiga vara ei
suletaks. Kasutada tohib ainult
korras ja õigesti paigaldatud
kütteseadmeid ning nendele
sobivaid küttematerjale. Tahmaja pigipõlengute vältimiseks
peavad korstnalõõrid olema
puhastatud
ning
terved.
Kütteseadmete
vahetusse
lähedusse ei tohi panna kergesti
süttivaid
materjale.
Ning
palun ärge unustage pliidile
põlevmaterjale!
Kui lisasoojuse saamiseks
on vaja kasutada elektrilisi
radiaatoreid
või
muid
kütteseadmeid, peavad need
olema samuti täiesti töökorras.

Jälgige, et elektrisüsteemi ei
koormataks üle – kuumenenud
või katkistest elektrijuhtmetest
võib kergesti alguse saada
tulekahju. Soojapuhureid ja
radiaatoreid ei tohi katta kinni
riideesemetega.
Lahtine tuli on ohtlik!
Asetage
küünlad
tulekindlale
alusele
ning
kaugemale kergesti süttivatest
esemetest. Küünlaleek võib
süüdata küünlajalga ümbritseva
kaunistuse või liiga lähedal
olevad
tekstiilmaterjalid.
Ärge jätke põlevaid küünlaid
järelevalveta! Isegi kui olete
süütanud küünla tulekindlale
alusele ja ohutusse kaugusesse
teistest esemetest, ei tohi jätta
küünlaid põlema ja ise magama
minna või üldse kodust lahkuda.
Küünla võib maha pillata teie
koduloom, samuti ei pruugi
lapsed osata küünlaga ohutult
ümber käia.
Ärge
suitsetage
siseruumides!

Kui hoolite endast ja oma
lähedastest, ärge suitsetage
siseruumides, sest hõõguvast
suitsuotsast
võib
kergesti
puhkeda tulekahju.
Aidake teisi!
Aidake
oma
eakatel
sugulastel
ja
naabritel
kontrollida üle nii küttekolded
kui ka suitsuanduri töökorras
olek , kui neile külla lähete.
Eakamatel
inimestel
on
paratamatult
raskem
suitsuandurit lakke paigaldada
või selle patarei vahetada.
Päästeamet aitab alati nõuga,
küsimuste korral võib helistada
numbril 1524 ja kohtumise
kokku leppida. Oktoobrikuus
päästjad hakkavad tegema
rohkem
kodunõustamisi,
jälgides
küttesüsteemide
korrasolekut.
Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Rakke Kaja
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Suvi oli Elroni jaoks rekordiline
Pressiteade

11. september 2017
Elroni rongidega sõideti
augustis 609 000 korral, mis
on 30 000 reisi ehk 5% enam
aastatagusest.
Augustikuu piletitulu 1
147 000 eurot on kõigi aegade
parim tulemus. Võrreldes
eelmise aastaga suurenes
piletitulu samuti 5 protsendi
võrra.
„Kogu suvi oli sellel aastal
meie jaoks edukas,” sõnas
Elroni müügi- ja arendusjuht
Ronnie Kongo. „Suutsime
kolmel järjestikusel kuul – nii
juunis, juulis kui ka augustis

püstitada piletitulu rekordi.
Alates septembrist on reisijate
liikumised
seotud
jälle
rohkem igapäevase tööl või
koolis käimisega. Soodsama
rongisõidu
nautimiseks
soovitame neile jätkuvalt
perioodipileti soetamist, mille
puhul saab klient ise valida,
kui pikaks perioodiks tal
piletit vaja on.”
2017.
aasta
augustis
olid kõige populaarsemad
rongiliinid:

Tallinn-Paldiski 124 000
sõitu
Tallinn-Aegviidu 81 000
sõitu
Tallinn-Tartu 72 000 sõitu
Tallinn-Riisipere 58 000
sõitu
Tallinn-Pääsküla 49 000
sõitu

diiselrongidega kõigil Eesti
rongiliinidel.

Eesti Liinirongid AS on
kaubamärgi Elron all tegutsev
riigile kuuluv ettevõte, mis
pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku
ühistransporti elektri- ja

Mariis Adamberg
Elroni turundus- ja
kommunikatsioonijuht
Tel: 673 7416; 588 777 00;
e-post: mariis.adamberg@
elron.ee

Täiendav informatsioon:
Ronnie Kongo
Elroni müügi- ja arendusjuht
Tel: 673 7413
e-post: ronnie.kongo@elron.ee

Ohtlike jäätmete kogumisring
Rakke vald – Pühapäev, 26. november
•     12.20 - 12.40  Lammasküla (Karuküüni)                 
•      12.50 - 13.10  Tammiku Avahooldeskus (Järveääre)               
•      13.20 - 13.40  Salla (Sallamäe)                 
•      13.50 - 14.10  Emumäe (teerist)             
•      14.20 - 14.40  Lasinurme (mõis)
•      14.55 - 15.15  Lahu kool (Kõpsta)                
•      15.25 - 15.45  Liigvalla (bussipeatus)                   
•      15.55 - 16.15  Ao (teerist)                   
•      16.25 - 16.45  Rakke 1 (Grossi poe parkla, Fr. R. Faehlmanni 38 vastas)     
VASTU VÕETAKSE
Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid;
elavhõbedalambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid.
Komplektsed elektroonikaseadmed - arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne; külmkapid.
VASTU EI VÕETA
Vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.
PROJEKTI RAHASTAB:

Rakke Kaja
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Pearaamat OÜ

Pidulised
oktoobris

Raamatupidamisteenus
ettevõtetele,
korteriühistutele, FIE-dele.
Meilt korras raamatupidamine ja õigeaegne
finantsaruandlus, teilt
pühendumine oma ettevõtte
arendamisele ja igapäevatööle.

Tel: 51901120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

2.novembril kel 18.00

Oktoober 2017

RAKKE VALLA
ELANIKUD SAAVAD
20.-22.OKTOOBRIL

TASUTA ÄRA ANDA

ASBESTI

SISALDAVAID
JÄÄTMEID
(ETERNIITI)

96

HELGE-IRINA HINRIKUS

85

LEIDA SALUMÄE

80

NINEL VINOGRADOVA

75

AUGUST TOMEL

70

HINGEDEPÄEVA
ÕHTU

RAKKE ALEVIKUS GROSSI
POE VASTAS PARKLAS
(F.R.Faehlmanni tee 27a)

MARET BERGMANN
KALVI KARU
JUTA PÄRS

Luule ja laulupõimik
“Vaikuse hääl”

Kontaktisik: Raivo Vilipõld,
telefon 58480809

LIIA KALVIK
MATTI KALVIK
SIRJE METSLA
REIN VÖÖRMANN

Ao Kabelis

Buss väljub Rakke
bussijaamast kell 17.50.
Bussipilet 1.-euro

PROJEKTI RAHASTAB:

Väljaandja: RAKKE VALLAVALITSUS
Simuna tee 10, Rakke alevik
46301 Lääne-Virumaa
Tel. 326 0870
e-post: vald@rakke.ee

65

50

PRIIT KÕLU
MERLE PUUSEP

Ajalehe materjale ootame hiljemalt
25-ndaks oktoobriks aadressile:
rakkekaja@gmail.com
tel. 326 0870

KUULUTUSED
Müüa sõnnikut ja
kompostmulda.
Toon kohale. Soovi korral
helista 5174195. Alar Tamp
Müün kvaliteetset
toidukartulit
“Laura”, “Red Lady”
(punased sordid) ja
“Gala” (kollane sort)
0,28 senti kg, võrgus 25 kg
Hind sisaldab kojutoomist.
Tel. 51993008

Jäädavalt lahkunud
TOIVO KINEP
19.11.1947 – 30.07.2017
HEINO IDA
25.03.1958 – 02.09.2017
ANTS MÄE
03.04.1931 – 17.09.2017

Tehniline teostus:
KALURILEHT OÜ
Tel: 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

