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Rõõmsat kooliaasta algust!

Pildistas Kuma Foto

SEE KAUAKS MEELDE
JÄÄB
Olivia Saar

Esimene lumi
ja esimene lill,
esimesed sammud
ja jonnijorupill.
Esimene valu
ja esimene nutt,
vanaema paitus
ja “Pöial - Liisi” jutt.
Ärevuses pilgud
ja õisi hoidvad käed,
esimene minek,
mis kauaks meelde jääb.
Esimene aabits
ja esimene hool,
kollast kirja sügis
ja värvilõhnas kool.

Alles helises koolis viimane koolikell kui juba on käes 1 . september
ja tuleb taas sammud kooli poole
seada. Kooliteed alustavad esimeses klassis 9 õpilast, nende
klassijuhatajaks on õpetaja Viive
Alatsei.
Kokku õpib algaval õppeaastal
koolis 1 27 õpilast.
Headus ja tarkus ning sallivus ja
mõistmine, need võiksid käia
meie kõigi südames.
Rõõmsat ja avastuste rohket
201 7/1 8 õppeaastat!
Igmar Matto
Rakke kooli direktor

Rakke koolis alustavad
kooliteed:
Victoria Algus,
Delisa Dede,
Keiro Elbre,
Mari Kalmus,
Britta-Lota Kopp,
Markus Kull,
Karel Kurvits,
Kaspar Lorents,
Reno-Markkus Sulger,
Karl Marko Variksoo,
Holger Veskilt
koos klassijuhataja
Viive Alatseiga.
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VALLAVALITSUSES
21 . juuli vallavalitsuse istungil ot- seadmisega.
peretoetust 201 7.a. augusti-, septemNõustuda Rakke vallas Nõmmküla bri- ja oktoobrikuul iga kuu eest korralsustati
Määrata ja maksta toimetulekutoetust
juulikuul käesoleva korralduses märgitud 7 isikule.
Määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust 201 7.a. juuli-, augusti- ja
septembrikuul iga kuu eest käesoleva
korralduses märgitud 4 isikule.
Sõlmida ühe isikuga abistamisleping.
Suunata üks inimene Aa Hooldekodusse.
Lõpetada Rakke PTKÜ kasutuses
olevate äriruumide, aadressil Simuna
tee 1 0, Rakke alevik, Lääne-Virumaa,
rendileping alates 31 . juulist 201 7.a.
Väljastada ehitusluba puurkaevu
asukohaga Lääne-Viru maakond,
Rakke vald, Liigvalla küla, Tiigi
ehitamiseks vastavalt puurkaevu
projektile.
Kuulutada välja avalik konkurss Rakke lasteaia Leevike direktori ametikohale.
Lõpetada Rakke valla omandis oleva
kahe kahetoalise ahiküttega korteri
üürileping.
Anda üürile Rakke valla omandis
olevad kaks kahetoalist ahiküttega
korterit.
Nõustuda 71 64 m² suuruse Lammasküla tee 1 8 katastriüksuse, asukohaga Suure-Rakke küla, Rakke vald,
Lääne-Viru maakond, riigi omandisse
jätmisega ja sellele hoonestusõiguse

külas Vainomäe kinnistule puurkaevu
rajamisega.
Anda nõusolek Rakke vallas Rakke
alevikus, Friedrich Robert Faehlmanni tee, sihtotstarve transpordimaa, tähtajatu isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutusele.
Kaasiku katastriüksuse jagamine neljaks erinevaks maaomandiks.
Korraldada lihthanke menetlusega eriigihange Rakke raamatukogu juurdeehituse ja renoveerimise ehitaja leidmiseks ja moodustada hanke läbiviimiseks komisjon.

duses märgitud 1 isikule.
Maksta sünnipäevatoetust neljale
isikule.
Rakke Vallavalitsuse 21 .07.201 7
korralduse nr 1 33 punkti 1 kehtetuks
tunnistamine.
Nõustuda Mõisamaa katastriüksuse
jagamisega.
Kinnitada Elve Kull Rakke lasteaed
Leevike direktori ametikohale.
Kinnitada huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 1 .09.201 731 .1 2.201 8 (võimalik tutvuda kodulehel).
Korraldada lihthange rahvariiete
komplektide ostmiseks.

Esitada eelnõud volikogule:
Kooli-eelse lasteasutuse töötajate
töötasu alammäärade kehtestamine.
Küsimuste lahendamise delegeerimine.
Taotluse esitamine Riigikohtule ja
volituse andmine.
26. juuli volikogu istungil otsusEelnõud kandis ette vallavanem tati
Andrus Blok. Eelnõud otsustati esitada vallavolikogule.
Delegeerida noorsootöö seaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse
21 . august vallavalitsuse istungil (vald) pädevusse antud ülesannete
otsustati
täitmine Rakke Vallavalitsusele.
Kehtestada koolieelse lasteasutuse
Määrata ja maksta toimetulekutoetust töötajate töötasu alammäärad.
augustikuul korralduses märgitud 7 Taotluse esitamine Riigikohtule ja
isikule.
volituse andmine.
Määrata ja maksta vajaduspõhist

VOLIKOGU
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Kultuuritegemised

Siin on minu juured,minu maa,minu kodu,minu
inimesed,minu aeg MINA JÄÄN

Tantsupeo "Mina
jään" nimilugu heliseb veel kaua
tantsjate kõrvus...
Mina jään hoidma
päikesekulda,
selle all taevast,
maad, metsa ja merd ja mustavat
mulda, nii kullakera kandjaks minagi
saan.
Praeguseks on juba unustatud pikk
ja kurnav teekond tantsupeole pääsemiseks. Suvisest tantsupeost on
meeles valdavalt head ja ka uued
ning huvitavad kogemused. Palju
päikest, palju vihma, tuult ja külma
ilma,ära jäetud kontsert, pidu
Vabaduse väljakul, rongkäik... On
mida mäletada veel pikka aega!
Laskem kõneleda noortel,kes kogemuse võrra rikkamad.
* 7.-9.kl segarühma tantsijad - Sellel
suvel toimus XII noorte laulu- ja
tantsupidu pealkirjaga "Mina jään",
kus tantsupeol osalesime ka meie,
Rakke 7.- 9. klassi segarühm. Meie
rühmale oli see tegelikult juba teisel
tantsupeol osalemine ja tänu sellele
teadsime, mis meid ees ootab.
Proovipäevadel olid väga ilusad ilmad ja peale pikka päeva päikese
käes, avastasid paljud meie tantsijad, et päike oli veidikene liiga teinud. Kahjuks ei olnud etenduste ajal
ilmataat nii lahke ning selle pärast
otsustati ära jätta teine etendus.
Meid kurvastas väga see uudis, sest
paljude tantsijate lähedased olid just

sellele etendusele piletid ostnud ja
kuna me elame Tallinnast kaugel,
olid nad juba teele asunud, kui uudis
peo ärajäämisest avalikustati. Kindlasti ei unune see tantsupidu mitte
kunagi, tänu noorte endi korraldatud
etendusele Vabaduse väljakul, ära
jäänud etenduse ajal. Kuigi meie riided olid väga märjad ja ka staadioni
muru oli libe, ei suutnud see tantsijate tujusid kurvastada. Meie jäime
selle tantsupeoga väga rahule, sest
seda tunnet, mis tekib, kui tantsid
8500 tantsija seas, ei saa lihtsalt
sõnadesse panna. Me täname väga
enda juhendajat Riina Gulli, kes kõik
tantsud meile selgeks õpetas ja igati
toetas ka meid tantsupeol.
*
5.-6.kl
segarühma
tantsijad - Esimesed päevad olid ebameeldivad ja
väsitavad, kuid mida kauem
Tallinnas olime seda paremaks läks. Esinemistel oli
alati pinge sees, kas mina
või keegi teine kukub? Kas
tuleb jalanõu ära. Üldiselt
oli kogemus meeldiv ja
võiks uuesti tantsupeole
minna, eriti suure elamuse
saime aga esinedes Vabaduse väljakul.
Suured tänud meie juhendajale, Riinale, kes meiega

vaeva nägi ja me sellise elamuse
osaliseks saime.
Kes soovib peoliste emotsioone
vaadata, siis Heleni pildistatud ja
filmitud materjal on vaadatav Rakke
Kooli Facebooki lehel.
Olen väga tänulik kõikidele tantsupeoliste peredele, et olite turvaline
tagala ja vajadusel eesliinil kui vaja.
Kogu Rakke Kooli perele tänud toetuse eest! Aitäh Renele lisaks vajalikule asjatamisele oled ka alati
olemas kui vaja kurta või rõõmustada.
Südamlikud
tänusõnad
Helen
Potmanile, Tatjana Tihhonovale,
Reet Paele, Karin Noorhannile!
Aitasite jagada muret ja mitmekordistada rõõmu peonädalal Tallinnas.
Tänud (Liivimaa) parimad koogisööjad!
Kogu Tallinnas viibinud tantsjate nimel täname Karl Tällit, kes rongkäigus Rakke valla lippu kõrgel
hoidis.
Hea tantsija tea, et ilma sinu panuseta polekski meil mälestusi sellest tantsupeost.
Kniks, kraaps ja kummardus.
Aitäh, aitäh, aitäh!
Ikka hoiame kokku, töötame koos,
hindame üksteist ja tunneme rõõmu
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teistega sammu pidama, kõik lehvitasid meile ja meie lehvitasime
vastu. Kui aga jõudsime lauluväljakule ja öeldi kõva häälega
Virumaa Poistekoor, siis kadus väsimus täitsa ära. Lauludest meeldis
mulle kõige rohkem „Õunalaul.“
Selles laulus on toredad sõnad ja
see on hästi hoogne ning inimestele
meeldis ka. Laulupeol mulle meeldis
ja ma tahan kindlasti sinna veel
minna.

Mikk Sakkool
Virumaa poistekoori laulja

Fotod erakogust Helen Potman
üksteisest ja tehtud tööst.
201 9.a. suvel toimub XX tantsupidu
Eesti maa ja rahva saatusest ja
loost.

Mina käin Virumaa Poistekooris ja
sellel aastal käisin esimest korda
Tallinnas laulupeol. Vahva oli see, et
ma sain palju uusi sõpru juurde, sest
olime kolm päeva ja kaks ööd oma
Rõõmsate taaskohtumisteni!
koori poistega koos. Kuna uute sõpradega oli huvitav ja äge siis ei
Riina Gull saanud arugi, et proovipäevad olid
rahvatantsuõpetaja väsitavad ja pikad. Rongkäigus pidi

Mina osalesin sellel korral nii
tantsupeol kui ka laulupeol. Muidu oli
nagu eelmine kord, aga sõpru oli
rohkem.Tegi esinemise ja ringikäimise lihtsamaks. Rahvatantsuväljakult lauluproovi käimine polnud
raske, kuigi rongkäik oli vihmasem
kui varasematel kordadel. Ehk oli
see isegi hea võrreldes eelmiste
aastate kuuma päikesega. Osaleksin
võimalusel ka uuel laulupeol ja ka
tantsupeol.

Laas Hendrik Lumberg
7.-9.kl segarühma tantsija
Virumaa poistekoori laulja

Sügis kultuurikeskuses

„Soojal suvel käes on ots,
õunu kukub –
pots ja pots.
Lapsi täis on jälle koolid
ametnikke nende toolid.
Laual lilli täis on vaas,
elatakse linnas taas.
Ema köögis moosi keedab,
moosiga meid talvel söödab.
Ai-luu SÜGIS,kluu-kluu SÜGIS......”
Sügise saabudes on
taas põhjust sammud seada kultuurikeskusesse, et osa
võtta erinevate taidlusringide
tegevusest. Rakke kultuurikeskuse ringid ootavad kõiki endiseid liikmeid ja avasüli
võetakse vastu ka uusi tulijaid. Kui
sul kodus igav siis leia endale sobiv
tegevusala meie nimekirjast ja tule
meie sekka.
Segarühm”Agatantsulust” - alustab tantsimist oktoobrist, proovipäevaks esmaspäev kell 1 9.00. infot
saab küsida juhendajalt - Riina Gull
tel. 51 31 41 9

Rakke

naisrühm – esimene
tantsuproov 2.oktoobril kell 1 7.00 .
Infot jagab juhendaja – Liia Alling tel.
55593309
Eakate tantsurühm”Kadakane” esimene tantsuproov 28.septembril
kell 1 6.00 kultuurikeskuses. Info
juhendajalt Helen Potman tel.
5256938
Linetants e. Rivitants – esimene
tantsutund 28.septembril kell 1 7.00
kultuurikeskuses. Juhendajaks Sirje
Orro.
Naiskoor – esimene lauluproov
3.oktoobril kell 1 9.00 kultuurikeskuses. Ootame lauluhuvilisi

kogenud
treeneri
Alyona
juhendamisel. Ja samuti jätkab ka
täiskasvanute Loovusring noortekesuses Mary Tammeti juhandamisel.
Laste rahvatantsuringide ajad selguvad septembris, kui algab kool.
Käivad läbirääkimised ka laste
schowtantsuringide juhendajatega –
loodan et lahendused on ka meie
jaoks positiivsed.
Kindlasti saavad toimuma ka
piduõhtud-kontserdid
kultuurikeskuses kuhu on kõik oodatud.

Yogatreener Ivi Lõomets
kutsub
kõiki huvilisi osalema
naisi igasse häälerühma!
oma tundides
Eakate lauluring – esimene
lauluproov 27.septembril kell 1 5.00
raamatukogu saalis.
Laste lauluring – väiksemad laululinnud teisipäeval 26.septembril kell
1 7.00 kultuurikeskuses. Suuremad
laululinnud kolmapäeval 27.septembril kell 1 7.00 kultuurikeskuses.
Kõikide lauluringide juhandajaks on
Rene Põllumaa.
Alates oktoobrikuust alustab Zumba

kell 1 7.30 Yen Jooga
kell 1 9.00 Vinyasa Jooga
Tunnid toimuvad Rakke
kultuurikeskuses.
Alustame 1 5.septembril!
Lisainfo tel. 5286641
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Mälumäng alustab oma 1 0. hooajaga.

11 . oktoobril saab Rakke raamatukogus alguse uus
mälumänguhooaeg, mis on järjekorras juba rekordiline
kümnes. Nagu ikka toimuvad etapid oktoobrist aprillini,
iga kuu teisel kolmapäeval kell 1 8:30 Ootame väga ka
uusi võistlejaid. Selleks pane kokku kuni 5-liikmeline
võistkond (võib ka vähem liikmeid olla) ja tule saa osa
lõbusast igakuisest seltskondlikust mäluragistamisest.
Selleks, et juubelihooaeg ikka põnevas konkurentsis

Rakke Kultuurikeskuses
Kolmapäeviti kell 1 8.00

ZUMBA

*Trennid toimuvad üle nädala ja kestavad
1 ,5 tundi
*Trenni hind 4 eurot
*Rohkem infot leiad Facebook`is
Zumba Rakke
*Esimene trenn 4.oktoobril
*Treener Alyona
1 .oktoobril kell 1 3.00
Rakke kultuurikeskuses

EAKATE PIDUPÄEV
Tervituskontsert
Teelaud

toimuda saaks, soovime, et iga võistkond annaks 4.
oktoobriks oma osalusest ette teada (ka varasemalt
osalenud võistkonnad).
Raamatukogu telefonil: 32 91 266, e-posti aadressil:
raamatukogu@rakke.ee või kohapeal raamatukogust
läbi astudes.

Rakke valla raamatukogu.

Sügisel alustab uut hooaega täiskasvanute
Loovusring .
Esimene kokkusaamine on
1 0.oktoobril kell 1 7.30 Rakke Noortekeskuses.
Ringijuht Mary Tammet

Kultuuri ümarlaud
On taas kokkuvõtete ja uute
plaanide tegemiste aeg.
1 3.septembril kell 1 7.00
Rakke vallamaja volikogu saalis olete oodatud Kultuuriümarlauale.
Kes soovib sõna sekka ütelda OLETE OODATUD!

Huvitav päev oli...

Selle suve esimene väljasõit meile,
haridusseltslastele, viis meid Jõgevamaale Saare valda, Kääpale. Muinasaega meenutavast väravast
alates tervitasid meid eeposest
„Kalevipoeg” teatud-tuntud tegelased-skulptuurid. Meid ootas Kalevipoja muuseumis giid Ulvi Tamm, kes
tutvustas meile Kalevipojaga seotud
paiku ja legende. Saime teada
huvitavaid seiku tema tegudest.
Seintel oli palju informatsiooni ja pilte
vägilase elust. Eriti jäi meelde suur
maal millel Kalevipoeg kündis rõõmsal meelel, kaval muie suul. Pildi
juurest ei puudunud ka tuttavad
tegelased siils ja sorts, neil jätkus
vägilasele veelgi õpetussõnu. Käisime meiegi vaatamas Kääpa
jõekääru kuhu Kalevipoeg kunagi
kaotas oma võimsa mõõga ja mida
siiani keegi leidnud ei ole. Majas oli
veel mitmeid teematubasid, mis on

sisustatud paljude eksponaatidega. Tahtejõulise ja ettevõtliku inimesena
See on väga huvitav muuseum meie oli ta elu edasiviija.
lastelastele, tutvumaks esivanemate
Samas majas asub ka mälestustuba
elu-oluga.
Alo Mattiisenile. Pikakasvuline poiss
Aeg läks kiiresti ja juba vurasimegi oli tubli sportlane. Mitmed alad tulid
Jõgeva poole. Jõgeval käisime tal hästi välja eriti kolmikhüpe. Treepoetess
Betti Alveri
maja- ninguteks jäi vähe aega, lisaks tuli
muuseumis, kus on põhjalik üle- uus teema – muusika. Tehti bändi.
vaade B.Alveri elust alates esi- Õppimisega raskusi polnud. Järgnes
mestest kooliaastatest Jõgeval. õppimine Tallinnas pedagoog-kooriJärgnesid õpingud Tartus. Abielu juhiks. Tulid isamaalised laulud.
Heiti Talvikuga oli mõlemaid innustav Muusikakirjutamisele saabus uus
ja toetav. Luuletaja järgnev elu oli hoog ja aeg. Kahjuks jäi see aeg
kannatusterohke, samas loomin- talle lühikeseks.
guline. B.Alveri loomingut on võr- Need rahvast ühtehoidvad laulud
reldud suurte poeetide Puškini ja jäävad meie lauljatele veel kauaks
Baudelaire`iga. Teda on tunnustatud laulda.
mitmete J.Liivi nimeliste preemiatega. Tema esimene luulekogu „Tolm Aitäh Sulle, Alo!
ja tuli” ilmus 1 936. aastal ning teine
„Tähetund” 30.aastat hiljem. Isikuna
Hilja Kaljuvee
oli ta sirgjooneline ja väga visa.
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Hariv
käik
Tartusse
tavaks ning ise kõigest osa saama. Sellisel oli ka lugu mehest ja naisest, kes

Haridusseltsil on toredaks
saanud suvised väljasõidud. Seekord otsustasime sõita Tartusse, et
külastada Eesti Rahva Muuseumi.
Tänu meie esinaisele Aimele kogunesimegi kaheksandal augustil
bussijaama ja sõit saigi teoks.
Muuseumi vastas nägime ka palju
räägitud tagurpidimaja. Maitseküsimus. Muuseumis võttis meid vastu
rõõmsanäoline giid ja ringkäik võis
alata. Tutvusime muuseumi saamisloo ja ajalooga. Külastajale avaneb
nii esemeline kui virtuaalne maailm,
mis kutsub avastama, teadvustama

kohtusid Jumalaga. Lugu ise oli
järgmine: mees ja naine olid põllul
tööl. Jumal läks mööda ja küsis teed.
Mees peatas töö, pani sutsu ette ja
juhatas teed. Naine aga töötas edasi
ning lausus, et temal pole aega teed
juhatada, vaja tööd teha. Siis otsustaski Jumal: naised las töötavad
pausideta, mehed aga suitsupausidega. Soovi korral sai külastada ka
rahvariiete näitust. Kolm tundi kulus
kiirelt ja kõikide eksponaatidega
tutvuda ei jõudnudki. Kindlasti tasub
tagasi minna. Aime Kinnep RVHS

kujul loob muuseum sideme noorema ja vanema leibkonna vahele.
Eriti huvipakkuv oli interaktiivne
voodi, mida paljud ka ära proovisid.
Heitsid voodisse pikali, tõusid üles ja
sinu pilt salvestus voodi mällu ja
said seda paarikümne sekundi vältel
näha. Kui olid kiire, said ka kaaslase
kõrval pildile. Meelde jäi ka
sugulasrahvaste eluolu tutvustavad
väljapanekud, kus sai kuulata nii
sama sõna kõikides sugulasrahvaste
keeltes kui ka karult teada saada,
kas peigmees sobib või mitte. Tore

Emumäe
suvi
Sel suvel on Emumäel toimunud palju rõõmustavat – tutvustavad infotahvlid,
kevade lõpuks renoveeriti vaatetorn ning suve algusest
on matkaraja ääres loodust tutvustavad infotahvlid.
Kui torni kapitaalse remondiga tegeles Rakke vald, siis
infotahvlite paigaldamise võttis ette MTÜ Emumäe
Arenduskeskus. Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel paigaldasime 2,5 km pikkuse matkaraja äärde
20 infotahvlit ning suunaviidad, lisaks 1 0 puidust pinki.
Kevadiste talgute ajal korrastasime lõkkeplatsi ümbrust
ning puhastasime võsast platsi taguse puudesalu. 1 980ndate lõpus on sinna looduskaitsepäeva tähistamiseks
istutatud erinevaid puuliike, mis tänaseks suureks ja
võimsaks kasvanud. On pärna-allee, nulud, ebatsuugad,
erinevad kuused, männid, kastan. Vähemlevinud liike

juhatuse esimees

nii et avastamist jätkub!
Lõkkeplats ise sai ka uue kuue. Massiivsed pingid
ümbritsevad korralikku killustikalusel lõkkekohta, kus
uuel grillialusel mõnus vorste küpsetada.
Infotahvlite suurepärased tekstid koostas Katrin Möllits,
kujundas OÜ Velvet ning pingid ja tahvlite puidust alused
tegi ning paigaldas OÜ Lemmu Mets. Suur aitäh kõigile
asjaosalistele!
Niisiis on jälle põhjust tulla Emumäele, uudistama
renoveeritud torni ja lugema põnevaid ning väga hea
kujundusega loodust tutvustavaid infotahvleid. Ootame!

Piret Nurmetalu
MTÜ Emumäe Arenduskeskusest

Rakke Valla Päev

Rakke valla päev on tänaseks möödanik. Suur tänu kõigile kes selle päeva õnnestumiseks ja kordaminekuks abiks
olid. Eriti tänu Ilmataadile, kes meid
sellel päeval hoidis - terve päeva lasi
päiksel särada, enne lõpukontserdi
algust tunnnike vihma ja siis meie päeva
lõpetuseks
imeilusa
kontserdiga
lõpetada.
SUURED TÄNUD - Margus Rohtmaa,
Endel Tambla, Samuel Ausmees, Kaur
Salus, Väino Haiba, Veiko Kabral, Mary
Tammet, Rakke kool, Leelo ja Rakke
Robootikud, Antti Ilomets, Päevajuht
Raul Vester, Zumbatüdruk Alyona,
Kandlemees Sander,
Maire Haava ja Liivi Listra,
Ivo Linna ja Antti Kammiste,
laululapsed - Teele, Anabel, Elisabeth,
Karolina, Karel, TRIO /Merili, Rhea,
Helen/,
5.,6. klassi segarahvatantsurühm ja
Riina, Rakke naisrühm ja Liia,
tantsurühm Kadakane ja Helen,
5-6-kl segarahvatantsurühm helimehed Ants ja Jakko
Fotod erakogust Rene Põllumaa
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tantsurühm”Kadakane”
Ivo Linna ja Antti Kammiste

Rakke naisrühm
Maire Haava ja Liivi Listra

Teele Vunder

Kandlemees Sander

Zumbatüdruk Alyona
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Rakke Noortekeskus

Rahvusvahelised
merepäevad Käsmus

Juuli keskpaigas võõrustas Rakke
vald taaskord sõpru Valgevenest,
Mostõ rajoonist. Seekord oli tegemist
aga päris noorte külalistega, keda
omakorda võtsid siin Eestis vastu
nende eakaaslased Rakkest. Nimelt
toimusid toimusid 1 7-21 .juulini Käsmu merepäevad. Merepäevadel
osales kaheksa noort Rakke vallast
ja kuus noort Mostõst.
Nädala jooksul võtsid noored koos
ette mitmeid Käsmu ja mereteemaga
seotud tegevusi. Käidi matkadel
lähemal ja kaugemal ja tutvuti nii
Käsmu kui muu ümbruskonna
vaatamisväärsuste ja muuseumidega. Noored said Käsmu järvel ja
merel nii paatidega sõita kui ka kala
püüda ning samuti merel purjetamist
proovida. Loomulikult jõuti nädala
jooksul supelda ja hilistel tundidel
lõkkeõhtuid korralda ja palju muud
põnevat ja harivat ette võtta.
Käsmu merepäevade eesmärgiks oli
anda Rakke noorsootööle rahvusvaheline mõõde ja anda seeläbi
kahe riigi noortele võimalus kohtumiseks ning üksteise kultuuri kohta
teadmiste ammutamiseks. Järgmisel
aastal on Rakke valla noortel
võimalik osaleda sarnastel suvepäevadel Valgevenes. Rahvusvaheli-

ne noorsootöö võimaldab tugevdada
Rakke ja Mostõ rajooni sõprussidemed veelgi ning arendada
edaspidist koostööd.
Laagrist osavõtnud Heli-Riin, Gätriin
ja Jan jagavad oma muljeid.

Millised on kõige eredamad
muljed nendest päevadest?

Heli-Riin: Kõige suurema elamuse
pakkus merel purjepaadiga sõitmine
väikse lainega ja pikaks ajaks jääb
meelde kalasuust konksu välja
võtmine.
Gätriin: Kindlasti jääb meelde jalgsi
läbi mere Kuradisaarele minek ja
merel purjepaadiga sõitmine.
Jan: Kõige rohkem meeldis kalapüük
ja meres ujumine.

Kas teil oli ka vaba aega ja millega
seda sisustasite?

Heli-Riin: Vabal ajal mängisime
Valgevene noortega peitust või aliast
või lihtsalt puhkasime tubades.
Gätriin: Meil oli õhtuti vaba aega, siis
mängisime
mölkkyt
ning
joonistasime.
Jan: Vabal ajal käisime kohvikus
ning mängisime jalgpalli ja korvpalli.

Kuidas saite läbi Valgevene
noortega ja mis keeles suhtlesite?

Gätriin ja Heli-Riin: Saime kiiresti
sõbraks ja suhtlesime peamiselt

inglise keeles ning natuke ka vene
keeles, vajadusel sai kasutada
kehakeelt. Kuid lahkudes oskasid
nad juba ka eestikeelseid sõnu.

Kas jäite merepäevadega rahule?

Heli-Riin, Gätriin: Jah, sest seltskond
oli tore, kõik inimesed, kes meiega
tegelesid olid sõbralikud ja tegevused olid hästi mitmekesised.
Jan: Jah, jäin rahule, sest päevad
olid huvitavalt sisustatud.
Käsmu merepäevi rahastati haridusja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö
Keskuse
poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.
Lisaks rahvusvahelisele noorsootööle on Rakke noortel võimalus
osaleda ujumistreeningutel Vinnis.
Samuti arendatakse tehnikavaldkonna huviringi Rakke Koolis ning
luuakse noortele rohkem võimalusi
robootikaga tegelemiseks. Noorte
osaluse- ja algatusvõime toetamiseks käivitub Rakke Noortekeskuses ka veel lisaks erinevatest
koolitusmoodulitest koosnev noorte
arenguprogramm.

Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke Noortekeskuse juht

KOV KTG tegevussuund

Lääne-Viru1
koostöögrupp, kuhu
kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald,
Rägavere vald, Kunda linn, ViruNigula vald, Rakke vald ja Aseri vald,
osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte
kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames
läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad
omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa
Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”.
Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö

võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud
eesmärgid ning koostati 2-aastane
ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 1 0.04.201 7

se uusi noori ca 1 0% võrra senisest
rohkem.
Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni,
Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri
ja Rakke omavalitsuste noori on
kaasatud noorsootöösse.

kuni 31 .1 2.201 8

Programmi maksumus: 1 54 850
EUR

Peamised tegevused: olemasoleva-

te noorsootöö teenuste arendamine,
uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.
Planeeritavalt luuakse piirkonna
noortele ühtekokku juurde 1 7 uut
võimalust ja kaasatakse tegevustes-

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest
ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest
Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi
rahastatakse haridus ja teadus
ministri kinnitatud ning Eesti Noor
sootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse paranda
mine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Juuni 2017

Rakke Kaja

31 .juuli- 4.august oli Soomes noortelaager, mille korraldas MTÜ PAIK
koostööpartner LAG Kuudestan
Alavuselt. Laager asus Ähtäris, mis
oli Helsingist umbes 370 km loode
suunas. Laagris oli 1 5 noort Eestist
ja 1 5 noort Soomest. Rakkest osales
neli noort ja saatja.
Esimesel päeval saabusime laagrisse, jagunesime tubadesse ja
pakkisime asjad lahti. Järgnes ajakava ning laagri tutvustamine.
Pidime tutvustama ennast teistele
inglise keeles ning mängisime paari
seltskondlikku mängu sisse sulandumiseks. Õhtul oli vaba aeg koos
sauna ja ujumisega.
Teisel päeval tutvusime Soome
noorte noortekogudega ning tut-

Soome laager

vustasime Eesti õpilasesindusi,
kuidas need toimivad ja mismoodi
saame läbi nende oma koolielu
muuta. Peale pikka arutamist tegime
lõuna ning läksime kohalikku parki
frisbeegolfiga
ehk
discgolfiga
tutvuma ning tagasijõudes oli meil
vaba aeg, sai käia ujumas või teha
muud meeldivat.
Kolmandal päeval rääkisime vabaaja
veetmise võimalustest kodukohas
ning tuvustasime oma hobisid,
seejärel läksime Ähtäri loomaaeda
ning seiklusparki. Õhtul oli taas vaba
aeg ja soovijatel oli võimalus käia
saunas ja ujumas.
Neljandal päeval tutvustati 4H laagri
tegemisi ja pärast
külastasime
kohalikku külapoodi. Peale lõunat
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rääkisime erinevatest ettevõtlusvormidest ja mõtlesime välja oma
firmad, mida tahaksime luua, mida
need teeksid ning kuidas neid
reklaamiksime.
Viiendal päeval oli peale hommikusööki laagri lõpetamine ja algas pikk
kodutee.
Soome laager oli põnev koht, kus
leidsin palju uusi tuttavaid ning lisaks
suutsin parandada enda inglise keele oskust. Sain teada palju huvitavat
Soome noorte elust ning ideid kohaliku elu edendamiseks. Leidsin julgust asjade läbiviimiseks ning teistega suhtlemiseks.

Oliver Pohlak

Rakke
Robootikute suvi
ning Eesti Noorsotöö Arendamise kuuest erinevast õppeasutusest üle

Koolivaheajast hoolimata on Rakke
Robootikute tuumik pea iganädalaselt kokku saanud. Esmalt
selleks, et valmistada ette laagrit
„Huviretk Karl Ernst von Baeriga“ ja
samas ka selleks, et arendada oma
ideid Robotex 201 7 erinevateks
võistlusteks.
Tänu erinevatele taotlusvoorudele
on meil olnud võimalus suvel oma
robootikaparki oluliselt täiendada
ning uute robotitega tutvuda. Meie
kollektsiooni on lisandunud Dash ja
Dot, kaks Ozobo Evot, WeDo 2.0
komplektid, 3D skänner ning 3D
printer Ultimaker Extended. Oma
järge on ootamas 3D pliiatsid,
droonid ja uued sülearvutid. Täname
projektikirjutajaid ja toetajaid väljaspool Rakke Robootikute meeskonda:
Kati Kirsipuu, Taimi Talpas-Taltsepp,
Igmar Matto ja Aivar Niinemägi. Meie
toetajateks said Haridusministeerium
meetme „Võrdsete võimaluste tagamine ja väljalangevuse vähendamine
üldhariduses“, Euroopa Sotsiaalfond

Keskus meetme „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ ning PRIA
Kohaliku arengu strateegia meetme
„Kodupaik Pandivere“ raames.
Augusti alguses toimus meil kolmepäevane
Haridusministeeriumi
poolt rahastatud laager „Huviretk
Karl Ernst von Baeriga“. Avastatud
sai 225 aastat tagasi sündinud suurmehe tegemisi ja jätkatud tema
loodusteadusliku suunaga tänapäevases võtmes: ehitati mõned tuulegeneraatorite mudeleid, mille tegutsemist ka distantsilt üle interneti
jälgida saab. Täname Alvar Pällot ja
Ants Aimsalu, kes noori juhendasid.
Kuna tegemist oli esmakordse õppeprojektiga ja saatuse tahtel on
meie mudelid pidanud elama üle
juba kaks korralikku äikesetormi, siis
jagub oma vigadest õppimist ning
seadmete parandamist veel pikaks
ajaks. Septembrisse on planeeritud
suvise laagri jätk. Kokku said noored

Eesti ja laagri töö toimus kahes
keeles (eesti ja vene). Lisaks
õppimisele oli võimalust veeta aega
vabas õhus, mängida seltskondlikke
mänge ning lustida jalgpalliga. Pilte
laagri tegemistest on võimalik
vaadata meie facebooki lehel.
Rakke Valla päeval oli Rakke
Robootikute esindus samuti väljas.
Võimalus oli sõita puldiga juhitavate
VEX robotitega, mängida Dashi ja
Dotiga, programmeerida BeeBoti
ning jälgida 3D printeri ning plotteri
tööd. Oleme alati valmis huvi korral
valla rahvale tegema koolitusi ja
pakkuma teenustööd 3D printimise
alal.
Ühendust saab võtta meiliaadressil
rakkerobootikud@gmail.com. Meie
igapäevaste tegemistega ja 3D
printeri tööga on võimalik kursis olla
meie kodulehe rakkerobootikud.eu ja
Facebooki lehe kaudu.

Rakke Robootikud

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Rakke vallamajas üle nädala
neljapäeviti kl 1 3 - 1 4. Vastuvõtupäevad 201 7 teisel poolaastal: 1 0, 24 august; 7, 21 september; 5,
1 9 oktoober; 2, 1 6 30 november; 1 4 detsember.
Võimalusel registreeruda eelnevalt telefonitsi või meili teel.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsateatise koostamine,
metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav .
Tel. 5248963, E-post : aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal .
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Male

Mattisen, pesuala Margus Rohtmaa ja liikluskorraldus
Aul Laanemäe. Abilisi oli väga palju ja nende kõikide
Juba kaheteistkümnendat korda kogunesid Rakke valla väljatoomine läheks väga pikale - minu maani
malehuvilised Emumäele. 23 juulil jätkus traditsioon ja kummardus kõigile, kes oma panuse juba 1 7 korda
peeti maleturniir Emumäe Ettur. Ilmataat oli taaskord toimunud maratoni õnnestumisse andsid.
võistlejate sõber ning ilus ilm lisas malelahingutele
emotsiooni. Vaatetornis käis uudistamas palju inimesi ja
maletajad ei saanud kurta ka publiku puudumist. Võitja Läbi kevade ja suve ei ole olnud ühtegi nädalavahetust
karika viis koju juba mitmendat korda Raivo Aun.
kui Rakke ratturid poleks oma kaherattalisi stardijoonele
1 2 3 4 5 punktid koht seadnud. See on õnnestunud edukalt- annab otsida
1 . Eino Tälli
X 1 1 1 /2 0
2 1 /2
2 võistlust kui poodiumile pole keegi jõudnud. Eriti tublid
2. Tõnu Joost
0 X 0 0 1
1
4 on tüdrukud ja naised ning nende saavutustest võiks
3. Heino Hahndorf 0 1 X 0 1
2
3 rääkima jäädagi. Maris Kaarjärv ja Greete Steinburg on
4. Raivo Aun
1 /2 1 1 X 1
3 1 /2
1 pea igal võistlusel lõpujoonel käed püsti. Koos võideti ka
5. Tiit Bergmann 1 0 0 0 X
1
5 Eesti teatekrossi meistrivõistlustelt hõbemedal.
Tüdrukutel on kelle järgi joonduda ja kogemusi hankida.
Koos Marise ja Greetega on tüdrukud sisuliselt võitnud
ka Bosch Eesti Maastikurattasarja naiskonna arvestuse
Tänavune Rakke sisene mõõduvõtt jalgpallis kui ja viimasel etapil tuleb sisuliselt ainult võit vormistada.
kohtuvad raudtee eripooled andis viigilise tulemuse ja Väga häid starte on teinud ka Kalevi Jalgrattakooli
vastasvõistkondadele anti au 3:3 lõpptulemusega.
esindav Mairis Õispuu ning mitut puhku on
maratonisarjades poodiumile jõudnud ja saanud
liidrisärgis startida.Lisaks väga hea sõit Eesti
meistrivõistlustel olümpiakrossis. Poistest kannab
Tänavune Rakke Rattamarton tõi kohale viimaste liidrirolli jätkuvalt Joosep Veelmaa. Noor mees on
aastate arvukama osalejate seltskonna. Mitmed tahtmist täis ja külma pead on raske säilitada aga eks
ettenägematud tegurid mõjutasid maratoni normaalset kogemusi lisandub iga võistlusega. Maratonisarjades on
organiseerimise kulgu aga tänu suurepärastele abilistele Joosep esikolmikus ja eriti hea sõit tuli välja kodusel
ja toetajatele õnnestus maraton igati. Viimased kaks maratonil. Head minekut näitas ka Eesti
nädalat maratoni toimumiseni olid paras katsumus aga meistrivõistlustel aga väiksed eksimused maksid kurjalt
üle pika aja sain peakorraldajana võistluseelsel ööl ka kätte ning tasuks üheksas koht.
puhata. Seda tavaliselt ei ole juhtunud aga tänavu see
õnnestus. Tahaksin siin leheveergudel tänada oma noori Discolfi rada kasutatakse juba kevadest usinalt. Kuna
abilisi: Andris Siim, Ako Laanemäe, Joosep Veelmaa, raja ehitaja ja planeerija pole leidnud sobilikku
Saamuel Ausmees ja Simo Harend. Maratoni eel andsid nädalavahetust on lükkunud Rakke linnamäe discolfiraja
suure panuse Oliver Pohlak ja Marius Kaarjärv. avamine ka sügisesse. Nüüd on leitud kõiki osapooli
Purunenud niidukit asendasid edukalt trimmeritega Taavi rahuldav kuupäev 23. september. 1 0.1 5 toimub raja
Veelmaa ja Sander Eilo. Kõik see kooslus tegi ära avamine ja mängu tutvustus ning 11 .30 juba kavas
suurepärase töö ja maraton sai ligilähedane sellele Rakke valla meistrivõistlused meeste ja naiste
millist rattamaratoni sooviksin mina ja sooviksid osalejad arvestuses. Täpsem info valla kodulehel ja kuulutuste
näha. Tahaksin veel esiletõsta joogipunktide tööd tahvlitel. Võistlus on eelregistreerimisega ja Rakke
eesotsas punktide vanematega: Merle Puusep, Triinu vallaga seotud osalejatele
Enno Eilo- sporditöö korraldaja
Pohlak ja Kaja Viidas. Parkimiskorraldus Kaspar

Jalgratas

Jalgpall

Rattamaraton

Discolf

Osa Rakke ratturitest Rõuges

Emumäe ettur esikolmik, v Eino Tälli,
Raivo Aun ja Heino Hahndorf
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Kergejõustikuvõistlus “Rückenbergide
memoriaal 201 7”
Laupäeval 5. augustil 201 7. aastal toimus koolimaja Silvari poolt austatud maailmavaadet, mille kohaselt
staadionil
järjekordne
sportlik
kokkusaamine
“Rückenbergide memoriaal”. Tegemist on iga-aastase
kergejõustikuvõistlusega, kus võtavad omavahel ja
iseendaga mõõtu erinevas vanuses spordihuvilised, kes
soovivad enda võimed, tahte ja vaimu proovile panna.
Kui enamasti arvatakse, et memoriaali nimega seonduvalt peab keegi surnud olema, siis olen ise selle sõna
(memoriaal) mitmekülgsest ja võrdlemisi avarast
tähendusest aru saanud nõnda, et "memoriaal" ei pea
alati olema surmaga seotud. Minu poolt selle võistluse
nimetamine memoriaaliks sümboliseerib minu ja vennas

elamine, liikumine (ja tervis) tähendavad alati mugavustsoonist välja astumist, pingutamist, eneseületamist,
regulaarset enese "raputamist" ja endale väljakutsete
(kasvõi pisikeste) esitamist. Ka kulturismis on meie
tegemisi just see aade alati kandnud. Seega, ühelt poolt
oleme kahekesti üritanud vähemalt ühel korral aastas
hea seista, et seltskond tehatahtjaid ikka ja jälle
sportlikult kokku tuleks. Teisalt saamegi sõprade, tuttavate ja huvilistega sportlikult kokku, et austust
avaldada eelnevalt esile toodud mõtteviisile
Võistlusest võttis sellel aastal osa 8 inimest (Kert Kerem,
Allan Nikopensius, Taavi Merisalu, Alar Kukk,
Ronald Rückenberg, Alari Uudla, Madis Kukk,
Janar Rückenberg). Üle viie aasta otsustasin ka
oma võimeid ja vaimu testida. Tuleb tunnistada, et
aastad tulevad ja ei ole enam nii lihtne. Aga see
ongi asja mõte: tulla ikka ja jälle mugavustsoonist
välja ennast ületama. Oli seitse ala: 1 00 m,
kaugushüpe, 200 m, kuulitõuge (7260 g), 400 m,
kettaheide (1 kg) ja 800 m. Esikolmik: Janar

Rückenberg (1 . koht: 31 52 punkti), Alar Kukk
(2. koht: 2822 punkti) ja Madis Kukk (3. koht:
2603 punkti).
Minu lugupidamine kõikidele osalejatele ja
tänud kohtunikele! Olge terved ja liikumises!

Janar Rückenberg

Korteriühistuste moodustamisest

Riik kingib kõigile korteriomani- ruum) ja sellega on seotud maatüki Väikeste majade puhul on riik ette
kele ühistu
näinud, et seal võivad asjad käia
mõtteline osa murruna.
Kuigi uus korteriomandi- ja ühistu- Kuidas ühistut teha
lihtsamalt. Näiteks juhatust ei pea
seadus (KrtS) jõustub 1 . jaanuaril
201 8, tuleb sellele mõelda juba
varakult, sest uue aasta alguses
peab igas kortermajas tööle
hakkama ühistu.
Uus seadus jõustub majade suhtes,
kus eksisteerivad korteriomandid.
Samas on oluline selgitada, et
kõikide kortereid sisaldavate majade
puhul ühistu nõue siiski ei kehti.
Ühistuid ei looda kaasomandis
olevates majades – näiteks on majal
tagastamise või pärimise tõttu mitu
omanikku
mõtteliste
osadega.
Korteriühistud ei teki ka hooneühistute (endiste elamukooperatiivide)
majades, kus hoone ning maa
omanik on juriidiline isik ja korterivaldajad üksnes osamaksu omanikud. Korteriühistud ei teki paarismajades ja ridaelamutes, kus iga
majaosa alla on eraldi moodustatud
krunt. Kellel on kahtlusi, peab vaatama oma kinnistusraamatu andmeid
Eesti.ee keskkonnas. Korteriomandi
tunnuseks on, et see on registrisse
kantud reaalosana (korter või äri-

Ühistu asutamisel peavad korteriomanikud kinnitama üldkoosolekul
asutamisotsuse ja põhikirja, valima
juhatuse ning kandma ühistu
mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrisse.
Asutamisdokumentide
osas saab abi Eesti Omanike
Keskliidust või Eesti Korteriühistute
Liidust. Ühistule peab senine valitseja üle andma kogutud rahalised
vahendid ja sõlmitud lepingud.
Keerulisem on lugu majades, kus 1 .
jaanuariks 201 8 ühistut ei ole loodud
– seal tekib ühistu automaatselt ja
tasuta. Seega ei ole korteriühistute
loomine 201 7. aastal otseselt kohustuslik. Riik kannab sellised ühistud
registrisse ise maja aadressiga. Sellisel automaatühistul ei pea olema
põhikirja.
Siiski võivad omanikud hiljem põhikirja kehtestada. Korteriomanikel on
kohustus teavitada registripidajat
kuni 30. juunini 201 8 sellest, kes on
nende majas valitud korteriühistujuhatusse.

Alla 1 0 korteriga majadel lihtsam

olema valitud majas, kus on kuni 1 0
korteriomandit ning siis esindavad
omanikud ühistut ühiselt. Nad võivad
ka kellelegi endi hulgast välja anda
volikirja ja sel juhul saab ühistut
esindada volitatud isik. Kui juhatust
pole, ei pea selline ühistu esitama
majandusaasta aruannet ja võib
pidada lihtsamat kassapõhist raamatupidamist. Kui praegu võib ühistu
valitseda ka mitme kinnistu maju, siis
uue seadusega lähevad sellised
ühistud sundlikvideerimisele ja neist
tekivad 1 .01 .201 8 automaatselt uued
ühistud iga kinnistu kohta. Likvideeritav ühistu peab uutele
majapõhistele ühistutele siis vastava
varaosa üle andma. Sundlikvideerimisele ei lähe piiriülesed
ühistud, mille üldkoosolek võttis kuni
31 .1 2.201 8 vastu otsuse, et nad
soovivad jätkata senisel kujul ja see
esitati registrile.

Priidu Pärna,
notar, Omanike Keskliidu
juhatuse esimees
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Rakke Kaja

Pearaamat OÜ
Raamatupidamisteenus ettevõtetele,
korteriühistutele,
FIE-dele.

Meilt korras raamatupidamine ja õigeaegne
finantsaruandlus, teilt pühendumine oma
ettevõtte arendamisele ja igapäevatööle.
Tel: 51 9011 20
e-post: taimi@pearaamat.eu

Müüa MESI
7 eurot kg
võta ühendust!
Staadioni tn 11 ,
tel. 32911 75,
56675365

www.pearaamat.eu

Juuni 2017

SÜNDINUD
Kristi Spelman ja Margus
Viiksaar poeg RASMUS

Pidulised
septembris
50 – RADION KOZLOV
55 – MARIKA LUMISTE
RAIVO ROOMELT
ANNE ÕISO
60 – RAIVO POHLAK
VALDEK TEPP
LEMBIT VEELMAA
AADU ZIBO
65 – RIHU JAANSEN
MALLE LILLEPÄRG
URVE VAHISALU
70 – VILMA HARJO
AIME VUNDER
75 – HELJE LÜSI
ELLEN STÜF
80 – AIME KABRAL
OLGA MÄRTSIN
MALL TAMM
85 – KALJU HIIRE

Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.
Südamlik kaastunne omastele
abikaasa, isa ja vanaisa Arvo Harendi
kaotuse puhul.

Jüri, Erika, Janar ja Silvar.

Tuhmub ükskord iga sära,
jätkuvad igavikus kõik maised retked,
miks väärt mehed lähevad nii vara ära,
mälestuvad sinust ainult head hetked.
Head teed...

Jaan Kuressoni mälestavad Janar,
Silvar, Erika ja Jüri Sõpruse
tänavalt.

Meie südames Sa ikka elad,
jääd ikka meie keskele.
Mälestus Sinust elab igavesti...

Elmar Remsalu

1 0.02.1 922-11 .09.2002
1 5.surmaaastapäeval mälestab
lesk ja kolm nooremat põlvkonda

46301 Lääne-Virumaa
Tel. 326 0870
e-post: vald@rakke.ee

Mälestame eakat seltsi liiget

Rakke Valla Hariduse Selts

Jäädavalt lahkunud
TAAVI EIN 04.07.1 984 – 1 0.06.201 7
ENDEL MALM 24.08.1 931 – 1 4.06.201 7
ENNU TASULA 27.04.1 934 – 27.06.201 7
KALJU ARU 1 5.09.1 954 – 1 9.06.201 7
ARVO HAREND 1 5.07.1 948 – 06.07.201 7
VOLDEMAR KARKONEN 28.06.1 948 – 07.07.201 7
JAAN KURESSON 26.01 .1 953 – 26.07.201 7
KÜLLI KRAUSBERK 25.03.1 936 – 27.07.201 7

Väljaandja: RAKKE VALLAVALITSUS

Simuna tee 1 0, Rakke alevik

ENNO TASULA

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

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

