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Rakke valla ja Koeru valla
ühinemislepingu projekti
avalikustamine
Avalikustada koostatud ühinemislepingu projekt „Rakke valla ja
Koeru valla ühinemisleping“ ajavahemikus 27.01. – 17.02.2017 raamatukogus, Rakke Vallavalitsuses ja
veebilehel www.rakke.ee.
Ettepanekud ja vastuväited
avalikustatud ühinemislepingu
projektile ja selle lisadele esitada
hiljemalt 17.02.2017 kirjalikult
Rakke Vallavalitsuse aadressil:
Simuna tee 10, Rakke alevik, LääneViru maakond või e-posti aadressil:
vald@rakke.ee .

Head Eesti Vabariigi
99. aastapäeva!
Õnnitlen Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul! Meil
on riik ja vald mille üle uhkust tunda. Täname oma
esivanemaid meie riigi ja valla loomise eest! Vabadust hoida pole kerge. Vastutus,
kuidas me oma maad hoiame, on meil endil. Sellest, kuidas me oma maad hindame,
oma rahva elu korraldame ja omavahelisi suhteid hoiame, sõltub meie heaolu ja
tulevik.
Edu ja õnne meile kõigile Eesti Vabariigi aastapäeval.
Vallavanem ANDRUS BLOK

Taotlus EV peaministrile ja
riigihalduse ministrile
Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas
e-post: peaminister@riigikantselei.ee
Riigihalduse minister Mihhail Korb
e-post: mihhail.korb@fin.ee
Taotlus jätta arvestamata Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni 10.01.2017.a.
koosoleku protokollilise otsusega Vabariigi Valitsusele tehtud ettepanekud VV etapis
ühendamisettepanekute esitamiseks Koeru ja Rakke valdade suhtes.
10.01.2017.a. toimus Rahandusministeeriumis haldusreformi läbiviimise osas PõhjaEesti piirkondliku komisjoni (edaspidi nimetatud komisjon) koosolek, mille protokolli
(nr 9) päevakorra punktis 2 tegi komisjon ettepanekud VV etapis ühendamisettepanekute
esitamiseks muuhulgas ka Koeru ja Rakke valdade suhtes.
Protokolli päevakorra punkti 2 alapunkti 8 kohaselt on komisjon Koeru valla kohta
märkinud järgmist:
Koeru ja Rakke vallavolikogud on avaldanud soovi kahekesi ühinemiseks.
Ekspertarvamus toodi välja, et Järvamaa Aravete-Järva-Jaani-Koeru moodustavad
tervikliku loogilise teenuspiirkonna. Koeru valla õpilasränne on Järvamaa suunaline.
Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Koeru valla ühendamiseks
Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda ja Koigi vallaga.
Protokolli päevakorra punkti 2 alapunkti 9 kohaselt on komisjon Rakke valla ja VäikeMaarja valla kohta märkinud järgmist:
Ekspertarvamuses toodi välja, et Väike-Maarja on piirkondlik teeninduskeskus.
Õpilasrände poolest on Rakke seotud Väike-Maarja vallaga.
Piirkondlik komisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Rakke ja Väike-Maarja
valla ühendamiseks.
Käesolevale taotlusele allakirjutanud Koeru ja Rakke valdade juhid ei nõustu
komisjoni protokolli päevakorra punkti 2 alapunktides 8 ja 9 komisjoni poolt Vabariigi
Valitsusele tehtud ettepanekutega järgmistel põhjustel:
1. Komisjon on eiranud KOKS §-s 15 lg 1 sätestatud nõuet, et omavalitsusüksust
likvideerida või selle piire või nime muuta ei tohi ilma antud valla või linna volikogu
arvamust ära kuulamata. Samuti on komisjon eiranud KOKS §-s 65 lg 4 sätestatud
põhimõtet, mille kohaselt kohalike võimuorganitega konsulteeritakse õigeaegselt ja
sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimise ja otsustamise puhul.
Käesolevale taotlusele allakirjutanud juhivad tähelepanu, et komisjon ei ole
õigeaegselt ja sobival viisil Koeru ja Rakke valdade võimuorganitega konsulteerinud
kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimise puhul. Komisjoni ettepanekud
(Järg 3. lk.)
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Vallavolikogus
otsustati
Päevakorrapunkt nr 1
Toimus Rakke valla 2017. aasta
eelarve I lugemine. Eelarve ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda valla
kodulehel.
Päevakorrapunkt nr 2
Omafinantseeringu katmise garanteerimine
Otsustati: Garanteerida Lääne-Viru
maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017–2019 (EU49190)
meetme „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine“ tegevuste omafinantseeringu katmine kogusummas 2382,59
eurot.
Päevakorrapunkt nr 3
Tulemuspalga maksmine
Maksta vallavanem Andrus Blokile
1200 eurot tulemusliku töö eest 2016.
aastal.
Päevakorrapunkt nr 4
Toimus Rakke valla ja Koeru valla
ühinemislepingu I lugemine
Otsustati 13 poolthäälega ühinemislepingu projekt koos lisadega avalikustada ja panna avalikult välja 27. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2017 ettepanekute ja vastuväidete tegemiseks.

22. veebruaril kell 18.00
Rakke Kultuurikeskuses
Vabariigi aastapäeva

KONTSERT-AKTUS
Tänukirjade jagamine
Kontsertosas esineb
Bonzo
Erametsakonsulent
Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Rakke vallamajas üle nädala neljapäeviti kl 13 – 14. Vastuvõtupäevad 2017.
aasta esimesel poolel on: 9. ja 23. veebruar; 9. ja 23. märts; 6. ja 20. aprill; 4. ja
18. mai; 1., 15. ja 29. juuni. Võimaluse
korral registreerida 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 metsaühistu liikmetele.
Tel. 5248963,
aadu.raudla@gmail.com
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Vallavalitsuses otsustati
17. jaanuari istungil
Päevakorrapunkt nr 1
Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine
Otsustati: Määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust 2017. a jaanuari-,
veebruari- ja märtsikuul iga kuu eest
käesoleva korralduse lisas märgitud 2
isikule summas 180.- eurot
Päevakorrapunkt nr 2
Rakke Kooli sümboolika kujunduse
kooskõlastamine
Otsustati: Nõustuda Rakke koolipere
ettepanekuga, et endine Rakke Gümnaasiumi logo jääks Rakke Kooli logoks
ja kooli lipul vahetatakse sõna „Gümnaasium“ sõnaga „Kool“.
Päevakorrapunkt nr 3
Rakke valla omandis oleva korteri
üürilepingu pikendamine
Otsustati: Pikendada Rakke valla
omandis oleva ühetoalise keskküttega
korteri aadressil: Metsa 3-20 Rakke
alevikus üürilepingut kuni 31.12.2017.a.
Päevakorrapunkt nr 4
OÜ-le Skelle söökla ruumide
rendilepingu pikendamine
Otsustati: Rentida OÜ-le Skelle
Rakke lasteaed Leevike köögiruum,
juurvilja koorimise ruum, laoruum ja
söögisaali kompleks peo- ja peielaudade
korraldamiseks, kasutamiseks väljaspool ametlikku tööaega. Rakke Lasteaia
Leevike juhataja esitab ruumide kasutamise ja elektrienergia tarbimise kohta
aruande vallavalitsuse pearaamatupidajale igakordsel kasutamisel.
Päevakorrapunkt nr 5
Rakke Vallavalitsuse 23.08.2002
määruse nr 8 „Valimisjaoskonna moodustamine“ kehtetuks tunnistamine
Otsustati: Tunnistada kehtetuks
Rakke Vallavalitsuse 23.08.2002 määrus
nr 8 „Valimisjaoskonna moodustamine“.
Päevakorrapunkt nr 6
Toetuse määramine ja maksmine
Maksta toetust 252.50 eurot 1 isikule
õendusabiteenuse ja transporditeenuse
kompenseerimiseks.
Päevakorrapunkt nr 7
Eelnõu volikogule: Rakke valla
2017. a eelarve I lugemine. Vallavanem
Andrus Blok kandis ette Rakke valla
2017. aasta eelarve
Vallavalitsus otsustas esitada Rakke
valla 2017. aasta eelarve vallavolikogule.
Päevakorrapunkt nr 8
Info: Pöördumine EV peaminister
Jüri Ratas ja Riigihalduse minister
Mihhail Korb
Vallavanem Andrus Blok selgitas
pöördumise sisu ja vallavalitsus otsustas

pöördumise esitada EV
peaminister Jüri Ratasele ja
Riigihalduse minister Mihhail Korbile.
20. jaanuari istungil
Päevakorrapunkt nr 1
Toimetulekutoetuse määramine ja
maksmine
Otsustati: Määrata ja maksta toimetulekutoetust jaanuarikuul käesoleva
korralduse lisas märgitud 12 isikule
kogusummas 1939.75 eurot
Päevakorrapunkt nr 2
Toetuste määramine ja maksmine
Otsustati: Maksta sünnipäevatoetust
40 eurot 4 isikule ning maksta toetust
27.40 eurot 1 isikule jalanõude ostu
kompenseerimiseks.
Päevakorrapunkt nr 3
Isiku suunamine Tammiku AHK-sse
Otsustati: Suunata üks isik alates 10.
jaanuarist 2017.a Tammiku AHK-sse
määramata ajaks.
Päevakorrapunkt nr 4
Sotsiaalteenuse osutamine
Otsustati: Sõlmida 1 isikule abistamiseks leping alates 01.01.2017 kuni
31.12.2017.a.
Päevakorrapunkt nr 5
Ühe isiku lepingu pikendamine SA
Koeru Hooldekeskuses
Otsustati: Pikendada ühe isiku
lepingut SA Koeru Hooldekeskuses
alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31.
detsembrini 2017.
Päevakorrapunkt nr 6
Munitsipaalomandisse taotletava
maa suuruse ja maksustamishinna kinnitamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi
määramine
Otsustati: Kinnitada Rakke alevikus
munitsipaalomandisse taotlemiseks
moodustatava katastriüksus pindala 0,96
ha, katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa, koha-aadressiks Mäe tn 7b,
Rakke alevik.
Päevakorrapunkt nr 7
Ehitusaluse ja selle teenindamiseks
vajaliku maatüki kindlaksmääramine
korteriomandi seadmiseks.
Otsustati: Määrata Rakke vallas Edru
külas asuva Lepalehe 4 korteriga elamu
korteriomandi seadmiseks vajaliku teenindusmaa suuruseks 5257 m 2 ja
nõustuda korteriomandi seadmisega
Rakke vallas Edru külas Lepalehe
katastriüksusel asuva elamu korteriomanike kasuks.
Päevakorrapunkt nr 8
Vallavara mahakandmine
Otsustati: Kinnitada väikevarade
mahakandmisaktid järgmiselt: Tammiku
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AHK soetusmaksumus 730,53 eurot,
Rakke Gümnaasium soetusmaksumus
1812,35 eurot, Rakke Noortekeskus
soetusmaksumus 532,38eurot, Rakke
Lasteaed soetusmaksumus 240,00 eurot
ja Rakke Vallavalitsus
soetusmaksumus 1256,00 eurot ning põhivara
mahakandmisaktid Rakke Vallavalitsus
soetusmaksumus 2378,58 eurot.
Päevakorrapunkt nr 9
Rakke valla tunnustuse määramine
Otsustati: Tunnustada Rakke valla
tänukirjaga Eha Sindonen, Aivar Niinemägi, Gennadi Augervald, Juta Ploompuu, Reet Ööpik, Janar Rückenberg,
Mart Piiroja, Kristo Veelmaa, Tatjana
Tihhonova, Joosep Veelmaa, Leelo
Ambos, Karel Kurvits ja ema Kätlin
Kurvits, Karmo Karro, Jan Siim, Heino
Parm, MTÜ Emumäe Arendus-keskus ja
Rakke Korvpallurid ning Rakke valla
aukirjaga Rakke Robootikud, Agatantsulust ja Riina Gull, Nisuvaba Maailm
OÜ.
Päevakorrapunkt nr 10
Kasutusloa andmine hoiukuuri
kasutusele võtuks
Otsustati: Väljastada kasutusluba
OÜ-le Pihlaspä Talu kuuluva Hoikuuri
2, asukohaga Lääne-Viru maakond,
Rakke vald, Ao küla, Kinksu kinnistu,
kasutuselevõtuks.
Päevakorrapunkt nr 11
Eelnõud volikogule (A. Blok, A.
Laanemäe, P. Lükk, A. Sirp)
Aukodanike kinnitamine
Rakke valla harihus-, kultuuri- ja
spordikomisjoni nimel kandis eelnõu
ette Enno Eilo. Toimus arutelu. Vallavalitsus otsustas seekordsele volikogule
mitte eelnõud „Aukodaniku kinnitamine“ esitada.
Omafinantseeringu katmise garanteerimise eelnõu kandis ette vallavanem
Andrus Blok.
Otsustati eelnõu esitada volikogule.
Vallavanem Andrus Blok tutvustas
vallavalitsuse liikmetele Rakke valla ja
Koeru valla ühinemislepingut. Otsustati
esitada ühinemisleping volikogule.
Päevakorrapunkt nr 12
Info
Maanõunik Piret Lükk luges ette
Varese kinnistu omaniku Heiti Mitti
avalduse, kus ta soovib osata osa Vahtrametsa tee 6 asuvast katastriüksusest
oma kinnistu juurdepääsu tagamiseks.
Toimus arutelu. Vallavalitsus otsustas, et servituudi seadmine loob võimaluse kinnistule pääsemiseks.
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Taotlus EV peaministrile ja
riigihalduse ministrile
(Algus 1. lk.)
Vabariigi Valitsusele on tehtud nn. ekspertarvamuste alusel, mida ei ole tutvustatud ei
Koeru ega Rakke vallale. Seega kohalikud omavalitsusüksused, milliste suhtes
ekspertarvamused on koostatud, ei ole saanud omalt poolt esitada asjakohaseid
seisukohti ekspertarvamuste sisu kohta. Koeru ja Rakke valdade juhid leiavad
üksmeelselt, et komisjon ei ole arvestanud kehtivate seadustega ning seetõttu on
rikutud KOKS §-des 15 lg 1 ja 65 lg 4 tulenevaid nõudeid ekspertarvamuste
avalikustamisele ja kohalike omavalitsuste ärakuulamisele. Eelnimetatud KOKS
sätete olulisust rõhutab ka Põhiseaduse § 158.
2. Nähtuvalt komisjoni poolt tehtud ettepanekute alusena nimetatud ekspertarvamustes välja toodud nappidest asjaoludest võib järeldada, et ekspertarvamused
on sisutühjad ja koostatud kohustuslikus korras. Eelnimetatud järeldus on tahestahtmata võimalik, kuna Koeru valla puhul on komisjon viidanud ekspertarvamusele,
milles toodi välja, et Järvamaa Aravete-Järva-Jaani-Koeru moodustavad tervikliku
loogilise teenuspiirkonna ning Koeru valla õpilasränne on Järvamaa suunaline. Rakke
valla puhul viidati ekspertarvamusele, et Väike-Maarja on piirkondlik
teeninduskeskus. Õpilasrände poolest on Rakke seotud Väike-Maarja vallaga.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-s 7 lg 5 on nimetatud asjaolud,
milliseid tuleb arvestada haldusterritoriaalse korralduse muutmise alustena. Nendeks
on: 1) ajalooline põhjendatus; 2) mõju elanike elutingimustele; 3) elanike
ühtekuuluvustunne; 4) mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile; 5) mõju
haldussuutlikkusele; 6) mõju demograafilisele situatsioonile; 7) mõju transpordi ja
kommunikatsiooni korraldusele;
8) mõju ettevõtluskeskkonnale; 9) mõju
hariduslikule olukorrale; 10) omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse
teenusepiirkonnana toimimine.
Komisjoni poolt on Koeru ja Rakke valdade suhtes tehtud ettepanekute
põhjendamiseks nimetatud ainult ca 10% ETHS §-s 7 lg 5 nimetatud asjaoludest, mis
allakirjutanute seisukohalt ilmselgelt ei anna piisavat alust ja põhjust komisjoni
ettepanekutega arvestamiseks. Leiame, et komisjoni soovitus Vabariigi Valitsusele on
otsitud ja oletuslik ega põhine seaduses sätestatud asjaolude arvestamisel kogu
vajalikus ulatuses.
3. Eeltoodud põhjustel paluvad Koeru ja Rakke vald Vabariigi Valitsusel
mitte arvestada Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni 10.01.2017.a. koosoleku
protokolli (nr 9) päevakorrapunkti 2 alapunktis 8 esitatud ettepanekuga Koeru
ühendamiseks Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda ja Koigi vallaga.
Samuti palume mitte arvestada komisjoni päevakorrapunkti 2 alapunktis 9
esitatud ettepanekuga Rakke ja Väike-Maarja valla ühendamiseks.
Lisaks teatavad Koeru ja Rakke vallad, et käesoleval ajal peetakse nimetatud
omavalitsusüksuste vahel ühinemisläbirääkimisi, millised on kavas lõpetada
ühinemislepingu sõlmimisega käesoleva aasta veebruarikuu esimesel poolel.
Koeru vald:
Vallavolikogu esimees Külvar Mand
Vallavanem Andres Teppan

Rakke vald:
Vallavolikogu esimees Enno Eilo
Vallavanem Andrus Blok

230 aastat hariduselu algusest Rakkes
Rakke Kool ootab kõiki vilistlasi, endiseid õpilasi, õpetajaid ja töötajaid

KOKKUTULEKULE 18. märtsil 2017
PÄEVAKAVA:
11.00 vilistlaste korvpalliturniir
17.00 registreerimine ja kogunemine
18.00 kontsert-aktus
19.00 klassijuhataja tund
19.15 pildistamine
20.00 direktori vastuvõtt
kutsetega külalistele
20.00 tantsuõhtu ansambliga
ANMATINO
Osalustasu eelregistreerides kuni
15. märtsini 10 eurot, kohapeal 15
eurot.

Korraldajad paluvad kasutada
eelregistreerimist kandes osalustasu
a/a EE542200001102831312 Külli
Tälli. Selgitus: kooliaegne nimi, lennu
number. NB! Arveldamine peol ja
kohvikus ainult sularahas!
Lisainfo huvijuht Helen Potman,
potmanhelen@gmail.com, tel
525
6938 või sekretär Külli Tälli,
kool@rakke.edu.ee, tel 329 1350 ja
k o o l i
k o d u l e h e l t
www.rakke.edu.ee/kokkutulek
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RAKKE VALLA JA KOERU VALLA ÜHINEMISLEPING
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise soodustamise seaduse ning järgnevad Rakke Vallavolikogu ja Koeru Vallavolikogu otsused:
• Rakke Vallavolikogu 29. detsembri
2016. aasta otsus nr 39 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine“ Koeru Vallavolikogule ettepaneku
läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada ühinevatest omavalitsusüksustest üks uus omavalitsus;
• Koeru Vallavolikogu 5. jaanuari
2017. aasta otsus nr 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamisega nõustumine.
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesoleva lepinguga lepivad
Rakke vald ja Koeru vald (edaspidi:
Osapooled) kokku alljärgnevas:
1.1.1 Lepinguosaliste baasil uue
omavalitsusüksuse moodustamise;
1.1.2 Vabatahtliku ühinemise eesmärgid ja aja;
1.1.3 Ühinenud omavalitusüksuse
nime, piirid, staatuse ja sümboolika;
1.1.4 Ühinemisega kaasneva põhimääruste ja teiste õigusaktide kehtivuse
ja muutmise;
1.1.5 Eelarvestrateegia, arengukava
ja teiste arengudokumentide kehtivuse;
1.1.6 Ametiasutuste ja töötajatega
seotud küsimused;
1.1.7 Ühinemislepingu kehtivuse
tähtajad
1.1.8 Muud Osapoolte poolt vajalikuks peetavad küsimused.
1.2 Uue omavalitsusüksuse tegevussuundade kavandamisel, püstitatud
eesmärkide elluviimisel, seadusega
pandud kohustuste täitmisel, teenuste
korraldamisel ja ressursside suunamisel
lähtutakse uue omavalitsusüksuse volikogu poolt lepingus kehtestatust. Muudel juhtudel, mida leping ei sätesta, lähtutakse Osapoolte senistest arengukavadest, eelarvestrateegiast ning üldplaneeringust kuni uute vastavasisuliste
dokumentide kehtestamiseni.
1.3 Ühinemislepingu muutmiseks
esimese valimisperioodi jooksul pärast
haldusterritoriaalse korralduse muudatuste jõustumist on vajalik volikogu
koosseisu vähemalt ¾ häälteenamus.
1.4 Haridusasutused jäävad toimima
olemasoleva juhtimispõhimõtte järgi.
1.5 Lepingu lisad on käesoleva
lepingu lahutamatud osad.
2. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1 Ühendada Osapoolte potentsiaal

piirkonna konkurentsivõime edendamiseks ning ettevõtluse arendamiseks
vajaliku arengukeskkonna loomiseks.
2.2 Stimuleerida kodanikualgatust
ning kodanikuühendusi aktiivsemalt
kohalikust elust osa võtma.
2.3 Elanikele vajaduspõhiste teenuste loomine ja arendamine võttes arvesse
asustust, kultuuri, traditsioone ning elanike igapäevaliikumisi.
2.4 Kompetentse ja motiveeritud
ametkonna loomine.
3. ÜHINEMISE AEG
3.1 Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime
tekib alates 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päevast. Nimetatud
hetkest omab uus omavalitsus Osapoolte
õigusi ja kohustusi ning lähtub käesolevast lepingust.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE NIMI,
PIIRID, LIIK JA SÜMBOOLIKA
4.1 Uue avalik-õigusliku juriidilise
isiku nimi on Piibe vald (edaspidi Vald).
4.2 Valla territoorium moodustub
Rakke valla ja Koeru valla territooriumi
summana ja valla piir kulgeb mööda
ühinenud osapoolte välispiiri (lisa 3).
4.3 Vald on Osapoolte õigusjärglane.
4.4 Valla juriidilise aadressi otsustab
moodustunud Valla uus valitud Volikogu.
4.5 Osapooled lähtuvad seisukohast,
et uus moodustunud Vald asub LääneViru maakonnas.
4.6 Valla jaoks töötatakse välja uus
põhimäärus.
4.7 Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Koeru valla põhimäärusest.
4.8 Valla sümboolika valib moodustunud Valla uus valitud Volikogu.
5. HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVATE ORGANISATSIOONILISTE, EELARVELISTE JA
ÕIGUSAKTIDE KÄSITLEVATE
KÜSIMUSTE LAHENDAMINE
5.1 Vald lähtub oma tegevuses kohalikule omavalitsusele seadustega,
nende alusel välja antud õigusaktide ja
rahvusvaheliste lepingutega pandud
kohustustest ning lähtub käesolevas
lepingus sätestatud kokkulepetest.
5.2 Kõik Osapoolte õigusaktid kehtivad edasi kuni Valla õigusaktide
kehtestamiseni selle omavalitsusüksuse
territooriumil, kus nad olid kehtestatud.
Välja arvatud kui õigusaktid ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga.
5.3 Valla haldusesse üleminevad asu-

tused toimivad edasi kehtivate põhimääruste alusel ja ulatuses, kui need ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga.
5.4 Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmiseni ning üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Osapoolte arengukavad ja eelarvestrateegiad.
5.5 Osapoolte asjaajamise dokumendid ja varad annavad Osapooled (vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud teine isik) ametiasutuse nimel üle
Vallale, kus vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud teine isik võtab
need vallavalitsuse kui ametiasutuse
nimel vastu. Üle antavad asjaajamise
dokumendid ja nende registrid peavad
olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt
seadusega avaliku halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ning arhiveerimisele kehtestatud korrale.
5.6 Ühinemislepingu heakskiitmise
hetkest kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumiseni peavad
Osapoolte volikogud võlakohustuste
võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani konsensuslikult
heaks kiitma kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34
lõike 2 punktides 1?3, 52 ja 7 ning lõikes
7 nimetatud võlakohustuse ja muude
tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise.
6. VALITSEMINE
6.1 Volikogu suurus on 17 liiget, kes
valitakse ühes valimisringkonnas. 2017.
aasta valimistel moodustatakse valimisjaoskonnad 2013. aasta valimisjaoskondade põhjal.
6.2 Volikogu komisjonide moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et
võimalusel oleks igasse volikogu komisjoni (va revisjonikomisjon) kaasatud
vähemalt üks (1) Osapoole esindaja.
6.3 Rakkes ja Koerus jäävad toimima
teenuskeskused.
6.4 Teenuskeskuses tagatakse minimaalselt järgmised teenused: sotsiaalhoolekandeteenused, avalduste ja dokumentide vastuvõtmine, haldusteenused,
registritoimingute tegemine.
6.5 Valla struktuur kehtestatakse
valitud volikogu poolt. Kuni uue struktuuri kehtestamiseni kehtivad Osapoolte
territooriumil kehtivad struktuurid.
7. ASUTUSTE TÖÖTAJATEGA
SEOTUD KÜSIMUSED
7.1 Osapoolte asutused ja nende
töötajad lähevad üle Valla asutuste ning
nende töötajate koosseisu alates Valla
tekkimise päevast.
7.2 Töölepingu tingimused, mis töö-
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tajatel on kehtinud senise tööandja
juures, on siduvad Vallale.
7.3 Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu ametist vabastamise korral makstakse teenistujatele lisaks seaduses ettenähtud hüvitisele täiendavalt
preemiat järgmise põhimõtte järgi:
7.3.1 Täiendavat preemiat makstakse
töötajatele, kes on ametisse määratud
seisuga 01.01.2017;
7.3.2 Ametnikud, kes on töötanud
Rakke või Koeru vallas üle 10 aasta,
makstakse preemiat kuue kuu palga
ulatuses;
7.3.3 Ametnikud, kes on töötanud
Rakke või Koeru vallas alla 10 aasta,
makstakse preemiat kolme kuu palga
ulatuses.
8. AVALIKE TEENUSTE TAGAMINE JA VALLA ARENDAMINE
8.1 Alusharidus
8.1.1 Kõik lasteaiad jätkavad tegevust eesmärgiga lasteaiakohtade pakkumine korraldada kodulähedasema teenuskeskuse põhiselt.
8.1.2 Kõigile vallas registreeritud
lastele tagatakse vajadusel lasteaiakoht
ja võttes arvesse laste erivajadusi.
8.1.3 Võetakse eesmärgid ühtlustada
lasteaedade kohatasud ja lasteaiaõpetajate palgakorralduse alused 4 aasta
jooksul arvestades lasteaedade suurust ja
spetsiifikat.
8.2 Üldharidus
8.2.1 Valla õpilastele tagatakse võimalikult kodulähedane põhiharidus.
8.2.2 Olemasolev koolivõrk koos
koolitranspordi võrgustikuga säilitatakse.
8.2.3 Koeru Keskkooli gümnaasiumiaste säilib vähemalt lepingu kehtivusaja lõpuni.
8.2.4 Põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele tagatakse koolis tasuta
koolilõuna.
8.2.5 Koole arendatakse ühtse võrgustikuna ja tehakse koordineeritud
koostööd haridusuuenduse, õpetajate
koolituse, hariduslike tugiteenuste, huviringide jms valdkondades.
8.2.6 Võetakse eesmärgiks ühtlustada õpetajate (sh huvikooli õpetajad)
palgakorralduse alused 4 aasta jooksul
Valla tekkimisest.
8.2.7 Töötatakse välja ühine parimate õppurite ja õpetajate tunnustamise
kord.
8.2.8 Huviringide tegevust jätkatakse
ning ühtlustatakse huviringide omaosalustasude põhimõtted.
8.3 Huviharidus ja noorsootöö
8.3.1 Ühtlustatakse kahe aasta jooksul lapsevanemate poolt makstav huvihariduse omaosalus, kuid mitte rohkem
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kui Koeru valla poolt lapsevanematele
seisuga 01.01.2017 kehtestatud omaosalustasu tasu.
8.3.2 Kõik olemasolevad noortekeskused jätkavad oma tegevust olemasolevates asukohtades.
8.3.3 Noorsootöö teenust analüüsitakse eesmärgiga, kuidas parendada ja
arendada olemasolevaid noortekeskuste
teenuseid ja vajadusel teenuste ringi
laiendada.
8.3.4 Suurendatakse noorte rolli
noortekeskuste arendamisel.
8.4 Sport, raamatukogud, kultuur
ja religioon
8.4.1 Olemasolevad spordi- ja vaba
aja veetmise rajatised säilitatakse. Töötatakse välja ühtsed spordi- ja vaba aja
veetmise rajatiste loomise, hooldamise
ja arendamise põhimõtted.
8.4.2 Töötatakse välja ühised spordi
toetamise põhimõtted. Kuni uute põhimõtete väljatöötamiseni jätkatakse ühinemiseelsete põhimõtete alusel ja mahus.
8.4.3 Raamatukoguteenuse pakkumist jätkatakse senistes asukohtades.
8.4.4 Valla eelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist senises mahus ning töötatakse välja ühtne
raamatukogude raamatute vahetamise
süsteem.
8.4.5 Tänased kultuuriasutused jätkavad tegevust. Vallas arvestatakse tänaste valdade erinevaid kultuurikorralduse põhimõtteid (muuseumid, kultuurikeskused, rahvamajad, külamajad)
ning eeltoodust lähtudes luuakse kõiki
Osapooli arvestav võrgustik.
8.4.6 Jätkatakse traditsioonilisi kultuuri-, spordi- ja kogukonnaüritusi.
8.4.7 Kultuuriasutuste, muuseumide
ja usuliste ühenduste rahastamine jätkub
vähemalt ühinemiseelsete põhimõtete
alusel arvutatud mahus.
8.5 Külaelu ja kogukonnad
8.5.1 Töötatakse välja ühine küla- ja
alevikuvanema statuut ning külaelu ja
kogukondade rahastamise põhimõtted.
8.5.2 Juurutatakse vähemalt kord
kvartalis kogunev külavanemate ümarlaud.
8.5.3 Külaseltsidele ja muudele kodanike algatustel loodud koosluste poolt
üüritud või kasutusse antud vara kasutamise lepingud kehtivad samadel tingimustel kuni lepingu tähtaja lõpuni.
8.5.4 Töötatakse välja ja rakendatakse kaasava eelarve põhimõtted.
8.6 Sotsiaalabi, -teenused, -toetused ja tervishoid ning hoolekanne
8.6.1 Töötatakse välja ühtsed nõuded
kõikidele sotsiaalteenustele. Väljatöötatud nõuded teenustele aitavad tagada
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pakutavate teenuste kvaliteedi ja tõestada vajalikke väljaminekuid teenuste
arendamiseks kohapeal.
8.6.2 Ühtlustatakse 4 (nelja) aasta
jooksul sotsiaaltoetuste määrad.
8.6.3 Ühtlustatakse sotsiaaltransporditeenuse nõuded ja osutamise
tingimused. Ühtlustatakse nõuded koduteenuste mahule ja sisule.
8.6.4 Lepingu kehtivuse perioodil
säilitatakse olemasolev sotsiaalhoolekandeasutuste võrk.
8.6.5 Viiakse lõpuni Koeru esmatasandi tervisekeskuse ehitus ning Rakkes jääb toimima selle filiaal.
8.6.6 Vald aitab kaasa, et piirkond
oleks varustatud piisava mahuga tervishoiu teenustega.
8.6.7 Tervishoiuteenuseid pakkuvate
ettevõtetega ning apteekidega sõlmitud
üürilepingud kehtivad samadel tingimustel vähemalt kuni lepingu tähtaja
lõpuni.
8.7 Valla majandus ja ühistransport
8.7.1 Tagatakse Valla teede ja tänavate hooldus- ning remonditööd ning
haljasalade heakord vähemalt senise
mahu ja kvaliteediga.
8.7.2 Valla teede valdkonna prioriteediks on liiklusohutus ning kergliiklusteede ehitus elanikkonna paiknemise,
ettevõtluse ja turismi arengu seisukohalt.
8.7.3 Koostatakse Valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise
kava, teehoiukava, jäätmekava ning
energeetika arengukava.
8.7.4 Valla ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkujaks jääb AS Koeru
Kommunaal.
8.7.5 Vallas rakendatakse ühtne valla
omandis oleva kinnisvara (hoonete) kinnisvarahalduse korraldus.
8.7.6 Kommunaal-, kaugkütte-, üürija hooldusteenuseid osutatakse senises
mahus.
8.7.7 Tänavavalgustuse arendamine
toimub vastavalt piirkondlikele vajadustele (asulate valgustus sh üleminek
LED-valgustusele, bussipeatuste, kergliiklusteede valgustus).
8.7.8 Jätkatakse hajaasustuse programmis osalemist vähemalt samas
mahus eelmiste aastatega.
8.7.9 Jätkatakse alustatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja arendamise projektide elluviimist.
8.7.10 Vald arendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel veeja kanalisatsioonitaristut piirkondades,
mis jäävad reoveekogumisalasse, et tagada kvaliteetne ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenus ning muuta piirkond
atraktiivsemaks elukeskkonnaks.
8.7.11 Arendatakse välja ja tõhus-
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tatakse Valla sisene ühistransport (k.a
õpilasliinid) selliselt, et see arvestaks
teiste transpordiliikide (nt raudtee) sõidugraafikuid, piirkondlikke omapärasid
ja vajadusi (nt kooli õpilaste kooli, huvihariduse ja huviringide aegasid).
8.7.12 Kalmistute, parkide ja haljasalade hooldamine jätkub vähemalt
samas mahus ja kvaliteediga.
8.7.13 Vald toetab korteriühistuid
nende nõustamisega.
8.8 Ettevõtluse toetamine
8.8.1´Ühinenud vald töötab välja ühtse ettevõtluse ja turismi arendamise poliitika, lähtudes seejuures piirkondlikest
arengueeldusest. Töötatakse välja ühtne
valla turunduspoliitika, osaletakse piirkondikus turismialases koostöös, koostatakse ühised turismimarsruudid ning
arendatakse turismiobjektide võrgustikku.
8.8.2 Võimalusel toetatakse ettevõtjaid uusi töökohti loova taristu välja
ehitamisel.
8.9 Korrakaitse ja turvalisus
8.9.1 Toetatakse politsei, korrakaitse- ja päästestruktuuride tegevust
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Valla territooriumil ning vabatahtlikkuse
alusel turvalisuse ja korrakaitse tagamist
(abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, Kaitseliit, naabrivalve jms). Valla
arengukavaga nähakse ette turvalisuse
valdkonna edasine täpsem arendamine.
8.9.2 Jätkatakse turvakaamerate paigaldamist Valla territooriumile avalikus
ruumis.
9 INVESTEERINGUD
9.1 Valla investeeringud otsustab
2017. kohalike omavalitsuste valimistel
valitud Vallavolikogu.
9.2 Valla investeeringuid tehakse
järgides Valla piirkondade tasakaalustatud arengu põhimõtet, võetud kohustusi, Osapoolte arengukavasid ja
eelarvestrateegiaid ning objekti olulisust
kogukonnale.
10 LEPINGU JÕUSTUMINE JA
KEHTIVUS
10.1 Leping loetakse lepinguosaliste
vahel sõlmituks, kui Osapoolte volikogud on selle oma otsusega kinnitanud.
Volikogude otsused on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
10.2 Leping jõustub 2017. aasta

Ehitustööd käesoleval aastal
Käesoleva aasta valla eelarvest
plaanis olevate ehituste osas on käsil
hanked.
Rakke lasteaed Leevike fassaadi ja
pööningulae soojustamise hinnapakkumiste tähtaeg oli 16. veebruar 2017.
Esitati 16 hinnapakkumust. Odavaim
pakkumine on Tallinna firmalt OÜ AAT
Baltik, pakkumus 84 019 eurot, ja
kallim Tartu firmalt AS Eviko,
pakkumus 167 160 eurot. Hinnad koos
käibemaksuga. Hanke tulemused ja
edukam pakkuja kinnitatakse veebruarikuu vallavalitsuse istungil.
Rakke aleviku kõnniteede ehituseks ja Kingu tänava rekonstrueerimiseks oli hinnapakkumise esitamise tähtaeg 6. veebruar 2017. Jaanuari
lõpu seisuga on registreerunud kõnniteede ja Kingu tänava ehituse hankesse
20 ettevõtet.
Kõik valla eelarvest toimuvad üle
30 000 euro maksumusega (ilma käibemaksuta) ehituse hanked pevad
toimuma riigihangete registris e-hankena. See tähendab, et kõik hankija
(antud juhul vallavalitsus) hanke dokumendid nagu projektid, hanketingimused, jne. sisestakse riigihangete
registrisse volitatud isiku ID-kaardiga
digitaalselt ja pakkujad registreeruvad
registris ning ning sisestavad hinnapakkumuse ning lisad samuti registrisse ID-kaardiga.

Ao kalmistu kabeli III etapi ehituse
hinnapakkumise tähtaeg on 9. veebruar
2017. Tööd seisnevad kabelile vee- ja
kanalisatsioonivarustuse väljaehitamises. Antud töödeks on PRIA peadirektori otsusega 12.12.2016 määratud toetuseks 9751,20 eurot. Lisandub omaosalus, mis saab selgeks peale hanke
lõppemist. Hankesse on momendi
seisuga registreerunud 4 ettevõtet.
Möödunud aastal alustatud Rakke–
Ao kergliiklustee ehitamise lõpetamine, s.o. asfaltkate, silla käsipuud,
istepingid, põrkepiire aleviku piiril ja
heakord toimub käesoleva aasta kevadel.
13.01.2017 esitasime toetuse taotluse Ettevõtete Arendamise Sihtasutusele Rakke lasteaed Leevike õueala
rekonstrueerimiseks. Eeldatav maksumus koos käibemaksuga 78 000 eurot,
sh. toetus 62 400 eurot ja omaosalus 15
600 eurot.
Rekonstrueerimistöödeks on olemasolevate siseteede rekonstrueerimine, liiklusväljak, palliplats, varjualune, mängumajad, labürint, seiklusrada, ronimiskeskus, ronimistrapets,
alpinistisein, tasakaalussillad, liuglemisnöör, tasakaalpoomid ja istepingid.
Tööde tegemine ja maht sõltub
toetuse saamisest.
GUIDO KRAAV,
abivallavanem
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vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste
kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
10.3 Leping avalikustatakse lepinguosaliste ametlikul veebilehel ja Riigi
Teatajas.
11 VAIDLUSTE LAHENDAMINE
11.1 Käesoleva lepingu täitmisega
seonduvad vaidlused lahendatakse
vastavalt Eesti Vabariigi seadustega
ettenähtud korras.
12 LEPINGU LISAD
Lisa 1. Seletuskiri, milles peab olema
märgitud haldusterritoriaalse korralduse
muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike
arv;
Lisa 2. Rakke valla ja Koeru valla
majandusaasta auditeeritud aruanded;
Rakke valla 2015. majandusaasta
auditeeritud aruanne koos lisadega
Koeru valla 2015. majandusaasta
auditeeritud aruanne
Lisa 3. Ühineva omavalitsusüksuse
kaart.
NB! Ühinemislepingu lisadega saab
tutvuda Rakke valla kodulehel.

“Kadakane” kutsub
Üks väga lõbus ja energiline seltskond
ootab enda hulka veel samasuguseid
"tüdrukuid".
Kui sa arvad , et oled veel "liiga noor "
või et "liiga vana", siis viska see mõte
peast ja tule meie hulka.
Usu, sul on meiega väga tore. Kui sa ka
tantsimisest midagi ei tea, siis selleks on
meil väga-väga tore juhendaja.
Kohtumiseni neljapäeviti Rakke
Kultuurikeskuses kell 16.00
Tantsurühm “Kadakane”

NÄGEMISE KONTROLL
• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVASILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE
PISIREMONT
• OPTILISED
PÄIKESEPRILLID

15. märtsil kella10.00-st
RAKKE VALLAMAJAS
Silmade kontroll maksab 15 eur.
Prillitellijale on kontroll 8 eur.
Lastele visiit 10 eur.
Prillitellijale lapsele 5 eur.
Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine.
INFO ja ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454
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PAIK võtab vastu projektitaotlusi
Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu
vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes Maaeluministri 23. oktooobri
2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku
tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ ja „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014–2020
ning 2017. a rakenduskavast.
Infopäevad toimuvad
27.02 ja 27.03 Tamsalu vallamajas,
6.02, 13.03 ja 3.04 Väike-Maarja
vallamajas,
13.02 ja 6.03 Rakke vallamajas,
20.02 ja 20.03 Laekvere vallamajas.
Kõikidel infopäevadel toimub kell
9–15 projektitaotlejate nõustamine ja
kell 15–17 infoseminar.
Soovitame eelregistreerida e-post:
paik@pandivere.eu või
www.pandivere.eu

Meede Strateegia meetme
nimetus
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
2.1
2.1
2.2
3.1

Tärkav Pandivere
Tärkav Pandivere
Kasvav Pandivere
Kasvav Pandivere
Ettevõtlik Pandivere
Puhas Pandivere
Puhas Pandivere
Kodupaik Pandivere
Kodupaik Pandivere
Kultuuriküllane Pandivere
Rahvusvaheline Pandivere

Kavandatav
eelarve
67 000
67 000
150 000
150 000
60 000
43 000
43 000
150 000
150 000
60 000
77 000

Projektitoetuse Projektitoetuste
taotluste
hindamise aeg
vastuvõtuaeg
6.-9. märts
17. märts
16.-19. okt.
2. nov
8.-11. mai
19. mai
6.-9. nov.
x
22.-25. mai
9. juuni
3.-6. aprill
20. aprill
3.-6. okt.
x
20.-23. märts
13. aprill
20.-23. nov.
x
17.-20. aprill
4. mai
pidev
x

Taotluste esitamine toimub e-prias.
Kogukonnateenuse projektide taotlus esitada e-postile paik@pandivere.eu hiljemalt
1. märts 2017.
Täiendav informatsioon
53088077 ja 3228449
ning www.pandivere.eu

225 aastat Karl Ernst von Baeri sünnist
Baltisaksa loodus- ja arstiteadlane
Karl Ernst von Baer on sündinud 28.
veebruaril 1792. aastal Piibe mõisas.
Baeri isa Magnus von Baer, maanõunik ja hilisem Eestimaa rüütelkonna
peamees, oli selle mõisa omanik. Ema
Julie oli samast suguvõsast. Nad olid
vendade lapsed. Perre sündis kümme
last, kellest kolm surid noorelt lastehaigustesse. Ülejäänud seitse last elasid
kõik kaugelt üle seitsmekümneaastasteks. Laialt levinud arvamust, et lähisugulaste lapsed on kas vaimselt või
kehaliselt nõrgad, ühegi nende puhul ei
täheldatud.
Baeri lapsepõlv möödus Lasila mõisa
omaniku, isa vanema venna Karli kodus.
Kuna peres lapsi ei olnud, suhtuti temasse kui oma lapsesse. Väikese Lasila
mõisa kaunis ümbrus äratas temas erilisi
tundeid ja mõtteid looduse vastu. Eluks
ajaks mällu sööbinud n. ö. loodusobjekt
sai seal nähtud. Selleks oli saba lahti
löönud paabulind. 1799. aastal viisid
kasuvanemad Baeri tagasi Piibe mõisa,
et talle kooliharidust anda. Kuna tal oli
väga hea mälu, õppis ta märkamatult
lugema kahe-kolme nädalaga.
Baeri enda mäletamist mööda oli koduõpe põhjalik. Koduõppele järgnes õppimine Tallinna Rüütli- ja Toomkoolis,
aastatel 1807 – 1810.
1810. aastal alustas Baer suurte lootustega meditsiiniõpinguid Tartu Ülikoolis. Tema doktoriväitekiri „Eestlaste endeemilistest haigustest“ (1814) käsitles
haiguste seoseid inimeste elukeskkonna, toitumise, iseloomu ja muuga. Seejärel täiendas ta end aastatel 1814 – 1817
Berliinis, Viinis ja Würzburgis.

1821. aastal rajas ta Königsbergi
Zooloogiamuuseumi ja oli selle direktor.
Seoses abiellumisega nõrgenesid Baeri
suhted isamaaga. 1929. aastal sai Baer
kutse asuda tööle Peterburi Teaduste
Akadeemias zooloogina. Mõeldes oma
viielapselisele perele ja võttes kuulda
abikaasa nõu, pöördus ta 1830. aastal
tagasi Königsbergi. Samuti sai määravaks heade tingimuste pakkumine Königsbergis talle südamelähedase embrüoloogilise uurimistöö tegemiseks.
Kui Baer 1834. aasta lõpul avaldas
taas soovi Peterburi Teaduste Akadeemia
liikmeks astuda, võeti see ettevaatlikult
vastu, kuna Peterburis ei teatud eelmise
Königsbergi tagasipöördumise põhjusi.
Kõigist Baeri otsustest võib vihjeid leida
vaid tema kirjadest ja arhiivimaterjalidest. Kuni 1864. aastani kestnud Peterburi eluperiood kajastas Baeri kui
maailmakuulsa teadlase tegevust embrüoloogia alal ning selle mõju ulatus ka
Tartu Ülikoolini.
Aastast 1867 elas Baer Tartus, kus
jätkas evolutsiooniteooria ja geograafia
ajalooga tegelemist. Baer avaldas üle
400 teadustöö. Ta oli peaaegu 100 teadusasutuse ja -ühingu liige.
Baer suri 28. novembril 1876 Tartus
ja on maetud Tartu Vana-Jaani kalmistule. 1976. aastal asutati Tartus tema
memoriaalmuuseum – Baeri maja.
Meie, rakkelased, oleme uhked selle
üle, et koolipoisina jalgsi Piibelt Tallinna
matkanud ja Tartust tudengipõlves botaanilisi retki ette võtnud 19. sajandi teadusmaailma tutvustava suurkuju Karl
Ernst von Baer on pärit meie kodukandist. Lisaks Rakke muuseumis stendil ja

vitriinis leiduvatele fotodele ja ajaleheartiklitele on Rakke Valla Hariduse Selts
Baeri sünniaastapäeva eel täiendanud
muuseumis olevat materjali mitme
raamatu ja ajakirjaga. Lisandunud on
kirjastuse Ilmamaa mälestustesarjas
2016. aasta lõpul eesti keeles ilmunud
Karl Ernst von Baeri autobiograafia
„Teateid härra salanõuniku dr. Karl Ernst
von Baeri elu ja kirjatööde kohta edastatud tema enda poolt“. Eestikeelse tõlke
aluseks on 1866. aastal ilmunud nö. rahvaväljaanne. Selle teose suurim tähtsus
seisneb selles, et see aitab meil eestlastel
paremini aru saada eesti kultuuriloost,
kuna kirjutajaks on enamiku oma elust
saksakeelses keskkonnas elanud teadlase mälestused kodumaast.
Mahukas teos algab Eestimaa rüütelkonna nimel tehtud ettepanekuga oma
auväärt liikmele, meditsiini- ja filosoofiadoktorile, Peterburi Teaduste Akadeemia auliikmele ning paljude välismaiste
akadeemiate korrespondent- või tegevliikmele panna kirja ülestähendused oma
elust ja teadustöödest. 2013. aastal ilmunud “Carolus Ernestus Baer“ on
poeem, mille autoriks Paavo Matsin ja
illustreerijaks Jüri Mildeberg. Ajakirja
„Akadeemia“ 2016. aasta 11. numbrist
leiab Baeri mälestusteraamatule põhjaliku arvustuse Eesti Maaülikooli
Teadusloo Uurimise Keskuse Karl Ernst
von Baeri maja juhataja Erki Tammiksaare sulest. Karl Ernst von Baeri kohta
Rakke muuseumis leiduvad väljaanded
on suure väärtusega lugemisvara kõigile
teadushuvilistele.
AIME KINNEP,
Rakke Valla Hariduse Seltsi esimees
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Rakke ja Koeru valla
ühinemisläbirääkimisi tutvustav
avalik koosolek

esmaspäeval, 20. veebruaril kell 18
Osalevad läbirääkimiskomisjonide esindajad.
Ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda valla kodulehel ja
raamatukogudes.
Lisainfo: vald@rakke.ee tel. 326 0870

Kodunõustamise kuu – veebruar
Suurem osa traagiliselt
lõppenud tulekahjusid leiab
aset just kodudes, sest inimesed sageli ei märkagi enda
tuleohtlikke käitumisharjumusi ja ei oska õnnetusi ära
hoida.
Veebruaris planeerib Väike-Maarja päästekomando
külastada Rakke vallas kodusid. Külastuse (kodunõustamise)
käigus vaatavad
päästjad koos korteri- või
majaomanikuga üle tuleohutuse nende kodus ning selgitavad välja tuleohuga seotud
riskid. Päästja kui spetsialistiga saab arutleda teemal,
kuidas kaitsta majapidamist
võimaliku tulekahju korral.
Vajaduse korral paigaldatakse suitsuandur või vahetatakse selle patarei. Kodunõustamisi „Kodu tuleohutuks!“ teevad päästjad
tasuta.
Nõustamiste ajal suitsuanduri puudumisel kedagi ei
trahvita, vaatamata sellele,
et alates 2009. aastast on
kõigis kodudes töökorras
suitsuanduri olemasolu kohustuslik!
Kindlasti peavad inimesed ka ise muret tundma, et
suitsuandur nende kodus
oleks õigesti paigaldatud ja
töökorras ning elektrisüsteemi ja küttekoldega ei oleks
probleeme.

Kui peres on väikseid
lapsi, siis on mõistlik üle vaadata ohutuse vaatenurgast ka
oma kodu ümbrus. Näiteks,
kas lähedal olev tiik on piiratud või kas väikesed lapsed ei
pääse õuealalt tihedasse liiklusesse.
Kutsuge päästjad nõustama ka oma vanaemadele ja
-isadele ning eakatele naabritele, sest ka nemad peavad
olema ohuteadlikumad ning
oskama ära tunda ohu märke.

Päästjad kutsuvad üles
korteriühistute esimehi selgitama oma maja elanikele,
miks on oluline, et korterid
majades oleksid tuleohutud
ning päästjate nõuanded tuleohutuse tagamiseks on igal
juhul kasulikud.
Kodunõustamisi viivad
läbi inimese elupaigale lähimad vabatahtlikud või kutselised päästjad. Nõustamist
läbiviijad kannavad Päästeameti eraldusmärkidega riie-

tust ning esitavad oma töötõendi, millel on kirjas nõustaja nimi ja perekonnanimi.
Kui tunnete, et ei ole väga
kindel oma kodu tuleohutuses, siis on teil võimalus
helistada päästeala infotelefonil 1524, kus teie soov
ohutusteemaliseks juhendamiseks registreeritakse ning
teile saadetakse külla päästetöötaja teile sobival ajal.
Oma kodu tuleohutust saab
ka igaüks ise testida veebis
www.kodutuleohutuks.ee.
Veel on võimalik täiendavat
infot saada Päästeameti veebilehelt www.rescue.ee.
Nõustamisele on teretulnud kõik inimesed, kes märkavad läheduses või ümbruses ohte ning soovivad ise
oma kodu ohutuse tagamiseks midagi ära teha.
Lubage päästjad oma
koju – nad ei tule trahvima,
vaid nõustama.
NB. Kodunõustamise käigus saab koduomanik paluda
päästjatel üle kontrollida
oma elamise soojapidavuse.
Termokaamera abil on võimalik välja selgitada hoone
soojust läbilaskvad kohad, et
nendega midagi ette võtta
soojapidavuse tõstmiseks.
Ida päästekeskuse
Väike-Maarja
päästekomando
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SPORT
KORVPALL
Lääne- Virumaa Kossuliiga esiliigas
alustas Rakke võistkond teist ringi
kodusaalis kaotusega Rakvere Tööriistamarketile 81:67. Rakke võistkonna
parim oli 18 punktiga Raigo Birnbaum.
Järgmises mängus võideti Simuna
Põhikooli Spordihoones Simuna Artistoni 59: 93.
Vooru kolmandas mängus tuli
kodusaalis võtta vastu kaotus SK KNT
võistkonnalt 57:63.
Rakke võistkonna teise ringi kodumängud on Rakkes 5. veebruaril, 19.
veebruaril ja 12. märtsil.
13. Eestimaa talimängude meeste
korvpalli eelturniir toimus 22. jaanuaril. Rakke võistkond mängis Balagrupis. Väike-Maarja spordihoones toimunud eelturniiril saavutati 4.
koht tabelis. Edasi põhiturniirile.
Valgas pääsesid alagruppide 3 paremat. B gupp: 1. Väike-Maarja, 2.
Paikuse, 3. Rapla, 4. Rakke, 5. Värska
ja 6. Saue.
AUTOSPORT
Sobivate ilmade korral on plaanis 24.
veebruaril korraldada Lääne-Virumaal
tänavuse hooaja esimene rahvaralli.
Võidusõit nimega "Pandivere talv 2017"
on kavas pidada Rakke valla teedel ja
territooriumitel.
Pandivere kõrgustikul pidi analoogne võidusõit toimuma ka möödunud
aastal, kuid ebasoodsate ilmaolude tõttu
jäi paraku võistlus ära. Ega tänavunegi
talv hetkel palju lund ning külma luba,
kuid oleme lootusrikkad viimse hetkeni.
Kogu trassi pikkuseks on ca 180 km ja
katseid vahemikus 38 –42 km.
Esialgselt on kavas katsed algusega
Rakkes, Kamarikul, Lahus, Mõisamaal,
Piibes ja Räitsveres.
Seda, milline tuleb ilm ja sellest
tulenevalt lõplik võistlustrass, ei tea me
hetkel keegi. Osavõtjate registreerimisega tehti Autospordi Liidu veebilehel algust 25. jaanuaril. Võistlejatelt
võetakse osavõtuavaldusi vastu kuni 11.
veebruari õhtuni. Rajale lubatakse
maksimaalselt 89 meeskonda.
Võistluskeskus saab ralli ajal asuma
Rakke alevis Tikkri Pubis. Samas paikneb ka ralli start. Esimene võistlusauto
stardib rajale kell 10.00. Võistluspäev
plaanitakse lõpetada auhinnatseremooniaga Rakke kultuurikeskuses
umbes kell 20.00.
Lisaks siia ka üleskutse kohalikele,
eelkõige noortele (aga miks mitte ka
vanemale generatsioonile). Kellel vähegi huvi ja tahtmist ürituse edukale

korraldamisele omalt poolt kaasa aidata,
andke sellest aegsasti teada .
Kontakt: Andri Sirp, e-mail
andri.andcar@mail.ee, Kaspar Mattisen
kasparmattisen@gmail.com, fasebook
https://www.facebook.com/events/1404
29666462951/
Rahvaralli "Pandivere talv 2017" on
Eesti Autospordi Liidu karikasarja
avaetapiks, samuti SU ning M&L klassi
karikavõistluste esimeseks etapiks.
Võistluse korraldab MTÜ Vao Külaselts koostöös Rakke Vallavalitsusega.
Koordineerib Eesti Autospordi Liit,
EAL Noortekomitee ja EAL Rahvaspordikomitee.
21. jaanuaril Kiviõli Seikluskeskuses
toimunud kiirendusvõistlusel saavutas
Janar Dede kolmanda koha. Võistlus
peeti seikluskeskuse kunstlume nõlval,
kust sõitsid üles sõiduautod ja lumesaanid.

veebruar 2017
oludest. Kui ilmataat lubab suusatamise
jõuproove ja matka korraldada, paneme
teated valla kodulehele ja teadetetahvlitele.
Vaatamata olematutele lumeoludele
on kunstlumeradadel toimunud siiski ka
mitmed võistlused. 28. jaanuaril toimus
Jõulumäe Tervisekeskuses A2K Suusamaraton 42 km. Vabatehnika maratonil
saavutas Hanno Traks 60 osaleja seas 26.
koha ajaga 2.25:54 ja kaotust võitjale
kogunes 38 minutit.
Swedbanki ja Hawaii Expressi
noorte suusasarjas on Maris Kaarjärve
käe all Ebavere Suusaklubis teinud ka
Rakke noored edukaid starte. Peale 3.
etappi on sarjas N11 vanuseklassis 6.
kohal Mairit Kaarjärv, 11. kohal Karolina Kull ja 51. Mirtel Laht, M16
vaniseklassis 33. Marius Kaarjärv ning
N20 vanuseklassis Mairis Õispuu 9.
kohal

Meie mees Janar Dede poodiumi kolmandal astmel.
100,5 meetri pikkusel võistlusdistantsil starditi foori tagant paarisrajal
ja osaleda sai nelikveolise sõiduautoga,
mille tühimass oli alla 2000 kg. Võitja
selgitati väljalangemissõidu vormis.
Janar küll võitis poolfinaalsõidu 7,73
sekundiga, aga kuna mõlemad võistlejad
puutusid rajapiiret, otsustati võitjaks
tunnistada teisena eksinu. Kuna Janar oli
esimesena piiret puudutanud, jäi finaali
uks seekord paraku suletuks.
Võistluses kolmandale kohale võttis
aga Janar oma Mitsubishi Lancer Evo 9ga kindla võidu ajaga 8,05 sekundit.
SUUSATAMINE
Kuna lumeolud on olnud praktilised
olematud, ei ole saanud pidada ka valla
spordikalendrisse planeeritud võistlusi.
Kalendri järgi on plaanis Rakke valla
meistrivõistlused ja suusamatk veebruari
lõpus, aga kõik sõltub ikkagi lum-

TALITRIATLON
28, jaanuarli toimusid taaskord
Otepääl Talitriatloni Euroopa meistrivõistlused. Maris Kaarjär kaitses
edukalt mullust esikohta N 40–44
vanuseklassis. Talitriatlon on kolmest
alast (jooks, rattasõit ja suusatamine)
koosnev võistlus ja EM korraldati Eestis
juba mitmendat korda. Palju õnne,
Marisele!
LATERNAMATK
Detsembris toimus lasteaia ja
koolilastele laternamatk, mille käigus sai
metsa loomadele süüa viidud, lõkke
ääres teed juua ja piparkooke süüa.
Tahame tänada kaasaaitajaid – Rakke
valda, lasteaeda, MTÜ Südameasi!
Kõige suurem tänu lastele ja vanematele
ning kasvatajatele, kes kõik osa võtsid!
Oli rõõm näha, nii palju osavõtjaid.
Tänavad korraldajad Kadri ja Merle
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Naiskodukaitse juubeliaasta fotonäitus
Naiskodukaitse tähistab 90. aasta
juubelit fotonäituste avamisega kõikides
maakondades
2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval
avas Naiskodukaitse kõikides Eesti maakondades organisatsiooni tegevust kajastavad fotonäitused. Näituste avamisega anti avalöök sel aastal 90. aasta
juubelit tähistava Eesti suurima naisor-

ganisatsiooni aastapäevaüritustele.
Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul esitlevad fotonäitused väikest läbilõiget Naiskodukaitse olemusest, annavad tunnistust, et me väärtustame oma minevikku, ent samas oleme pidevas arengus. „Eesti riigi kaitse
sõltub meist kõigist, meestest ja naistest.
Tänu Naiskodukaitsele on ligi 2500 naist

Käesolev näituseprojekt kannab sõnumit, et Naiskodukaitse katab ühtse ja
aina tiheneva turvavaibana kogu riiki.
Foto Kristel Kitsing

vabatahtlikult panustamas turvalisemasse Eestisse. Me oleme uhked ja täname kõiki oma vabatahtlikke liikmeid“,
sõnas Tooming.
Käesoleva aasta lõpuni maakonniti
üle Eesti ringirändavatel näitustel saab
näha fotosid alates organisatsiooni ennesõjaaegsest tegevusest kuni tänapäevase
hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri ja
väljaõppega Naiskodukaitse ülevaateni.
Rakveres avati juubelinäitus 2.
veebruaril kell 17.00 Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus. Avamise jätkuks
toimus vestlusõhtu vabadusvõitleja ja
metsavend Ruuben Lamburiga, kes oma
läbielamistest ja mälestustest pani kokku
raamatu pealkirjaga "Alutaguse saaga”.
Naiskodukaitse loodi 2. septembril
1927 ja taasloodi 1991. aastal mitmes
Eesti eri paigas. Naiskodukaitse on loomisest peale aidanud kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning toetanud
naiste ühiskondlikku aktiivsust ja nende
sotsiaalsete oskuste arengut. Läbi oma
tegevuse toetab Naiskodukaitse Kaitseliidu riigikaitseliste eesmärkide saavutamist.
Lisainfo:
Ave Proos,
Naiskodukaitse
esinaise asetäitja
530 82244
ave.proos@naiskodukaitse.ee

Teeme koos kodu tuleohutuks
Kodu on koht, kus oleme kaitstud tuule ja tormi, mure ja pingete eest. Turvaline ja ohutu kodu on pesapaik, kuhu on hea tulla ja
perega koos olla. Et Sinu kodu oleks tule eest kaitstud, käitu tuleohutult ja märka tuleõnnetuseni viivaid olukordi nii maja sees kui
väljas. Ära unusta kontrollida ka oma suitsuandurit!
Vaata üle oma kodu elektriseadmed!
Kas pistikupesad ja juhtmed on
vigastusteta?
Kas harukarbid on kaetud?
Kas pikendusjuhe on vigastusteta?
Kas elektrilised kütteseadmed on
ohutus kauguses põlevmaterjalist?
Lahtise tule kasutamine
Kas põleva küünla läheduses ei ole
süttivaid esemeid või kangaid?
Kas küünlaalus on mittesüttivast
materjalist?
Kas grillimise ja lõkke koht on majast
ohutus kauguses?
Tähelepanu! Toast lahkudes kustuta
küünal!. Lahtist tuld ei tohi jätta
järelevalveta!

Vaata üle küttesüsteem!
Kas ahi, pliit, soemüür ja korsten on
pragudeta?
Kas pliidi- ja ahjuuks on terved ja
korralikult suletavad?
Kas tulekolde ees on mittepõlev
materjal?
Kas koldeesine on puhas?
Kus sa hoiad koldest väljavõetud tuhka?
Kas korsten, ahi, pliit, soemüür on
puhastatud vähemalt ÜHEL KORRAL
aastas?
TÄHELEPANU! Ühepereelamus peab
üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat
või pliiti ning nende korstnat ja
ühenduslõõri puhastama korstnapühkija
kutsetunnistusega isik, kes väljastab
küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning
ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

Selleks, et elupinnad oleksid tule eest kaitstud, jälgi
ise tuleohutust või kutsu päästjad tuleohutusest
rääkima. Kodunõustamise tellimiseks helista päästeala infotelefonile 1524. Nõustamisi viivad läbi
kutselised ja vabatahtlikud päästjad, kes on
äratuntavad Päästeameti eraldusmärkidega autode,
riietuse ja töötõendi järgi.

Kas Sinu kodus on piisav hulk
töökorras suitsuandureid?
Seadus ütleb, et kohustuslik on
paigaldada elupaika üks suitsuandur.
Samas ei saa väike elupäästja õigel
ajal tulekahjust märku anda, kui
põleng saab alguse mõnest teisest
ruumist ja uksed on suletud. Siis, kui
suits on lõpuks andurini jõudnud ja
viimane tööle raken-dub, ei pruugi
väljumistee enam suitsust prii olla.
Seepärast mõtle hoolikalt läbi, kas
Sinu elamisse piisab vaid ühest
andurist või läheb mitut vaja. Kas Sinu
pere kõik liikmed kuulevad suitsuanduri heli õigeaegselt ja kas neil on
võimalik ohualalt väljuda?
TÄHELEPANU! Tulekahju suits
sisaldab vingugaasi ja on väga mürgine. Kahjutule puhkedes muutub
ruumis viibimine eluohtlikuks juba
mõne minuti möödudes. Kas sinu
koduuks on seestpoolt võtmeta avatav, et kiiresti väljuda.

LIINA JÄRVI,
Ida päästekeskuse nõunik
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Kiri lapsevanemale:
Kasvatame lapsi koos
Vanemal lasub lapse kasvatamisel
tohutu vastutus. Lapsevanemal on
õigused ja kohustused, mida täita, kuid
see ei tähenda sugugi, et igaüks peab
oma last ise kasvatama ja oma muredega
üksi hakkama saama.
Oma töös noorsoopolitseinikuna
puutun kokku väga erinevate inimestega.
Meil kõigil on oma maailmapilt ja väärtushinnangud, lastel on need alles välja
kujunemas. On oluline kokku leppida,
milline on meie ühine missioon, et tagada
laste hea ja turvaline areng ning milliseid
väärtusi me lastele edasi anname. Need
väärtused peavad väljenduma meie endi
käitumises, tegevuses ja hoiakutes. Minu
jaoks on kõige olulisem väärtus koostöö –
eelkõige koostöö koduga.
Politsei võib lastele rääkida, mis on
õige ja mis vale, kuid väga oluline on eeskujude olemasolu kodus. Ennetustegevuses räägime palju sõltuvusainete
kahjulikkusest. Lapsed küll kuulavad,
kuid see teadmine ja uskumus kõigini ei
jõua, sest nende peres suitsetatakse ja
tarvitatakse alkoholi. „Kuidas saab suitsetamine kahjulik olla, kui minu isa tõmbab paki suitsu päevas?“ „Miks on alkoholi liigtarvitamine paha, kui meil kodus
joovad vanemad igal nädalavahetusel?“
„Miks ma ei või koolikaaslast lüüa, kui
meil kodus lüüakse?“ „Miks ma ei või vahetunnis suitsetamas käia, kui ma kodus
võin suitsu teha?“
Hea lapsevanem! Mõistame koos
alaealiste sõltuvusainete tarvitamise
hukka. Ära anna oma lapsele tubakatooteid või alkoholi. Ära luba võõral neid
lapsele osta. Austame iseennast ja teisi
meie ümber. Oleme üksteise suhtes
hoolivad ja abivalmis. Näitame lastele, et
liikluses on turvalisem osaleda, kui me
ise liikluseeskirju täidame. Pimedal ajal
kinnitame jope külge helkuri ja kanname
seda uhkusega. Motiveerime last kooliga
koostööd tegema, suhtleme aktiivselt
õpetajatega ning otsime lahendusi, mitte
süüdlasti. Õpetame lapsele elementaarset viisakust, eneseväljendust ja argumenteerimisoskust. Õpetame neid konflikte lahendama hea sõna, mitte vägivallaga. Last ei tasu politseiga ähvardada. Politsei töö on turvatunde loomine
ning abi osutamine. Noorsoopolitseinik ei
ole karistaja, vaid pigem abistaja ja
suunaja.
RIINA KAUR,
noorsoopolitseinik

Ostan parima hinnaga ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Raha kohe kätte. Tel: 5871 0351

veebruar 2017
Pearaamat OÜ

Õnnitleme juubilare
ja sünnipäevalapsi

Raamatupidamisteenus
väikeettevõtetele, korteriühistutele, FIEdele algdokumentide korrastamisest majandusaasta aruande koostamiseni.
Tel. 5190 1120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

veebruaris
URMAS ALATSEI
MARIINA MÜRK
LAIRE VEELMAA
VAMBOLA KRAUSE
ALEKSEI TÄHT
VILVE HUNT
ENDEL ALTMETS
AINO MITT

55
55
55
60
75
80
85
92

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Ostame kasvavat metsa ja
metsakinnistuid ning põllumaad üle
Eesti, hind kuni 10 000Ä/ha.
Info 5611 1900, Info@metsakeskus.ee

Palju õnne!
Garbriela Klooster ja Elvis Krumm

tütar ELIISE
Kätlin Kirs ja Timo Vunder

poeg OTTO
OÜ Palter
Faehlmanni tee 30
(hoovipoolsest uksest)

LILLEPOOD avatud
T – L kella 9.00–13.00 15.00–19.00
Info 5554 0662, 329 1537

Elna poes Väike-Maarjas
Tamme 2a müügil
* Lilled, kingitused, inglid,
seemned, istiku- ja lillede mullad,
* Poolvääriskivid ja nendest ehted
SÕBRAPÄEVANI –15 %
* Lõngad veebruaris-märtsis –10 %
* Vaibad, vakstu, Suva tooted,
käsitöötarvikud.
* Koera- ja kassitoit laohinnaga.
Pakume ka kliendi- ja kinkekaarte.
Külasta meid ka facebookis Elna
pood
Info tel. 5373 5059

Küttepuud Simunas.
Tel. 515 7741
Müüa 3-meetriseid küttepuid koos
kohaletoomisega.
Info telefonil 515 4770.

Mälestame heasüdamlikku
ja alati abivalmis seltsi liiget
ADELI TASULAT
Rakke Valla Hariduse Seltsi pere
Armas
ADELI TASULA
Taas süüdatud küünal,
mälestades meie eakat klubi liiget.
Kaastunne lähedastele.

RAKKE KAJA VÄLJAANDJA:
Rakke Vallavalitsus
Toimetus ootab ajalehe materjale
iga kuu 25. päevaks aadressile:
rakkekaja@gmail.com

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

ANTS TEPP
18.03.1942 – 28.12.2016
TIINA HERT
12.01.1948 – 4.01.2017
ADELI TASULA
23.06.1931 – 5.01.2017
INGRID LAANE-LAAS
23.05.1932 – 5.01.2017
ELEONORA TEEDE
7.03.1938 – 19.01.2017
ASTA KUTSAR
12.06.1933 – 24.01.2017
TEHNILINE TEOSTUS:
Kalurileht OÜ
www.kalurileht1.ee
e-post: kalurileht1@gmail.com
Tel. 5649 5252

