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Hea vallarahvas.
Kui sa oled need 25 aastat elanud
Rakkes, päevast päeva teinud siin
oma toimetusi, iga päev seisnud
silmitsi ühe ja sama vaatepildiga, siis
võib sulle tunduda, nagu oleks aeg
siin seisma jäänud. Ei midagi uut
ega huvitavat. Võõras näeb ja mär
kab kergemini just neid väikeseid
muudatusi, millega meie silmad on
harjunud ja mida me ise tähele ei
panegi. Kõnnid koolimajast või
purskkaevust mööda ja ei pane
tähelegi aga võõras jääb vaatama,
seisatab ning vahel avaldab isegi
imestust. Rakke on väike, me ei saa
end võrrelda suurte keskustega, aga
see ei tähenda, et siin oleks aeg seis
ma jäänud. Ma ei hakkaks siin üles
lugema kõike seda, mida vallas nen
de aastate jooksul on tehtud. Igaüks
saab ise oma nimekirja kokku panna.
Aga ma tahan öelda, et kõik need
silmaga nähtavad muutused kooli
majas, lasteaias, kultuurimajas, raa
matukogus, hooldekodus, kõik need
mänguväljakud, rohealad ja üritused
on saanud teoks tänu paljude ini
meste panusele. Mitte ükski muutus
ei toimu ilma inimeste töö ja tahteta.
Siinkohal suur tänu kogu valla
rahvale, ettevõtjatele ja töötajatele,
õpetajatele ja õpilastele, juhtidele ja
ametnikele, pensionäridele ja lastele
Rakke inimesele!
Suurim varandus ongi aga need
inimesed, kes siin toimetavad või
muul viisil Rakke vallaga tihedalt
seotud on. Mul on õnn olla seotud
inimestega,
kelle
oskustes
ja
kohusetundes ma ei pea kahtlema.
Olgu need vallakodanikud, olgu
need vallavalitsusega seotud asutus

te juhid või töötajad, olgu need ette
võtjad või ettevõtete juhid igal juhul
on nad andud oma parima, et
omavalitsus tervikuna toimiks.
Minu siiras soov oleks meile kõigile
rohkem üksteise mõistmist, heataht
likust, tänulikku meelt, aga eelkõige

armastust oma Rakke ja siin elavate
inimeste vastu.
Palju õnne Rakke vald

!

Enno Eilo
Rakke volikogu esimees
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Aarand Alamets
Paula Alatsei
Silver Hiire
Mia Kabral
Raneli Kalda
Ricardo Kalda
Eliise Krumm
Arabella Lepp
Egert Loik
Lennart Mandel
Hugo Mitt
Robert Niinep
KadiLy Pamberg
Kristofer Riigor
Karoliina Variksoo
Päev enne Lihavõttepühi toimus Rakke
kultuurikeskuses Lusikapidu. Peole olid kutsutud
eelmisel aastal meie valda sündinud ilma
kodanikud. Väikese kontserdi andsid Rakke kooli
laulu ja tantsulapsed. Tervitussõnad vallavanem
Andrus Blokilt ja lusikad saidki omanikele üle

antud. Koolijuht Igmar Matto poolt kingituseks
kooli logoga pastapliiats. Pidupäevatort maitses
kõigile.
Pidupäeva jääb meenutama ühiselt tehtud pilt.

Rene Põllumaa

KUU VALLAVALITSUSES
7. aprilli vallavalitsuse istungil asfaldiaukude
parandustöödel ne, Jäätmaa külas asuva Teraviku,
otsustati
Lahu külas asuva Nõmmliiva, Lahu
11 4,90 eurot/h +km .

* Määrata ja maksta vajaduspõhist
peretoetust 201 7.a. aprilli- , mai- ja
juunikuul iga kuu eest käesoleva korralduse lisas märgitud 2 isikule
summas 1 80.- eurot
* Maksta sünnipäevatoetust 40 eurot ühele isikule, määrata küttetoetusena 5rm küttepuid üksikpensionäridele ja maksta ühekordset toetust 1 isikule autokooli
esmaõppe maksumuse kompenseerimiseks.
* Kinnitada konservisaajate nimekiri
* Rakke valla teede ja Rakke aleviku
tänavate remonditööde teostaja leidmiseks korraldatud hankel tunnistada edukaks Tariston AS pakkumus

* Kinnitada alates 1 . jaanuarist 201 7
Rakke Valla Kommunaalasutuse
töötajate koosseisud
* Nõustuda Lääne-Viru maakonnas
Rakke vallas, Rakke alevikus
asuvate
Orulille, Võiduveere,
Vahemetsa, F.R.Faehlmanni tee 3,
Nõlvaserva, Lõunaserva maaüksuse, Tööstuse tn 1 a , Jaama tn
4a, Sõpruse tn 3a, Lille tn 1 0a,
Kastevälja sihtotstarve ja kohaaadressi andmisega riigi omandisse
jäetavate maaüksuste kohta.
*Nõustuda Lääne-Viru maakonnas
Rakke vallas Kadikülas asuva Rohekonna, Räitsvere külas asuva Eeskünka, Mõisamaa külas asuva Laa-

külas asuva Sambliku, Lahu külas
asuva Ritsika, Villakvere külas asuva
Sepaaugu, Villakvere külas asuva
Hiiresaba , Ao külas asuva Laudataguse, Ao külas asuva Augu, Edru
külas asuva Kirsi, Lammaskülas asuva Kopli, Lammaskülas asuva Laasti,
Piibe külas asuva Vesikupu, Piibe
külas asuva Rajapõllu, Piibe külas
asuva Otipõllu, Piibe külas asuva
Otiniidu maaüksuse riigi omandisse
jätmisega ja sihtotstarbe määramisega.
* Nõustuda Simuna tee 1 2, Rakke
alevikus, Rakke vallas, LääneVirumaal asuva maa ostueesõigusega erastamisega vastavalt plaani-
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ja kaardimaterjali alusel koostatud
katastriüksuse plaanile ehitise kaasomanikele
* Väljastada kasutusluba suveköögi,
asukohaga Lääne-Viru maakond,
Rakke vald, Väike-Tammiku küla,
Vaestemaja kinnistu, kasutuselevõtuks.
* Väljastada ehitusluba elamu ehitamiseks, asukohaga Lääne-Viru maakond, Rakke vald, Räitsvere küla,
Jõeveeru, vastavalt FIE Aare Traksi
poolt koostatud eelprojektile töö.
* Moodustada hajaasustuse programmi nõutele vastavate taotluste
hindamiseks komisjon koosseisus
Raivo Vilipõld, Ingrid Kirss, Guido
Kraav, Piret Lükk, Avo Vahi.

* Määrata ja maksta toimetulekutoetust
aprillikuul
käesoleva
korralduse lisas märgitud 11 isikule
kogusummas 2036.23 eurot
* Maksta täiendavat toetust 3 isikule
summas 281 .50 eurot.
* Välja arvata Tammiku Avahooldekeskusest 1 4. aprillist 201 7 a 1
inimene.
* Kanda üle mittetulundusühingutele
Spordiklubi “Rakke” 4500.- eurot,
“Kodukülad” 1 000 €, Rakke Valla
Hariduse Selts 1 600.- eurot, Emumäe Arenduskeskus 700 €, Järvamaa Matimehed 3000.- eurot, Salla
Seltsimaja
1 200.eurot
ja
Südameasi 900.- eurot
Mittetulundusühingutel esitada majandusaruanded toetuse kasutamise
20. aprilli vallavalitsuse istungil kohta koos kuludokumentidega hiljeotsustati
malt 1 0.07.201 7.
aastal
ja
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31 .1 2.201 7. aastal.
* Kinnitada põhivara bilansist väljakandmise akt soetusmaksumus
62239,62 eurot
Aktis nimetatud varade arvestust
pidada edaspidi bilansiväliselt.
* Võõrandada otsustuskorras Rakke
vallale kuuluv kahetoaline korter
aadressil Rakke alevik Metsa 1 -1 0
selles elavale
üürnikule Viktor
Brusnitsõn hinnaga 600 eurot.
* Väljastada raieluba Aia tn 11 ,
Rakke alevik ühe puu raieks.
* Lugeda korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt
liitunuks
Helmi,
Tammiku küla, Rakke vald, LääneViru maakond. Jäätmevedu toimub
seoses majavalduse perioodilise
kasutamisega alates 01 .05.201 7
kuni 31 .1 0.201 7.

Tuhandetest südametuledest süttisid 1 6.aprillil XII noorte- laulu- ja tantsupeo tuled!
EV1 00 Pidu sai hoo sisse.
Nii süttis ka Rakke Linnamäel tantsu- ja laulurahvaga koos lõke.
Tänaseks on selgunud, et suurele peole on saanud Rakke Kultuurikeskuse
5.-6.kl ja 7.-9.kl segarühmad.

Tänu sulle tantsija!Tänu sulle tantsuõpetaja Riina!
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Kultuuritegemised
mais-juunis
5.mai - Rakke Kultuurikeskus

kell 1 8.00 Emadepäeva Kontsert

6.mai - SALLA KUURSAAL

kell 22.00 Hooaja avapidu Sõpruse puiestee

1 2.mai - RAKKE LASTEAED"LEEVIKE"
Emadepäeva tähistamine

26.mai - RAKKE LASTEAED"LEEVIKE"
kell 1 7.00 Lõpupidu

27.mai - XIII Emumäe Jooks
ja VII Laat
28.mai - PEREPÄEV
RAKKE LINNAMÄEL
1 .juuni - Rakke Noortekeskus

kell 1 6.00 Joonistamisevõistlus/
pühendatud lastekaitsepäevale/

1 6.juuni - RAKKE KOOL

kell 1 8.00 IX klassi lõpuaktus

23.juuni - AO KALMISTUPÄEV
kell 1 4.00 Teenib Enn Salveste

23.juuni - RAKKE VALLA
JAANITULI

kell 20.00 Kontsert Suveteatris
kell 21 .00 Süttib lõke
kell 21 .30 Ans Anmantino

KALMISTUPÄEVAD

23. juunil kell 11 .00 Simunas
23.juunil kell 1 4.00 Aos
24. juunil kell 11 .00 Koerus
1 6.juuli kell 1 3.00 V-Maarja
vanal kalmistul

Alates 1 .juunist Ao kabelis
müügil begooniad
info 5246501
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SPORDIKÜLG
Korvpalli turniir Rakke vald 25
Kaarjärv ja Karolina Kull. Rahvusvahelisel tasandil tõi
väga hinnatud võidu Greete Steinburg, kes võitis kuus
päeva kestnud ränkraske Portugal Touri koos paaris
sõites Maaris Meieriga. Kohe naistele sekundeeris ka
Joosep Veelmaa, kes võitis oma vanuseklassis maratoni
Lätis Adažis.
Kodune maratonide hooaeg avati aga Bosch Eesti
Maastikurattasarja avaetapiga Alutagusel. Vaatamata
külmale ilmale ja mudasele rajale oli stardis rekordarv
osalejaid. Spordiklubi Rakke „saagiks“ kuus poodiumi
kohta: naiskond I koht, N12 Eliise Kivistu II koht, M12
Thristan Paju II koht, M14 Joosep Veelmaa II koht, N35
Maris Kaarjärv I koht ja Naised Greete Steinburg I
koht.
Kuusalu Rattamaratonil väga ekstreemsetes oludes ja
Jalgrattasõit
lumetormis sõidetud võistlusel jõudsid rakkelastest
esikolmikusse Maris Kaarjärv II koht N35, Mairis
Jalgrattahooaeg on täistuurid sisse saanud ja enam ei Õispuu N23 II koht ja Greete Steinburg võitis naiste
möödu ühtegi nädalavahetust kui kusagil meie Rakke põhiklassi.
ratturid stardis poleks. Hooaja vedasid meilt käima just
Enno Eilo
õrnemasoo esindajad. Team Rattapood Cup karikasarjas
on juba kolmel osavõistlusel poodiumil olnud Mairit
Rakke valla sünnipäeva puhul 8, aprillil toimunud
korvpalli turniirist võtsid osa ja pakkusid Rakke
korvpalluritele konkurentsi Kuremaa, Simuna ja Koeru
korvpallivõistkonnad. Rakke Kooli spordisaal oli
mitmeks tunniks võitluslikust ja ehedaid emotsioone
täis. Turniiri võidukarikas rändas Kuremaale. Teine
koht Simuna võistkonnale ja kolmas koht jäi kodusaali.
Neljanda kuid sellel võistlusel ka auhinnalise kohaga
lõpetas Koeru võistkond.
Mängude tulemused:
Torma – Simuna 35:28, Torma Koeru 49:26,
TormaRakke 56:28, Simuna Koeru35:28,
Simuna Rakke 43:38, Rakke Koeru 39:30

Joosep Veelmaa
Mälumängusari “Mälukas”
9. hooaja kokkuvõte
12. aprillil toimus Rakke raamatu
kogus mälumängusarja “Mälukas”
20162017 hooaja viimane etapp. Jär
jekorras juba 9. hooaeg kulmineerus
seekord võistkonna “Agatantsulust”
võiduga. Seitsmest etapist võitsid
nad kolm, ning korra tuli neil ka esi
kohta jagada. Võistkond on osalenud
mälumängus kõigil üheksal hooajal
ning lõpuks õnnestus neil ka
üldkokkuvõttes esimeseks tulla.
Teiseks jäi seekord viiekordne võitja

Mairit Kaarjärv ja Karolina Kull
“Fortuuna”, kolmandaks “Uued”
ning tubli konkurentsi pakkus neile
kõigile debüüdi teinud võistkond
“Kodukülad”. Täname ka võistkon
da “Desi”, kes seekord piirdus osa
lemisega vaid kahel esimesel etapil.
Võrreldes eelmise hooajaga on meie
read veidikene hõrenenud. Nagu
öeldud, viiest hooaega alustanud
võistkonnast jõudis lõpuni vastu pi
dada neli. Mõned aastad tagasi oli
osalejaid koguni seitse. Raamatu
kogu on valmis korraldama mälu
mängusarja ka edaspidi kui vaid mä
lumängureid oleks. Väga on ooda

tud uued võistkonnad, kes vanale
kaardiväele, kord kuus oktoobrist
aprillini konkurentsi pakuks. Oota
me sügiseks juurde uusi võistkondi,
et väärikas juubelihooaeg maha
pidada. Jälgige reklaami.
“MÄLUKAS 20152016”
1.Agatantsulust 8,5 kohapunkti
2.Fortuuna
13 kohapunkti
3.Uued
14,5 kohapunkti
4.Kodukülad
19,5 kohapunkti

Rakke valla raamatukogu
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VOLBRIÖÖ
Juba mitmendat aastat kogunesid Volbriõhtul
suured ja väikesed nõiad, et üheskoos kevadet
tervitada. Sel aastal saime kokku Salla Kuursaalis.
Tantsiti vahvaid nõiatantse ja katsuti rammu
erinevatel nõiavõistlustel. Oma osavust sai näidata
kaigaste kodaratesse loopimises ja meeleheites,
lisaks said luuapikkused ja pikemad nõiad võistelda
ka viinaviskamises ja kõrvalehüppes.
Aitäh teile nõiapealikud Helen, Riina, Liia ja Tiia
vahvate tantsude eest. Täname ka Markot, kes
meile Salla Kuursaalis lahkelt peavarju andis.
Kõrget lendu kõikidele nõidadele ja kohtumiseni
järgmisel aastal!

Triinu Pohlak

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
www.pearaamat.eu
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Rakke Robootikute edukas kevad
Meie kevadhooaja kolm suurvõistlust on nüüd
peetud. 11. ja 12. märtsil olime FIRST LEGO League
(FLL) võistluste Eesti finaalis Tartus Eesti Rahva
Muuseumis. Paistsime silma enda meisterdatud
värskelt valminud led tuledes sildiga ning
meeskonnale omistati karikas Sõbraliku Koostöö
kategoorias. Lisaks saime kingituseks uue laua FLL
väljakute jaoks, mille eest täname meistrite
meeskonna Triblox juhendajat Rasmus Kitse ning
Moonika ja Tiit Kõrret selle idee ning MTÜ
Robootika eestvedajaid Heilo Altinit ning Ramon
Rantsust teostuse eest.
2. aprillil said Tartu Ahhaa keskuses oma
võistlusväljakuid esitleda ning teiste ehitisi
uudistada 8 juuniorite (610 aastaste laste)
meeskonda Rakkest. FIRST LEGO League
juuniorite näituse teemaks oli loomade hullus,
mille raames tuli ehitada LEGO elementidest ja
vähemalt ühe liikuva elemendiga varustatud plats
ning valmistada plakat väljavalitud looma ning
oma meeskonna kohta. Kõigil platsidel oli ka
mesitaru ning meeskondadel tuli uurida mesilaste
elu ning tegevuse kota. Lasteaia rühmadel oli
võimalik kohtuda ka päris mesinikuga. Täname
Vahur Elbret, et ta leidis aega lastele mesilaste elu
tutvustama tulla. Tore oli vaadata lapsi oma ehitisi

ning uurimustöid tunnustajatele tutvustamas. Päev
oli meeleolukas ning lastel palju tegemist Ahhaa
näituste alal.
22. aprillil viis meid tee Võrru, kus peeti
kaksikvõistlus: Võru Tsõõr ja RoboMiku lahing.
Võistlusalasid oli nii LEGO robotitele, kõigile
teistele robotitele kui ka programmeerijatele. Koju
sai toodud viis diplomit. Meie noorim võistleja, 6
aastane Marten Lepp, tõi kolmanda koha auhinna
oma meeskonnale Rakke Mesilased (Triinu
Jõesaar, Joel Lebedev, Kustav Kuntro) Scracth
animatsiooni kategoorias. Kohapeal valminud
võistlusalal  Scratch üllatusmäng  sai võidetud nii
teine (Kristo Veelmaa ja Reno Laht) kui ka
esimene
(Laas Hendrik Lumberg, Kristjan
Variksoo, Jako Aimsalu) koht. Viimane seltskond
oli ülekaalukalt
parim veel roboti ekraani
animatsiooni kategoorias ning ka nende ehitatud 3
kg LEGO sumo robot oli võitmatu.
Hooaeg hakkab lõppema. Ees on ootamas veel
kaks kergemat võistlust: 13. mail Vinni Espitsioon
ning 19. mail Laiuse robootikavõistlus.
Täname kõiki robootikaringis osalenud lapsi
meeleoluka aasta eest!
Leelo Ambos

Ära puutu pommi!
Kevad
on
käes.
Inimesed lähevad aeda,
metsa, rohkem loodu
sesse – algavad põllu
tööd, aiatööd, nende
tööde käigus leitakse sa
geli Teisest
Maail
masõjast jäänud lõhke
kehasid.
Igal aastal avastatakse
Eestist keskmiselt 3500
lõhkekeha.
IdaEesti
pommigrupi demineeri
jad on sel aastal saanud
enam kui 47 väljakutset.
Kahjutuks
on tehtud
125 lõhkekeha. Eelmisel
aastal oli meie regioonis
268 väljakutset, tehti
kahjutuks 686 lõkekeha.
IdaEesti pommigrupi
peademineerija Ragnar

Reiljan tuletab meelde,
et need lõhkekehad on
väga ohtlikud. Lõhke
kehad
on
ehitatud
selleks, et tappa, vigas
tada või tekitada suuri
purustusi. „Nad kind
lasti töötavad, kuna nad
ei ole liiga vanad. Isegi
kui te ei ole kindel, kas
see on lõhkekeha või
miski muu, või mingi asi
on teie arvates kahtlane,
kindlasti helistage häda
abi numbrile 112!“, 
kutsub demineerija ini
mesi üles käituma õiges
ti.
Ragnar Reiljan juhib
tähelepanu sellele, mida
inimene ei tohi teha
avastades kahtlase ese

me. Kahtlast eset ei tohi
liigutada ega kaasa võt
ta, et kellegile näitama
minna! Ei tohi edasi kae
vata, välja tõsta, midagi
rohkem uurima hakata.
Teine asi mida teha–
hoiatage läheduses viibi
vaid inimesi ja ärge las
ke kedagi leitud eseme
lähedusse. Ja siis helis
tage häirekeskusele ja
täitke saadud juhiseid!
„Kui olete metsas, siis
märgistage ära see tee
kond leitud esemeni, et
demineerijad leiaks ese
me üles“,lisab Reiljan.
Peademineerija rõhutab
seda, et keegi ei naera
ega karista teid, kui see
ei olnud lõkekeha. „Te ei

peagi teadma, kui te ise
nii arvate, et see on
imelik teie jaoks, helis
tage 112. Parem üle
reageerida!“ – hoiatab
peademineerija.
Lõhkekehad võivad olla
väga erineva suuruse
ning kujuga. Peamised
lõhkekehad, mida Ees
tist leitakse, on padru
nid, miinipilduja miinid,
käsigranaadid
ning
mürsud. Samas on lei
tud ka mitmeid lennuki
pomme ja lõhkeainet.

Jevgenia Parv
PÄÄSTEAMET
Ida päästekeskus
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Rakke Haridusseltsi kingitus
Vabariigi 1 00. juubeliks.

Eesti

1 6. aprillil 201 7 istutasid Rakke Haridusseltsi
liikmed koos Rakke Kooli õpilaste ja Rakke
70
elanikega seltsi eelkäija Rakke Rahvahariduse
MARET NEVOLIHHINA
Seltsi poolt 93 aastat tagasi ehitatud, kuid
TIIU TÄLLI
1 944. aasta sõjatules hävinud endise Rakke
seltsimaja (mille teisel korrusel asus Rakke
60
Algkool) kolm tamme. Tammed on sümboolMAIE SIRP
seks
kingituseks Eesti Vabariigile, kodukohale
JÜRI URB
ning mälestuseks Rakke Rahvahariduse Seltsi
asutajatele,
jäädes ühtlasi meenutama endist
55
seltsimaja.
ÜLLAR HIIRE
Rakke muuseumi juurest suundus rongkäik
seltsi lippu hoidnud ühe noorima seltsiliikme
50
Hanno Traksi järel seltsimaja mälestuskivi
SERGEI ROŽKOV
KÜLLI TAMP
juurde. Tammede istutamisel olid seltsiliikmeRAILI UUDLA
tel abiks agronoomikogemustega Ilmar
Kaljuvee ja seltsi tegemisi sageli toetav Elend
Elbre. Tammeistikud kasvatanud seltsi liige
Hilja Kaljuvee luges tammedele pühendatud
omaloomingulise luuletuse " Tammeke,
puuke ..."
Tammeke, puuke, sirgu sa suureks,
hea on sul kasvada meie juures.
Müüa roller JIAJUE läbisõit ainult Soovin rentida põllumaad. Hea
Päike sind paitab ja juua saad ka,
32 km. Info 5282653
hind! 5521 753
kodumaa mullast jõudu sa saad.
Kasva
sa võimsaks ja varju meil anna.
Soovin osta maja Rakkes.
Müüa paaritusealine punane
Küll
aegade
voog sind endaga kannab
53323806
mullikas(EPK).
kaugele,
kaugele,
kuis lendab aeg ...
Telefon 5383331 3
Näed, kuidas väikesest poisist saab paps,
sünnib ja targaks saab lapselaps.
V-Maarja müüa 1 -toaline kõigi
Lille tänaval pesunöörilt
Neile sa sosista vahetevahel,
mugavustega rõduga korter
varastatud tütarlaste püksid. Kui
kuidas
meil oli ja kuidas meil läheb.
esimesel korrusel. Info 5230428
keegi märkab mustvalge triibulise
Tuuled ja tormid meid räsivad,
mustriga teksastiilis(üsna
ainulaadne ja silmatorkav muster)
mõned meist nendest ka väsivad.
Oru 1 majarahvas otsib suveks
pükse või on pakutud müüa,andke
Sina näed palju kaugemaid aegu,
majaümbruse niitjat. Tehnika peab teada telef. nr.5044883.
elu saab olema parem kui praegu.
olema niitjal. Palun tee pakkumine
(ühe niitmiskorra hind) telefonil
51 933935 või meilitsi
mmattisen@gmail.com.
M.Mattisen

Töötukassas registreeritud Rakke
valla töötud:
jaanuar 46, veebruar 46,
märts 47.

Avaldame kaastunnet
Urve, Sirje ja Vilma peredele
ARTURI ja KULDARI
kaotuse puhul.
Liivi, Sulev ja Eini.
Väljaandja: RAKKE VALLAVALITSUS
Simuna tee 10, Rakke alevik
46301 Lääne-Virumaa
tel 326 0870
e-post: vald@rakke.ee

MAIE LILLEORG
Mälestame meie seltsi liiget
Rakke Valla
Hariduse Seltsi pere.
Ajalehe materjale ootame iga kuu hiljemalt
25-ndaks kuupäevaks aadressile:
rakkekaja@gmail.com
tel. 326 0870

KULDAR HARJO

1 8.11 .1 952 - 02.04.201 7

ESTER KASK

04.09.1 929 - 1 4.04.201 7

MAIE LILLEORG

1 8.05.1 941 - 21 .04.201 7

HILJA LEPP

30.04.1 926 - 28.04.201 7

SLAVA SEMJONOV

01 .1 2.1 962 - 02.05.201 7
Tehniline teostus:
Kalurileht OÜ
Tel. 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

