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Seltsi tegevus aastatel 2003 - 2005 

 

2003 

Teema, kohtumis-, kirjandusõhtud: 

Tervitusi hõimurahvastelt Volga ja Uurali piirkonnast 

Tammsaarele mõeldes 

Juhan Aare filmide ja raamatute õhtu 

Kohtumine kirjanikust maavanema Marko Pomerantsiga 

Evangeelne õhtu laulude ja sõnaga – Emil Shwitsky Saksamaalt 

Naljapidu Naerunädala raames 

Kartulipäev (loengud, kartulihõrgutiste konkurss, kartuliteemaline näitus ja kontsert, 

seemnekartulimüük) 

Emadepäeva tähistamine, emadepäeva koogikonkurss 

Algatati puu istutamise traditsioon lastekaitsepäeval, lisaks kontsert ja joonistusvõistlus lastele 

Ülevallalised kolme kooli õpilastevahelised võistlused kirjanduse tundmises, joonistamise 

võistlused, näitused (7 korral) 

Kirjandusõhtu valla koolise õpilastele „Kreutzwaldist ja Kreutzwaldiga“ 

Muuseumitund „Eesti vanemad raamatud“ 

Seltsi trükise „Faehlmann ja Rakke“ esitlus 

Fr. R. Faehlmanni 205. sünniaastapäeva tähistamine. Mälestusküünalde süütamine sünnikohas, 

mälestuskivi juures Aos. 

Loengud 

Ametiühingud ja tööseadusandlus 

Endla Looduskaitse eripära 

Kartuli sordiaretusest Eestis 

Tasakaalustatud toitumise kontseptsioon 

Kohvi tootmine, kohvi sordid 

Näitused 

Üks muistne Eesti jutt. Koguti kokku 23 eri väljaannet rahvuseeposest „Kalevipoeg“ 

Faehlmann ja Rakke (vanimad teosed aastatest 1929-1940) 

Ekskursioonid, retked, matkad 

Ida-Virumaa, Kohtla-Nõmme muuseum 
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Endla soostik, Juta muistendi ettekanne Juta kivi juures 

Setumaa, Piusa maastikukaitseala 

Tallinna Botaanikaaed, Näitus „Joogem terviseks“ 

Teatri ühiskülastused 

Kalevipoeg – Neeruti 

Evita – Tartu 

Aristokraadid – Tallinn 

 

2004 

10. jaanuar – Kultuuriloolase Helmut Joonuksi 80.a sünniaastapäeva puhul tema mälestuse 

jäädvustamine Rakke Valla Hariduse seltsi muuseumis, mille rajajaks (koolimuuseumina) ta oli.  

24. aprill Rakke Valla Hariduse Seltsi 90.juubeli tähistamine 

01. juuni – Lastekaitsepäeva tähistava puu istutamine. 

27. – 30. juuni – osalemine ESTO-l Riias. 

10. juuli – Piknik Peipsi järve kaldal. 

September – Seltsi sügispäeva (teine) korraldamine. 

27. oktoober Riho Lahi 100. sünniaastapäeva tähistamiseks mälestuskonverentsi korraldamine. 

Mälestuskivi paigaldamine tema matmispaigas Ao kalmistul. 

17. november – Rakke elanud isetegevusliku helilooja Ferdinand Mühlhauseni 140. 

sünniaastapäeva tähistamine, eeltööd tema mälestustoa avamiseks; mälestuste jäädvustamine 

muuseumis ja trükisena. 

 

2005 

Valmistati ja õnnistati seltsi oma lipp. 

Koostati reklaamvoldik -Rakke Valla Hariduse Selts. 

1.04 - Kolmas anekdootide rääkimise võistlus valla Lahu, Salla ja Rakke koolide õpilastele 

16.04 - Koeru, Kareda ja Rakke valla seltside näitetruppide Ühisprojekt Eduard Vilde "Vigased 

pruudid" Rakkes. 

23.04 - Kevadine külvipäev. Sordiaretaja Evald Kool tutvustas aedhernesorte ja herne kasvatamist. 

Kartuli-aedvilja - ja lilleseemnete müük. 

28.05 - Seltsi näitetrupi esinemine Ed. Vildele pühendatud konverentsil Muuga mõisas. 

1.06 - Traditsiooniline puu istutamine lastekaitsepäeval koos lasteaia "Leevike" mudilastega. 



3 
 

6.07 - Eduard Vilde ja seltsiliikumise juubelile pühendatud seltsi suvepidu Rakke Laululaval. 

Näitetrupi esituses Vilde jutustuse "Astla vastu" ainetel lavale seatud etendus. Esineb ja mängib 

tantsuks Siimusti kapell. Loterii. 

13.08 - Ekskursioon Pakri poolsaar & Paldiski 

11.10  Arvutitund -Õpime  ID-kaarti kasutama. 

12.10  Loeng   - Enesetasakaalustamine leevendab pingeid ja avab tee enesearengule lektor Kadri 

Koha. 

28.10  Seltsiõhtu -Selts ja raamatukogu Rakkes. 

28.10  Foto- ja dokumendinäitus -Seltsid läbi aegade. (Rakke praeguse valla  piires asunud 

endised ja praegused seltsid.) 

07.12  Muinasjutuõhtu - Andersenist ja Anserseniga. Valla kolme kooli õpilaste 

Anderseniteemaliste joonistus-, muinasjutuvõistluse ja meisterdamis konkursi parimate 

autasustamine. Muljeid Taanireisilt. 

 

 


