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S6meru valla rahvale on vaimuvalgust
Aluvere
kool. mille l2S.aastapdeva
tiihistati
2?.mail
1989.aastal m6lestuskivide avamlsela nii vana kui ka uue
koolimaja juures (vt. k6rvalasuvaid fotoeid). Rohken kui
sajandipikkusele
haridusajaloole
heidab pilgu 6petaja
Aino Kurmiste.
1863.a. 10.nov. (vkj.) alustas Aluvere kiilas t€Sevust
kool, mis arhiiviandmetel
kandis nimetust Bauerschule
unter Neu-Sommerhuren in Dorfe Allofer. Koolmeistriks
sai Simuna klhelkonnakooli
haridusega
Hans Wilberg
(siind.1818), kes ei oeanud muid keeli pede emekeele.
Koolihoone paiknes Tellinn-Narva
maantee ddres ja oli
ja
taveline
millele lisandusid
klaeEituba
rehielemu,
eluruun koolmeistrile. Kooli peeti neljal piievalr reede oli
ja siis
vaba, sest koolmeistrid
olid ka valtrakirjutajad
sobis vaba pdev lisatiiii tegeniseks. Laup6ev oli ndnde
laste "katsumise" pdevr kes iga piiev koolis ei keinud.
Koolis 6petati Iu gemist, rehkendamlstr- plibUlugu, katekismust, laulmist, hiljem lisandusid ilukiri, geograafia, vene
keel. Koolipdev algas varevalgel pelvusega ja l6ppes kella
17 paiku 6htupalvusega"
Teine koolihoone valmis l8??.aaetal. Ka see oti 6lgkatusega palkehitue,
kuld peale klassitoa oli 2 elutuba
jiii eeialgu
kasutusele
koolmeistrile.
Vana koolitare
koolipere majandushoonena.
ja
1909.a" valmis juba kolmas koolihoone palkidest
pilpakatusella, avar Ja valguekiiilast€
ruumldeta" See on
sama hoone, mls seisab nehaj6etuna Tallinn-Leningradi
Viimati olid seal koolitunnid
1988.a"
maantee dires.
eepteurbri l6pus.
1932.:1934.a. tehti gama hoone tagaktiljele juurdeehitus'
sest noore Eesti Vabarilgi majandus oli sedav6rd kosunud, et mindi tile G-kl,assilisele algharidueele.
1963.a.
Tol ajal oli kooliJuhatajake
Enn Saluveer.
meenutab ta: "Mul tuli seal (Aluveree) v6idelda aastaid'
et eesti lastele pareuaid haridusolusid saada" I(aev, kuur'
( 1932)'
eiamaa 6gvendamine, elekterr esiuene juurdeehitus
teine kaks aastat hiljem ..."
Koos iihiskonnaga teeb kool Uibi k6ik muutused.
1940/4L6ppeasetal organiseeritl kiills eErmbne pioneeririihm. Koolimaja suuremas klassis asus veike punanurk
vastava kirjanduse ja seinalehega"
Saksa okupatsiooni viimasel aastal (1943) asus koolimaija Seksa s6javiieos& Kool sd ajutised ruumid Onga tallu
ja ldhedalasuvagge Aluvere pa,emunu tiiiiHste ngjia"
1944.a. siigisel algas n6ukogude kooll periood. Hiliesiigisel alustas kool taas oma majas titiid. ltuutusid
6ppeplaan je programmid, kasvetrlstijii sai tugeva poliitilise suuna.
Kooli tuli tiiiile hulk noori inimeei' isegi neidr kellcl
puudus vastav ettevalmistusr kuid kellel oli suur tahe
ja
Kool muudeti ?-klassi$eeks
Iastega tegeleuieeks.
juba 8-klassilise
kooli
1963.aagtal said l6putunnistuse
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Mdlestustahvli
avamine Aluveres v&na koolihoone juures.
Katte eemaldava d ( vasak ult ) 1 924 "aastal al g kooli l6petan u d
Mihkel Vanaktila ja endine direktor,
kooli vikstlane
Eldor Luhavdli.

Uue koolihoone
Viru maavanem
koo.li juhtkond,

avamine 27,mai1 1989,a"asta1. K6neleb LddneLembit Kaljuvee. Tagaplaanil
lastekaor ja

u
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l6petajed.
tuntud
?O-ndatel aastatel oli mele kool vabariiSis
pleneeritud ja korrastatud kooliata PoolesL
eeskujulikult
Kiwiklibusel pinnasel 6iteesid ia kandsid eaaki taimedr
kiiisid Paula ie Jaan Veseari ettev6tmille hooldusttiiid
*illu
tile loo
on meie lapsi 6petanird
ajaloo viiltel
pedagoogi. Igaiiks neist on J6tnud siia killukege endasL
Eriline austus kuulub neiler kelle gluttiii kuulub Aluvere
koolile - Geita Gustavson ja Maie Vaarikr kee on lapsi
6petanud tile 30 aasts" K6ige kauem suutgid juhikoormat
vedada Juhan Leichter ja Jaan Vassar'- 20 asstaL TEnu
neile!
Koolijuhid 1863 - 1991
1938-1940 Ants Taneru
1863-1870 Hans Wilberg
1870-18?1 Aleksander RaudkePp 1940-1941 Erich Ta,rrre
1941:1942 Enn 9aluveer
18?1-1891 Juhan Leichter
1942-1950 Karl Viilip
1891-1898 Jiiri Schellbach
1950-1955 Hilda Kozina
1898-1909 Juliug Reeberg
1955-1961 Ebdel Kiili
1909-1918 August Sein
1901-1981 Jadn Vasgar
1918-1924 Hindrek Laug
1981-1982 Enn Neito
L924-1925 Berta Klad
1982-1987 Eldor Luhavlli
1925-1926 Anna Suits
1987-1991 Viive.V[lirets
1926-1929 JohannesRandj6e
1929-1938 Enn Saluveer
Koos uueneva tihiskonnaga on Aluvere kool oma uues,
ja vastustundega
piistltatud
kooliauure perspektiivimgjas taasleidmas vanu ia loomas uusi traditsioonet
jagaja *ihtsat
rolli liibi aastote ja
tiitmas vaimuval8use
aaetakiimnete.

