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VOLIKOGU ESIMEHE KÕIKUNUD
TOOL JÄI PÜSTI

Tapa vallavolikogu
opositsioon üritas
avaldadaumbusaldust
volikogu esimehele
Maksim Butšenkovile, kes
jätkab pingelise hääletuse

järel senises ametis.

LK 5
JALGPALLIPOISID
TEGID TUBLI TEMBU
Rakvere jalgpalliklubi
Tarvas esindusmeeskonna
kehvade tulemuste taustal
pälvis lõppeval hooajal
meeldivalt tähelepanu
järelkasv, kellest üks tiim
tuli Eesti noortemeistriks.

LK 9

Lohakas
loomapidaja
jättis
Assamallas
lehmad
hätta

LK 3

Metsavendade auks jamälestuseks
avati tahvel ningpunker
Väike-Maarja lähistel Lebavere laanes, mõnisada meetrit RMK Eestit läbivast metsateest, ootab avastamist taastatud
metsavennapunker. Laupäeval avati pidulikult nii punker metsas kui ka mälestustahvel Väike-Maarja kirikus.

Katrin Uuspõld
katrin.uuspold@virumaateataja.ee

Kaljo Tamme mälestuste kohaselt ehi-
tati paarkümmend aastat tagasi Väike-
Maarja lähistele Lebavere metsa met-
savennapunker. Nüüd on see taasta-
tud. Kaljo Tamme vend Martin Tamm
varjas end sealses metsas aastatel
1944–1954 ning üks tema punkritest
oli tõepoolest praegusest punkrist pi-
sut eemal. Kus täpselt, on muutunud
maastiku tõttu keeruline kindlaks teha.

Koos Kaljo Tammega oli laupäeval
metsavennapunkrit uudistamas tema
lapselaps Grete Tamm, kes oli kaasa
võtnud neljanda põlve esindaja, aasta-
se poja Jaani.

“Kui poeg kasvab, siis hakkan talle
edasi rääkima neid lugusid, mida mi-
nule on räägitud, sellist pärandit tuleb
hoida. Punker on võimalus saada min-
gigi ettekujutus nende jaoks, kes ei ole
metsavendluse juttudega üles kasva-
nud,” kõneles Grete Tamm, kelle vana-
isa Kaljo üheksaaastaselt metsas oma
venda varjama hakkas.

“Üks asi on see, mida räägitakse
ajalootunnis, teine asi see, mis tunded
sellega kaasas käisid. Mis tunne on väi-
kesel poisil minna üksi läbi pimeda
metsa. Kui perekonda ähvardatakse pi-
devalt relvaga, kui vend peab haaran-
gutest põgenema – see jätab oma jäl-
je,” jätkas Grete Tamm.

Praksuv lõke, “metsakohin”, Lem-
bit Kopso akordionimäng ning muidu-
gi maa sisse ehitatud askeetlik punker
ise andsid avamisele tulnutele aimu
metsavennaelu mõnest tahust.

Maa sisse ehitatud punkril on kaks
meetrit sügavust, 1,9 meetrit laiust ja
2,8 meetrit pikkust. Sinna mahuvad
nari ja ahi. “Tänapäevased päästeame-
ti nõuded näevad etteka suitsuandurit
ja ahju lähedale tuletõkkeplaati, et ah-
ju kasutamine oleks turvaline,” märkis

punkri taastamist eest vedanud Väike-
Maarja Muuseumisõprade Seltsi juha-
tuse liige Heili Tammus, kes avaldas
lootust, et sellest paigast saab ühtlasi
oluline turismiobjekt. Kel soovi, saab
ahju kütta ja ka punkris ööbida, kui ta
seltsi sellest enne teavitab, samuti võib
seltsi kaudu kutsuda giidi rühmadele
metsavendade elust rääkima. RMK
metsarajale plaanitakse panna lähiajal
aga viit, mis juhatab läheduses oleva
metsavennapunkrini.

Punkri taastanud Borkholm Ehitus
OÜ juhtTanel Pukk ütles, et kõige kee-
rulisem oli metsa materjali transporti-
mine, kolme mehega kulus ehitamiseks
kaheksa tööpäeva.

Punkri taastamine jaVäike-Maarja
kirikus mälestustahvli avamine sai
teoks tänu Eesti Endiste Metsavendade
Liidu rahastamisele. Liidu juht Heiki
Magnus märkis, et mälestustahvleid on
nad paigutanud mitmesse Eesti kirikus-
se, et need oleks metsavendade mäles-
tamise kohaks, kuhu lähedased saak-
sid kokku tulla ja kus ka aeg-ajalt mä-
lestusteenistusi peetakse.

“Need, kes laupäeval pilvepiirilt al-
la vaatasid – need lapsed, naised, me-
hed, kes Eesti eest elanud ja elu and-
nud on –, küllap nemad vaatasid alla
just Väike-Maarja peale ja said selge
veendumusega öelda, et nende võitlus
ei olnud asjata,” rääkis Heiki Magnus.

Punker on võimalus saada
mingigi ettekujutus nende
jaoks, kes ei ole metsa-
vendluse juttudega üles
kasvanud.
GRETE TAMM
metsavendade järeltulija

MARIANNE
LOORENTS

Lebavere metsas avasid metsavennapunkri kaane Heili Tammus Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsist jaHeikiMagnusEesti
Endiste Metsavendade Liidust – huvilised on oodatud külastama.

Kurja vastu tuleb
võidelda
Metsavendluse ajaloo päeval Väi-
ke-Maarja kirikus mälestusteenis-
tuse pidanud praost Tauno Toom-
puu tõi paralleeli samal päeval tä-
histatud usupuhastuspühaga, mis
sai alguse Martin Lutherist.

“Üks sõjapealik pöördus Lut-
heri poole ning küsis, kas ka sõja-
mehed võiksid õndsaks saada,”
rääkis Toompuu ning tõdes, et sa-
ma küsimuse ees olid ka need
Eesti mehed, kes metsas omal ajal
vabadusvõitlust jätkasid.

Lutheri vastus küsimuse esita-
nud sõjapealikule kõlas, et kurja
ja väära vastu tuleb võidelda.

“Kurja vastu tuleb astuda, ene-
sekaitseks tuleb tõusta. Meile on
kingitud meie elu, meie pere, maa
ja rahvas, rahvuslik identiteet.
See on and, seda ei tohi niisama
ära anda, selle eest tuleb võidel-
da,” kõneles Toompuu.

JustiitsministerRaivo Aeg ni-
metas oma kõnes, et sageli öel-
dakse, et Eesti taastas oma ise-
seisvuse 1991. aastal veretult,
kuid see on tõsi ainult siis, kui
peame silmas laulvat revolutsioo-
ni. “Aga selle pika võitluse algus
1940. aastatel oli väga verine ja
ohvriterohke,” rääkis Aeg. Ta nen-
tis, et suur osa sellest sõjast peeti
metsades ning Virumaa oli metsa-
vendade vastupanuvõitluse üks
kangemaid kantse.

“Meil kõigil, kes me naudime
täna elu vabas Eestis, lasub ko-
hustus jäädvustada nende mäles-
tus, kes kaotasid oma elu meie va-
baduse eest,” ütles minister Raivo
Aeg. (VT)

Maakonnaparim maaraamatukoguhoidja
on laste peale mõtlev Mervi Lilleoja
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukoguhoidja
päeval Mustlas esitleti aasta maaraamatukoguhoidja nominen-
te. Lääne-Virumaa parim on tänavu Mervi Lilleoja Viru-Nigula
valla raamatukogust.

“Viru-Nigula raamatukogus töötades suutis Mervi raamatu-
kogusse tagasi tuua lapsed, taastada koostöö kooli ja lasteaia-
ga ning pakkuda kokkusaamispaika eri huvidega täiskasvanu-
tele. Võib julgesti öelda, et Mervi äratas Viru-Nigula raamatu-
kogu uuele elule ja tegi seda väga vähese ajaga,” rääkis Mervi
Lilleojast Lääne-Virumaa keskraamatukogu peaspetsialist Lea
Lehtmets.

Mervi Lilleoja asus 2011. aastal tööle Kunda linnaraamatu-
kogusse. Kui Viru-Nigula valla raamatukogu Viru-Nigula haru-
kogu pikaaegne juhataja pensionile siirdus, võttis Mervi Lille-
oja tema töö üle. Selle aasta augustist töötab ta Viru-Nigula val-
la raamatukogu direktorina.

“Mervi haakub kõikide projektidega javõimalustega, mis vä-
hegi raamatukogusse inimesi ja teenusesse arengut toovad,”
märkis Lehtmets.

Mervi Lilleoja lausus, et on maakonna parima maaraamatu-
koguhoidja tiitli üle uhke. “Ise ei saa tööd tehes aru, et midagi
nii olulist on tehtud. Tore, et on märgatud,” sõnas ta. (VT) LÄÄNE-VIRUMAAKESKRAAMATUKOGU
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