
Ajalehes Virumaa Teataja (paberväljaandes) avaldati aastal 2014 
110 artiklit seoses Lääne-Virumaa monumentidega 

 
 
Avati uued monumendid: 

• 26.02, 18.03, 25.03 Viru-Jaagupis avati mälestustahvel 1941 ja 1949 küüditatutele.  
• 29.05 ja 26.06 Naistevälja külas avati mälestusmärk allveelaeva Kalev komandörile Verner Puurannale.  
• 18.09, 23.09 mälestuskivi avamisest Muuga kunagisele koolimajale.  
• 25.09 Kadrina keskkoolis avati bareljeef endisele direktorile Otto Amerile.  
• 1.10 mälestuskivi Rakke seltsimajale.  
• 16.10 mälestustahvel Rakvere põhikooli esimesel direktorile Julius Seljamaale. 
• 26.11 omamoodi monumendiks võib pidada ka endist Haljala valgusfoori, mille juurde paigaldati infotahvel.   

 
Kavandatavad monumendid: 

• 11.01 noorelt surnud luuletaja Neeme Plutusele kavandatakse mälestuspinki. 
• 17.04 ja 14.08 kas on vaja monumenti Rakke lubjatööstuse rajajale Karl Kadakule? 
• 19.04, 31.05, 16.09, 25.09, 7.10, 17.10 Väike-Maarjasse püstitatakse Georg Lurichi monument.  
• 23.10 ja 31.10 kooliõpilased rajavad Eesti vabariigi 100. aastapäevaks tammikuid.  

 
Üritused monumentide juures: 

• 11.01 Palermo mõrvaohvrite mälestamine. 
• 22.02 Rakvere ausambamäel tähistatakse Eesti Vabariigi 96. aastapäeva.   
• 3.05 Rakveres toimuva Ööjooksu särgi tutvustus Arvo Pärdi monumendi juures.  
• 10.05 võidupüha tähistamine Rakvere vennashauamonumendi juures.  
• 23.05 Emakeelesamba juures tähistati monumendi 20. aastapäeva.  
• 17.06 „Okaskrooni“ juures mälestati 1941. aasta küüditatuid.  
• 20.06 ja 26.06 laulupeo tule teekonnal tehti peatuseid mitme monumendi juures, nimekiri ja foto Arvo Pärdi 

monumendist.  
• 21.06 Venemaa rallisõitja istumas Arvo Pärdi monumendil.  
• 6.08 Rakvere Vabadussõja ausamba juures avati admiral Pitka luurevõistlus.  
• 4.09 miks ei alustatud kooliaastat Rakvere hariduskivi juures? 
• 16.09 Porkuni vennatapulahingu mälestusüritus Vistla memoriaali juures.  
• 23.09 mälestusüritus Loksa vennaskalmistul.  

 
Muud infomaterjalid: 

• 8.01 ilmus voldik 21.09.1944 Porkuni ümbruses toimunud lahingust (monumendid Vistlas, Saueväljal ja Loksal).  
• 16.01, 29.05, 23.08 Struve geodeetilise kaare tähis – ilmusid postmargid, toimub õpilaskonverents, valmis 

interaktiivne lahendus.  
 
Monument illustreerijana: 

• 10.01 Palermos hukatute monument – Rakvere vabastamine 85 aastat tagasi.  
• 9.05 Arvo Pärdi monument – Rakvere tahab saada rattasõbralikuks linnaks. 
• 29.05 Baeri monument – Unustatud Mõisad. 
• 5.06 Pudivere küla tutvustuse juures on foto Eduard Vilde mälestuskivist (tegelikult asub fotol olev mälestuskivi 

Muuga külas).  
• 2.08 Arvo Pärdi monument – linnaosade tutvustus.  
• 30.08 Lenini monumendist on juttu linnaosa tutvustuses.   
• 30.08 „Okaskroon“ – linnaosade tutvustus.  
• 4.10 Eesti õpetaja autähis – kogutakse lugusid õpetajatest. 

 
Välismaa monumendid on lehes tavaliselt fotodena ja osana reisijuttudest: 

• 25.01 teade reisidest Teise maailmasõjaaegsetesse Velikije Luki lahingupaikadesse koos sealsete 
monumentide külastamisega.   

• 19.06 foto Šveitsis asuvast Chaplini monumendist.  
• 16.08 foto Tatrates asuvatest hukkunute nimeplaatidest.  
• 29.08 foto Kopenhaageni Merineitsist.  
• 30.08 foto Londonis Buckinghami paleest ja selle ees asuvat monumendist.  
• 22.11 fotod jalgrattaga heliloojate monumentidest (nagu Arvo Pärdi monument Rakveres) 
• 19.12 foto Virumaa Tütarlastekoorist Helsingis Sibeliuse monumendi ees. 

 
 
  



Teiste maakondade monumendid: 
• 11.09. Ambla vallas avatakse mälestuskivi isamaa kaitsjatele.  
• 24.10. Berliin kinkis Tallinnale tüki berliini müürist.  

 
Monumentide ajaloost, korrastamistest:  

• 8.05 ja 30.07 Simuna Vabadussõja monumendi restaureerimisest.  
• 4.07 Ilumäe Vabadussõja monumendi avamisest möödub 90 aastat.  

 
Fotod monumentidest: 

• 23.01 Rakvere Kreutzwaldi monument talvel.  
 
 
Otseselt mitte monumendist, aga heaks lisainfoks: 
 
Koolid: 

• 16.01 Rakvere Õpetajate Seminari mälestuskivi – sündmustest Rakveres 100 aastat tagasi.  
• 22.01 Roela kooli mälestuskivi ja Tudu kooli mälestustahvel – suri nende koolide kunagine direktor Jakob Kiik.  
• 26.02 ja 12.06 Rakke kooli direktori mälestuskivi – uuest õpeaastast ei tegutse kool enam gümnaasiumina.  
• 13.03, 11.07, 5.08, 3.09 Salla kooli mälestuskivi – Salla kool lõpetas tegevuse.  
• 20.03 Haljala kooli mälestuskivi – kavandatavast uuest Haljala koolimajast.  
• 5.06 Pajusti kooli mälestustahvel – fotod ja jutt endisest koolist.  
• 12.06 Käru kooli mälestuskivi – kunagises koolihoones tehti remonti.  
• 28.06 Miila kooli mälestuskivi – küla seltsimajas toimub siit pärit lõõtsamehe mälestusüritus.  
• 6.08, 23.09 Mädapea kooli mälestustahvel – endiste õpilaste kokkutulekust, mõisahoones on vähe tegevust.  
• 8.10 Simuna kooli mälestustahvel – mida teha kunagise koolimajaga? 
• 16.10 Kadila kooli mälestustahvel – endise koolimaja kolmas korrus tahetakse teha muuseumiks.  
• 14.11 ja 23.12 Kulina kooli mälestustahvel – mõisamaja (endine koolimaja) uutest elanikest.  

 
Muud: 

• 11.01 Rakvere tuletõrje mälestusmärk – tuletõrje ajaloost.  
• 16.01 Arkna maareformi mälestuskivi – Arkna mõisa korrastamisest.  
• 22.03 Järsi küla mälestuskivi – mälestuskivi püstitajast Priit Adlerist.  
• 3.07 Rakveres asuv sõprusmaakonna Plöni mälestuskivi – Plönist on oodata külalisi.  
• 16.07 Kiltsi Krusensterni mälestustahvel – Kiltsi loss tahetakse teha kaardilossiks.  
• 14.08, 3.12 Vainupea kabeli mälestuskivi – kabeli restaureerimisest.   
• 15.08 Karepa Jaan Paavle mälestustahvel – Karepal toimub perfomance.  
• 2.10 Palermos hukatute monument – enamlaste hirmutegudest Virumaal 1918-1919.   
• 8.10 Kunda sadama mälestusmärk - Kunda sadama tegemistest. 
• 15.10 Rakvere kiriku pargi kivi – parki paigaldati uued pingid.  
• 17.10 Kiltsi lossi mälestuskivi – mõisapargi korrastamisest.  
• 5.11 Kunda tuletõrje mälestuskivi – muuseumis on Kunda tuletõrje 100. aastapäeva näitus.   

 
Isikute monumendid: 

• 26.02, 12.08, 13.09, 4.10, 23.05 Alar ja Johan Kotli mälestustahvel Väike-Maarjas ja Alar Kotli bareljeef 
Rakveres – Alar Kotlist tehakse näitus, korrastati Johan Kotli hauakivi.  

• 17.07, 17.10, 4.11, 5.11 Arvo Pärdi monument Rakveres – Arvo Pärdi tegemistest.  
• 6.11 Danel Pruuli mälestuskivi Villandi külas – näitus esimesest talupoegade laenuraamatukogust.  
• 25.11, 4.12 Jaan Paku büst Rakveres – Jaan Paku mälestusüritustest.  

 
Mitte monumentidest 
 
Monumentide veebilehel on juttu kohanimedest ja maakonna ja valdade kujunemisest 
(http://www.monument.ee/kohanimed-ja-piirid). Siia tahan lisada mõned artiklid:  

• 11.03 Sonda vald Ida-Virumaalt tahab liituda Rägavere vallaga Lääne-Virumaalt.  
• 4.06 aadresside muutmisest.  

 
Koduloouurimisest on samuti omaette rubriik (http://www.monument.ee/koduloo-uurimisest) ja siia tahan lisada artiklid: 

• 11.01 tuntud koduloouurijast Helmut Joonuksist.  
• 25.01 tuntud koduloouurijast Odette Kirsist.  
• 5.02 Samuel Golomb tutvustab markide abil ajalugu.  
• 7.10 ilmus esimene number Kadrina koduloolisest kogumikust.  
• 14.10 Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kutsub pildistama mõisaparke. Monumentide veebilehel on 

ülevaade Lääne-Virumaa mõisaparkides, -hoonete väliskülgedel või -hoonetes sees asuvatest 
mälestusmärkidest (http://www.monument.ee/moisaparkides).  


