28. Pandivere päeval pidutseti päikesepaistes ja
rahvarohkelt
6. juunil peeti Väike-Maarjas 28. Pandivere päeva. Päikesepaiste tõi kokku hulgaliselt
kohalikku ja kaugemalt rahvast, kes sai osa kodukandipäeva pidustustest.
Tavakohaselt juhatasid Pandivere päeva sisse paar päeva varem toimunud kaks
külakonverentsi. Tänavu olid need Rastla ja Uuemõisa külades. Rastlas koguneti Mardi-Tõnu
tallu, Uuemõisas saadi kokku Kalevi talus. Mõlemas külas räägiti oma küla lugu – tuletati
meelde varasemaid aegu, meenutati ja arutleti.
Väikese kontserdiga astus Rastlas üles kapell Sirili, Uuemõisasse aga viisid oma esinemisega
külakosti Kiltsi laulu- ja tantsumemmed. Iga kord rikastub külakonverentsidel ka muuseumi
varamu. Seekord andis endine põline Rastla küla elanik Milvi Pärkson muuseumile oma
kogukad mälestused. Samuti jõudis muuseumi Eino Tombergi põhjalik uurimus Uuemõisa
küla kohta.
Valla 34 külast on nüüdseks Pandivere päeva eel külakonverentsidega läbi käidud 32.
Pandivere päevade aegu ei ole veel jõutud Vorsti ja Sandimetsa küladesse.
Kodukandipäeva eelõhtul, 5. juunil tehti kultuurilooline jalutuskäik Väike-Maarja Pikal
tänaval, mis on Väike-Maarja aleviku peatänavaks. Jalutuskäigu sisustasid huvitavate faktide
ja meenutustega muuseumi juhataja Marju Metsman ja Väike-Maarjast pärit arhitekt Alar
Kotli lugu hästi tundev Kadri Kopso.
Pikk tänav on läbi aja olnud koolitänav ja kaubatänav, tee vallamajja, seltsimajja, kõrtsi ja
surnuaiale, ka sepale, veskile, fotograafile, raamatupoodi, külanõukokku …. Jalutuskäigul
osalejad avasid Väike-Maarja muuseumis näituse “Eesti lipp”, kus teiste seas on
eksponeeritud ka kaks ajaloolist Pikal tänaval tänaseks juba hävinud hoonetel lehvinud lippu kunagise Böckleri maja ja Pikk 12 maja lipp. Jalutuskäik lõppes näitemänguõhtuga
seltsimajas. Vaadati Tapa linna näiteringi etendust „Lesed“, autor Sławomir Mrożek, lavastaja
Tiit Alte.
Pandivere päev 6. juunil pakkus osalejatele päikesepaistet, laadamelu ja mitmesugust
meelelahutust: avati kunstinäitus, toimus vahvaid kontserte ja põnevaid võistlusi ning kõlas ka
rohkelt puhkpillimuusikat. Tänavuse kodukandipäeva moto oli muusika-aastale kohaselt:
Väike-Maarja kõlab hästi!
Päeva avades ütles vallavanem Indrek Kesküla, et tänavune moto haakub Väike-Maarjaga
mitmel moel. Näiteks jõuame sel sügisel tuntud koorijuhi ja kirjaniku, valla aukodaniku Arno
Kasemaa 100. sünniaastapäevani. Tema juhendamisel kõlasid kokku nii Väike-Maarja, Kiltsi
kui ka Rakke koorid. Meil toimuvad mitmed üritused, mis kuulmismeeli paitavad: talvine
muusikafestival, laste lauluvõistlused Maarjaviis ja Popp-Tipp-Täpp, meil on oma
muusikakool ning pika ajalooga koorid, muusikaansamblid ja pasunakoor.
Pandivere päeva moto “Väike-Maarja kõlab hästi” ei pidanud silmas ainult laulu ja muusikat,
vaid ka seda, et piirkonnas elavate inimeste, erinevate seltside, ringide, külade ja ettevõtete
tegevustes oleks kooskõla. Seda kooskõla läheb vaja, et Pandivere piirkonnas leiduks piisavalt
elurõõmu, et keerulistel aegadel jätkuks üksteise mõistmist ja küünarnukitunnet.

Pandivere päev tipnes Lääne-Viru maakondliku puhkpilliorkestrite päeva suure kontserdiga.
Osales viis meie maakonna orkestrit: Rakvere Linnaorkester, dirigent Tanel Villand; Tapa
Linnaorkester, dirigent Priit Rusalepp; Kadrina Pasunakoor, dirigent Kaido Järvsoo; Uhtna
Pasunakoor, dirigendid Elina Peri ja Veiko Pärnak; Väike-Maarja Pasunakoor, dirigent Vallo
Taar. Külalisena tegi kaasa Eesti puhkpillimuusika üks lipulaevu orkester „Tartu“, dirigent
Margus Kasemaa. Kollektiivid esinevad nii eraldi kui ka väga võimsalt kõlanud
ühisorkestrina, mis oli kodukandipäevale kauniks krooniks.
Aitäh kõigile, kes kodukandipäeva õnnestumisele kaasa aitasid, aitäh esinejatele ja nende
juhendajatele, külalistele ja korraldajatele, laadlistele ja spordivõistlustel osalenutele!
Ilve Tobreluts

