
Väljavõte Väike-Maarja ühisreaalgümnaasiumi kroonikast 1919-1940 

Väike-Maarja Gümnaasiumi 20. aastapäeva tähistamine 1938/1939. õppeaastal 

 

11. mail pühitses gümnaasium oma 20. aastapäeva ja direktor K. H. Lipu 25a ametijuubelit. See 

päev kujunes kõigiti pidulikuks. Kell 8 hommikul kogunesid õpetajad ja õpilased koolimajja 

direktorit laulu ja lilledega tervitama. Selle järele istusid tervitajad direktori külalistena kohvilauas. 

Kell 10.30 kogunes koolipere ja kutsutud külalised koolimaja ette. Kohal olid ka Viru maavanem 

hr Pajos, Virumaa Haridusosakonna Koolivalitsuse juhataja hr Raatma ja kooliinspektor M. Meos. 

Siin andis lastevanemate Komitee esimees lastevanemate poolt koolile väärtusliku juubelikingi, 

nimelt kauni siidlipu 400 krooni väärtuses. Selle järele mindi rongkäigus Väike-Maarja kirikusse 

pidulikule jumalateenistusele, kus jutlustajaks kooli vilistlane Kolga-Jaani kirikuõpetaja A. Kobla. 

Kirikus toimus ka uue lipu õnnistamine, mille puhul õpilane Hilja Eraste andis õpilaskonna nimel 

järgmise liputõotuse: „Meie, Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilased, tõotame, et tahame au sees 

hoida oma kooli lippu. Virumaa vapi varjul tahame kasvada tublideks Eesti Vabariigi kodanikeks, 

kes hariduse kuldkiirte kaudu on osasaamises kogu maailma vaimsest kultuurist.“ Pärast 

jumalateenistust asetati pärg Vabadussõjas langenute mälestussambale. Selle järele siirduti 

rongkäigus Põllumeeste Seltsimajja pidulikule aktusele, mis toimus järgmise kava kohaselt: 

1. Orkester- Marss F. Schubert, juhatab V. Neemre. 

2. „Väike-Maarja Gümnaasiumi 20. aastapäeval“ Luuletanud gümn I kl õpilane Arnold Saarik, 

deklameerib II kl õpilane Hilja Eraste. 

3. Avasõna ja ülevaade kooli tegevusest, direktor K. H. Lipp. 

4. Ühislaul: „Õnne Eesti!“ V. Johanson. 

5. Pidukõne: „Materialismi ja idealismi vaheline võitlus.“- õpetaja M. Saar. 

6. Koorilaule: a) „Noorte laul.“ J. Hannikainen. b) “Eestile“. V. Kapp. V-Maarja Keskkooli ja 

gümnaasiumi segakoor V. Neemre juhatusel. 

7. Direktor K. H. Lipu austamine tema 25. a ametijuubeli puhul. 

8. Tervitused ja naelte kinnitamine lipu vardasse. 

9. Auhinnatööde välja kuulutamine. 

10. Orkester- Impromtu. C. Gurlitt-hr Neemre juhatusel. 

11. Lõppsõna-dir K. H. Lipp. 

12. Hümn. 



Kell 16 oli pidulik lõunasöök koolimajas. Aktusel tehti teatavaks, et ergutustasu vääriliseks on 

tunnustatud traditsiooniline võistlustöö teemal: „ 1905. a liikumine minu kodukihelkonnas vastava 

kirjanduse ja suuliste ajalooliste traditsioonide põhjal.“ Ümbriku avamisel osutus töö autoriks 

gümnaasiumi II klassi õpilane Hilja Eraste, kes sai 5 kr. ergutustasu. Uued teemad kuulutati 

võõrkeelte alalt: I A. H. Tammsaare „Tähtis päev“ tõlkida võõrkeelde, II kirjutada võõrkeeles 

kirjand teemal „Mu kodumaa.“ 

Kell 18 oli Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi saalis pidu järgmise kavaga: 

I Orkester: a) Impromtu. C. Gurlitt. b) Garott. Gluck. c) Jaaniussikeste idüll. P. Linke. Mängib 

Väike-Maarja keskkooli ja gümnaasiumi täiend. orkester õpetaja V. Neemre juhatusel.  

II F. Molnari „Pal tänava poisid.“ Andres Särevi dramatiseering 6 pildis. 

III Tantsud: 1) Tants sallidega. 2) Külapolka. Esineb naisõpilaste tantsurühm õpetaja A. Uibo 

juhatusel. 

IV Väike-Maarja Keskkooli ja Gümnaasiumi Lastevanemate Komitee loterii võitude 

väljaloosimine. 

V Ringmängud ja tants. 

Õhtusest peost saadud tulu 13kr ja 36 s. läks kooli kassasse. 

Pidupäeva puhul ilmus õpilasajakiri „Mõttelend“ kooli juubeli-aastapäeva erinumbrina. 

 

 


