M6driku P6llumaj andustehnikum

M6driku m6isa qaloost

ja kooliharrdusest

Mddriku ktila
MODRIKU on kiila Vinnivallas 8 km Rakverest kagus.
Alamsaksa keeles tiihendab MODRIKU (rr6nnIcx, nr6onrs; vesist, soostunud
maakohta. Vanimad kirjalikud ajalooallikad Virumaa asutuse kohta piirinevad 13. sajandi

algusest.

Liiti Henriku kroonika ja Taani

Hindamisraamatu ("Liber Census Daniae")

andmetel oli Virumaa 13. sajandi alguses suurte p6liskiiladega asustatud ala. 1252. aastal

oli

125 km pikkusel marsruudil REVAL

MoDRIKU (MODRIGAO

-

30

-

-

TOLSBURG

- HAVEN k6ige suuremaks ki.ilaks

HAKERTI. Tema naaberkiiladeks olid Vinni (Vitni) ja

Riigavere (Rakeverae, Raggafer)

Mdisate teke algas Virumaal vdrdlemisivarakult. Juba

XVI

sajand keskpaigaks oli

siin 89 m6isa, 18. sajandi l6pul l15 mdisa ja 50 karjamdisa. XIX sajandil mdisate arv
m6nev6rra viihenes ning tiksikud mdisad ja karjamdisad jagati isegi taas taludeks.

Seni teadaolevatel andmetel on Mddriku m6is asustatud 1470. aastal. Mdisa
esimeseks omanikuks

oli GERARD de MILNAE kes oli piirit Kolnist. Juba samal aastal

liiks m6is tile Dietrich Brakef ile, kes oli piirit Westfalist. 1481. aastal kuulus Dietrich
Brakel'ile ka naabruses asuv Riigavere mdis. 1540. aastal piirimisdiguse alguse llaksid
m6isad vendade vahel jagamisele.

Mddriku m6is
valdusesse

jiii

Wolmer Brakel'ile Riigavere Dyrick Brakel'ile. Brakeliperekonna

jiiid mdlemad mdisad kuni

1557. aastani. Peale seda kuulusid m6isad aeg-ajalt

eri valdajatele. 1557. aastal sai m6isa omanikuks TONNISE/WRANGEL, 1592. aastal
JOHAN STACKELBERG, 1630. aastal TONNIES WRANGEL jun. 1657. aastal JURGEN
WRANGEL jne. 1694. aastast alates kuni XVIII sajandi keskpaigani (1750) kuulusid
m6lemad mdisad STACKELBERGI perekonnale.
Sellest paistab, et M6driku oli kiilast suur ja jdukas m6is, kus jiitkus ruumi isegi
suuremate sdjaviieosade majutamiseks. 1700 aasta esimesel poolel olid Mddriku m6isa
majutatud Rootsi s6jamehed, keda mdis varustas moonaga (vdi, liha, munad, leib, raha jne).

XIX sajandi algul kuulus mdisale kaks kdrtsi, kuid 1842. ja
i.ihest Mddrikus asuvast k6rtsist. Arvatavasti

ulatuslikult viilj a eh itatut.

olid

1853. aasta aruanded riiiigivad

m6isahooned

XVII sajandil ktillalt

I
a

J

Pdhjasdda, mis

t6i

endaga kaasa

tiiieliku hiivingu ja majandusliku laostumise,

ei

jiitnud puutumata ka M6driku mdisa. Pdhjasdja ajal suri sdjategevuse ja katku tagajdrjel
Mddriku ja Riigavere mdisas 130 inimest elama jAi 105, kellel oli 1712 a. \t/q adramaad 29
hobust, 12 hdrga

ja 16 lehma. Rahvatraditsiooni jiirgi toonud

selleaegne m6isa omanik

Stackelberg oma mdisa elanikke Viljandimaalt Suure-Jaani kihelkonnast

ja

Lehovast.

Arvatavasti hiivisid Pdhjasdjas ka k6ik XVII sajandilrajatud hooned.
Teadaolevail andmetel on Mddrikus m6is asutatud 1740. aastal. 1583 aastal oli m6is

27 adramaa suurune.

l70l

aastal kuulus

mdis Stakelbergile.

718 adramaa suurus majapidarnist ooberst

18 sajandi teisel poolel valdas

v. Kaulbars. l84l

aastal

oli 233

hinge,

maanSunik parun Reinhold August Kaulbarsile.

Rahvatraditsiooni

jargi olid Kaulbarsid sdjaviielased. Paljud neist olid

Rootsi sdjaviies, hiljem Vene sdjaviieteenistuses. Uks Kaulbarsidest

teeninud

oli hakkaja mees ja

t6usis MenSikovi adjutandiks.
Kaul

b

ars

idest teab rahvasuu p aj atada jdrgm i st:

Juba vonast ajast arvqtes elutsesid Mddriku porun Kaulbarsid. Rootsi ajal mitmed
Kaulbarsidest teenisid rootsi sdjovties. Kui meie maa pdhjasdja
sattus, lahkus parun rootsi sdjavdest

jcirel

Rootsi

olt

Vene

alla

ja astus Vene vcikke. Kuna Kaulbars siis ta saanud

viir s t Me n i i kov i adj ut andi ks.

Varsti aga Men5ikov kukutati vdimult
Siberisse kaasa

ei liiinud, vaid

ja

saadeti Siberisse. Kaulbars muidugi

vaatas kuidas edasi karjiiari teha. Varsti ta mliiiratigi

sdjaviieteenistusest tsiviilteenistusse- ta sai keisrikoja salandunikuks. Uks Kaulbarsidest

v6ttis Krimmi s6jast osa.
Kuna ta oli suur muusika ja tantsumees, siis ta nimetati keisrikoja tantsumeistriks.

millesse jij;i

h

surmani. Ta 6petas tantsima kogu keiserlikku suguvdsa - keisri ja

suurviirstide lapsi. Suvel elas ta M6drikus, talvel Peterburis.

Keisrikoja tantsumeistril<s nimetamise ajal porun Kaulbars olnud polkavniku
aukraadis. Kuigi ta tubli mees

oli ei lciinud

tal

kdigile pilildlustele vaatamata korda

kindrali aulrraad saada. Kuid viimaks keiser Aleksander

II ojal sai talle see dnn osaks.

Lugu siindis jdrgmiselt. Keisrikojas olnud vdga palju kojaneitsisid. Seql olnud ka
kojaneitsi Anasrja Feodosjevana kes varsti

pidi maha sqoma. Sdbrad andsid

parun
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Kaulbarsile ,ndu sirma
tuma peare visata ja
tudo tcihere panna sest
tema rcibi v6ib ta
kindraliks saqda' Kaulbars
vdtnud sdprade n6u
kuurda ia rasknud
ennast Anastasjaga
laulatado' Paari pcieva
pcirast ontud taile
keisrikaja kindrari aukroad.
1886' aastal oli kindral
Kaulbars vene

erako,ariseks suursaadikuks
Burgaarias. uks
Kaurbarsidest, vene ratsaviie
kindrar ori tuntud ka
Qan_sani uurijana.
peale

peterburi

fi*}ffi;il.'"t

olid

Kaulbarsidel tihedad
sidemed
hoone ehitamisel (1767-1773)
oti major

ka

Tallinnaga.

Kaurbars seile hoone

1798' aastal ehitasid
Kaulbarsid Toompeale
Kohtu tn. 2 suure krassitsistrikus
viiravahoone, mirer
stiiris
on palju iihiseid jooni
M.driku m6isahoonega.
Kaulbarsi perekonnaliikmete
tihe kontakt peterburi
dukonna ja searse
samuti kubermangukeskuse
kunstieruga,
Tallinnaga, ei saanud
iatta omam.ju avard amataM.driku
m.isahoonete viiljaehitamisele
xvm sajandi r6pur. K6ik senised
andmed niiitavad, et
mdisahoone ehitati iiheaegsert
umbes r780-ndater
aastater rihe

x:1ll;J:,1"u'""

Mddriku mdisas on siindinud
baltisaksa tuntud maarikunstnik
carr Timoreon von
Neff (1804-1877 Peterburi)'
1849' aastal sai ta peterburi
Kunstiakadeemia professoriks,
1864' aastar Ermitaazi
konservaatoriks. carr
Timoreon von Neffi
loomingu suurema
moodustavad

osa
usulise sisuga monumenta
armaafid,mida reidub
paljudes
Euroopa linnades.
Agata on maarinud ka portreid
ja orustikupirte eesti
tarupoegade erust.
1gg4' aastal ostis MSdriku
ja Riigavere mdisad parun
DEHM, kes j6i nende
omanikuks kuni mdisate
v66randamiseni.

Sajandivahetusel (1900'
a') olid kolm jahuveskit
(kaks tuure- ja korm
ning tiks viinavabrik'
vesiveski)
Kolm aastat hiljem oli
tci.stusrikes ettevoteteist
vaid iiks viinavabrik,
n.ukogude v6imu kehtestamis
el 1g17. a. agaviinavabrik ja
saeveski.
600-tiinuse Mddriku
m6isa vriljajagamine
leidis aser r. mair I925.
M6isa stida jiii
terveks' sest sinna pidi
asutama vanadekodu.
Hirjem see praan muudeti,
otstarbekana asutada
sest reiti
Mddrikus aia_ jamajapidamiskool.
K
liiks mdisa jagamine ja
missuguseid meeieorusid
see ,ntr..r""t tekitas'
,1.J,1"." .:::'',,1''out
vdime lugeda 1926.
aasta22. iaanuaril
ilmunud ajalehes .,virumaa
Teataja,,.
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tuli aga mmttLts, mis siiski mcirksa teisiti kujunes, kui sedq
maasoovijad oleks nciinud. Enamus mdisast planeeritud kohtadest oli juba ennem
Lciinud kevadel
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eesdigustatud sddurite cira mdriratud,

nii et ainult neli kohta vallandukogu poolt vcilja anti.

Kohtade kcittesaamisel rentisid suuremo osa uutest kruntnikkudest omad kohad kohe vdlja,

iiks nendest koguni endisele mdisaomanikule. Missuguse pilguga kohalikud maaihkajad
asja peale vaatavad, on mdistetav. Kuna teistel asunikkudel elu siiski enam rahuldov, on
see endistel mdisatoolistel
kus

pdldu ainult 2

-

2% tessatiini tuleb. Et niisugused knhakesed, kus maod veel halvemad

sooservad, perekonda
Nende

eiti kitsapiiriline, keda 2-3 perekonda ilhe koha peale paigutati,

ei toida, on arusaadav, sest kfirvalteenistus kuigi palju ei

poolt on ko tihti igatsust, endise moonqka

elu

jcirel kuulda..."

leidu.

Mddriku mdisahoone
Liibi

aegade on Mddriku olnud tiks esinduslikumaid mdisu Virumaal. Loodus on

siin v?iga mitmekesine. Asub ju ala huvipakkuvas piirkonnas
k6rgustiku kirdeosas, kus viimase mandrijiiii taganemisel
kuj unenud

v[ga mitmesuguseid pinnavorme, eeskiitt

ja

-

Pandivere aluspdhjalise

selle sulavete tegevusel on

val lselj akute nzio l.

Mddrikul, mdisa hoonetegrupi l2ihedal, l6peb ligi kaheki.imne kilomeetri pikkune
M6driku-Roela vallseljak. Mddriku mdisaansambel asub vallseljaku jalamil orus, suurema

allikjtirve ja
heinamaad.

viiiksemate allikatoiteliste tiikide ringis. M6isasiidamikku i.imbritsevad

Vinni maanteelt kulgeb

on orienteeritud sirgjooneliselt
ringtee liibi kangialuse liibis6idu

peasisses6idutee

peahoone liiiinepoolsele otsafassaadile, moodustades

i.imber liiiinepoolse hoonetiiva. Ldunasse, hoone peafassaadi ette,

jiiiib ristkiilikukujuline

viiljak, mille taga asub grupp kdrvalhooneid. Teine kdrvalhoonete grupp asub hoonest
p6hjapool, pargi taga. Selline erandlik asendiplaan, kus peahoone esine viiljak on ilma
teedevdrguta, on harva esinev niihtus ja p6hjustatud mitte ainult looduslikest tingimustest,
vaid ka hoone ja pargi ehitusajaloolisest kujunemisest.

Mddriku m6isa peahoone on valminud mitmes jiirgus. Hoone k6ige vanem osa on
idatiib, mis on ehitatud XVIII sajandi 70.-80. aastatel. Idatiib eksisteeris iseseisva hoonena

enne teisi ehitusosi. Seda kinnitab idatiiva ratsionaalne plaanilahendus

ja

suur

mantelkorstenktlok, mis lii2inepoolses hooneosas puudub. Ruumide sisekujunduses on
valitseval kohal klassitsistlik stiil. Siseruumides leiduvad uksed, trepid ja muu tisleritrio on
valdavas osas asjalik

ja

vaene. Arvatavasti on suur osa uksi

ja

aknaraame

XX

sajandil

uutega asendatud. Vdib arvata, et ka omaaegsed stiilsed ahjud on viilja vahetatud hilisemate

lihtsate ahjudega, mis ei oma kunstilist v65rtust. Saali k6rval asuvas ruumis on siiilinud
eklektiline ahi kaminaga.
Peahoone lliinepoolne

tiib on idatiivast oma arhitektuurilt ja

plaanilahenduselt

mitmeti erinev. Lahendus on omane XIX sajandi klassitsistlikule arhitektuurile. Ka ruumide
sisekujundus on hoone eri osades erinev.

Peahoone liiiinepoolse

siiilinud huvitav beeZides

tiiva teisele korrusele viib paraadtrepp. Trepikojas

ja

on

pruunides toonides ruudukujulise kompositsiooniga
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laemaaling. Teisel korrusel asuv suur saal on tiks huvitavamaid meie m6isahoonetes. Eriti

meeldejfliiv on pseudorenessanss-stiilis saali lae dekoor, mis on kerge, 6huline

ja

antud

miingleva elegantsiga. Dekoori keskseks motiiviks on delfrinvliiit, mis l6peb lopsaka
lillediega. Delfiinvii2idi keskele jiiiib marjakobarat kandev dekoratiivne vaas. Motiivide

gruppe iihendab pehmes looklevas kompositsioonis akantusvii[t. Stukkdekoor
koondatud lae keskele

ja

nurkadesse ning nende kompositsioon

on

on iihine. 1994. aastal

restaureeriti Mddriku m6isa saali seinad ialagi esialgsel kujul.

Kogu mdisahoone muudab eripiiraseks selle esimest korrust pdigiti l2ibiv v6lvkiiik,
mis oli m6eldud tSldade liibis6iduks. V6lvkiiigus paiknevad hoone vastastikused tiibuksed.
Nende k6rval kummalgi pool ust asuvad seintes mahukad orvad mahutamaks antiiksed
postamente vaasidega, v6i olles asupaigaks dhtusel tunnil kiilaliste vastuvdtmiseks p6levate

tSrvikutega treppi valgustavatele teenritele. Pole vaja erilist fantaasiarikkust kujutamaks
endale ette keskaegset t6rvikutatuludest valgustatud vdlvkiiigumi.istikat.

Kdik m6isa

kdrvalhooned

vdtsid aktiivselt osa mdisa

tervikliku

arhitektuuriansambli moodustamises. Paljud neist kuulusid stiilsete hoonete hulka. Kahjuks

ei ole Mddrikul siiilinud k6ik mdisaaegsed hooneliigid ja neist on teateid ainult kohalike
inimeste poolt antud kirjelduste

jiirgi. Siiilinud hooned on aga tugevasti

i.imber ehitatud.

Arhiiviandmetel oli 1917. aastal m6isas iile 20 ehituse: hiirrastemaja, valitseja maja,
kaks lauta, kaks talli, kivist kuur, tookoda, viljakuivati, viis t<itiliste maja, kolm tdtilistemaja

k6rvalhoonet, viinavabrik, saeveski jm. SZiilinud on tall, loomalaut ja mSned hooned, mis
on ehitatud sajandivahetusel. Kdrvalhooned olid valdavas osas ehitatud krohvimata puhtalt

laotud suurtest maakividest: Ainult viinavabrik

oli krohvitud paekiviehitis. Hoone on

s[ilinud ja kohandatud iihiselamuks. Ajakirjanduse andmetel on viinvabrik suhteliselt uus

et 16./lT.jaanuari oosel pdles Mddriku
viinavabrik maani maha. Kahju oli mituktimmend tuhat rubla suur, ehkki vabrik oli I I 111
hoone. 1899. aastal kirjutas "Eesti Postimees",

rubla eest kindlustatud. Praegune hoone on rajatud vana hoone mi.iiiridele.

M6driku M6isa park algas peahoone idaservalt ning laius kunagi liiiinde m<ioda
Mddriku

- Roela vallseljakut umbes 1,2 -

1,5 km ulatuses. Park

oli

i.iks Virumaa m6isate

suurimaid ning oli pindalalt umbes 20 hektarit. Park on liibi teinud mitu arenguetappi.

T
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Peahoone tagakiiljel asus algselt vZiike park, mida iiiiristasid

tiigid. Tiinapiievani

s6ilinud neli vana saart ja piirna peahoone taga Keldrimiiel (umbes 200 aastased) t[histavaid

ilmselt pargi k6ige vanemat puistut.

Mddriku pargi jiirgmine arenguetapp algas 1780-90.-ndate aastatega. Olemasolevat

parki laiendati oluliselt. Uus pargiala planeeriti tasapinnaliseks, mis on iseloomulik
barokkpargile.
Pargis on kaks eri k6rgusel tasandit: esimene, kitsam viiljak, peahoone taga, teine,

avar ruudukujuline v[ljak, madalam. XVIII sajandi lSpust on piirit erinevate kdrgustega
viiljakute vahelisele astangule ehitatud laia paekivist trepi [[rde paigutatud mitmetahulised
graniitsambad, mis on kroonitud graniitkuulidega. Samasugused sambad on mi.iiiritud
peahoone kan gialuse kiilgseintesse.

XIX

sajandi

II

veerandil algas mdisapargi laiaulatuslik konstrueerimine ja

laiendamine vabakujunduslikuks pargiks.
Hooneteri.ihma ldunaktiljel asuvad allikad kujundatitiikide siisteemiks. Sel perioodil

paigutati pargi

eri osadesse

miilestussambad. Lahtine miieseljak haljastati

nii,

et

mdlestussambad oleksid kaugelt vaadeldavad. Vallseljaku looduslik metsaala kujundati
kauniks metsapargiks.

XIX

sajandi esimese poole m6isaarhitektuuris omandas erilise koha kdrge

monumendikultuur. Sajandi ajaloolisi

ja

perekondlikke si.indmusi ning isikuid piiiiti

jiiiidvtrstada monumentidega. Eriti ulatuslikult levisid miilestuspargid seoses 1812. aasta
Isamaasdja stindmustega. Isamaas6ja patriootilised meeleolud jdudsid kdikjale

tduke monumentide piistitamiseks.

Nii oli see ka M6driku

ja

andsid

pargis. Vallseljaku kdrgemale

ki.inkale piistitati k6rge sammas 1812. aasta stindmuste miilestuseks. Rahvasuus kutsutakse
seda "valgehobuse sambaks"

ja "tiiku sambaks". Sama nime kannab ka mdekiingas, millel

sammas asub. Selle on piistitanud m6isa omanik kindral Kaulbars, kes

oli

osa v6tnud 1812.

aasta Isamaas6jast, v6iduna sdja miilestuseks, eelk6ige aga Pariisi vallutamise auks.
Rahvaplirimuse

jiirgi on kindral selle piistitanud oma valge hobuse miilestuseks, kes oli oma

haavatud peremehe palavast lahingust viilja toonud, sellega tema elu piiiistnud. Lihtne

paekivist laotud iimarsammas on pealt valgeks krohvitud

ja

kannab tipus nelinurksele

plaadile asetatud suurt kera, mis on viirvitud kuldkollaseks. Sammast piiravad maa sisse
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paigutatud meetripikkused suurtiikitorud, mis olid varem omavahel kettidega iihendatud.

Kauni miilestusm[rgi v6lu seisneb veel selles, et ta harmoneerub h[sti iimbruskonna
loodusega, paistab kaugele

iile pdldude ning on teelistele

pilgupi.itidjaks. Samas on

restaureeritud (v6lja arvatud kahurid, kuna 6-st on sEilinud ainult 3).

Mdisahoone liihedal avaral pargilagendikul asus umbes 4-5 meetri kdrgune
miilestusobelisk

-

piistitatud Kaulbarside perekonnast lahkunuile. Praegu miirgib

asukohta kividest laotud alusmtitiritis

ning

samba

sellele paigutatud naiseskulptuur. Samba

graniidist obeliskikujuline osa h2ivis I 920.-3 0.-ndate aastate vahemikus.

Siiilinud monumente rohkem ei ole. Aga vaga omapiirane mlilestussammas oli
"Kaheksasammas". Tegemist oli Mddriku

-

Roela vallseljaku pdhjaplatoole klassikalises

stiilis ehitatud miilestustempliga, mis piistitati 1816. aastal eesti talurahva piirisorjusest
vabastamise tiihistamiseks. Miilestusmiirk kujutas endast kaheksale iimarale kivist sambale

toetuvat kreeka templihoonet. Hoone oli kivipdrandaga ja kiillalt suur. "Virus Teataja" (nr.

66, 09.06.1939) kirjutas

kaheksasambast

kui m6isapreilide tantsu- ning

ldbustuskohast.

Veel 60 aastat tagasi v6is hoone lSunapoolselt viiulilt lugeda kuigi palju siiilinud teksti:
"Daes Auflrebung... in Estland ... MDCCCXVI ...".
"Kaheksasamba" naabruses heinamaasiilul oli tugev neljatahuline punase katusega

hiiiiti "punaseks sambaks". Rahvapiirimuse jiirgi olevat samba alla maetud
m6isaomanikust kindrali relvad kui viimane juba vana olnud ja s6dimisest loobunud.
sammas, mida

M6nedel andmetel pi.istitatud sammas Eestimaa M6isnike Krediidi Seltsi

asutamise

tiihistamiseks (asutatud I 802. aastal).
Rahvapdrimuse

j[rgi

olnud veel Mddriku

-

Roela vallseljaku idaplatool nn.

Tornimiiel neljakordne kivist ovaalse pdhja pinnaga laotud seintega vaatetorn-galerii. Torn
olevat ptistitatud Carl von Kaulbarsi kindraliks saamise puhul. Sellest ajast oli piirit ka
kohaliku rahva i.itlus: "Meie kindral, kes ikka miie peal viibis."

Mddriku mdis oma erandliku arhitektuuriga teiste omasuguste seas ning m6isapark
oma arvukate pargiehitustega jiittis mulje, et sa ei jaluta mitte karmil pdhjamaal, vaid
sootuks kaunis renessansiaegses Itaalias. Pargi vabaplaneeringuga osad harmoneerusid

kunstlikult rajatud tiikide

ja

looduslike allikatega. Tiikide keskel olid rajatud saared

Saartele piiIses heledates toonides kaarsildu tiletades. Tiikides ujusid valged luiged" Parki

I
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oli

piistitatud m[lestusmiirke, pargipostamente antiiksetele vaasidele, puhke- ja

vaatepaviljone, eelpool nimetatud kaarsildu

jm.

Veekogud ilmestasid mdisaparki ning

vallselj akult avanesid avarad vaated kauni le mdisahoonele.

Mdisaomanikud Kaulbarsid olid pannud Mddriku mdisa
Peterburi

ja

ja

tema parki oma

Laane-Euroopa suurlinliku niigemuse. Kui Kaulbarsid 1894. aastal M6driku

M6isa mi.ii.isid, siis

oli iiheks miiiigikokkuleppe

hoidma korras pargi ning seal asuvad monumendid.

eeltingimuseks see, et ostja kohustub

{

I
ll
70 aastat haridust M6driku tehnikumis

1925. aastal pidi M6drikus avatama aia-

ja

majapidamise kool taluperenaiste ja

6ppinud teenijate ettevalmistamiseks. Tegelikult alustas kool oma tegevust

1927. aastal. Kooli iilal pidajaks

oli Viru

Maavalitsus, jiirelvalve dppetriri

l.

jaanuaril

iile kuulus

Pdllutodministeeriumile. P6llumeeste ettevalmistamiseks tdritas juba sel aastal Arkna
P6llut<iokool. Mddrikus loodi aga 6ppeasutus tulevaste perenaiste ettevalmistamiseks.

Kooli 6ppeajaks oli iiks
vaheaeg oli juulis, 3

aasta

- 4 nadalat. Koolis

-

jaanuarist detsembrini, 42 dppeniidalat. Pikem

dpetati toitude valmistamist, keediste ja konservide

valmistamist, kodukaunistamist, pesupesemist, triikimist
Kodukiisit6d alal: pesu-

alal:

ja

toiduainete

ja riiete dmblemist, kangakudumist jm. kiisitood.

Ioomatervishoidu, piimakarja pidamist, seakasvatust

vZiikeloomapidamist, mesindust, aiatriiid

ja iihistegevust.

6petust.

Pollupidamise
linnukasvatust,

Peale selle dpetati eesti keelt,

raamatupidamist, tervishoidu, lastehoidm ist j a laulmist.

Opetus koolis
Spperaamatud. Koolis

oli tasuta, samuti i.ihiskorter koos kiitte ja valgustusega ning
oli iihistoitlustamine, millest kdik dpilased olid kohustatud osa

v6tma. Toidu valmistasid dpilased ise, kusjuures iihe 6pilase toiduraha kuus oli kuni l8
krooni, mida vdis tasuta ka toiduainetes.

Kooli vdeti vastu naisterahvaid, kes olid viihemalt l7-aastased ja 6-klassilise
haridusega. Kui koolis oli vabu kohti, vdeti ka tegelikke perenaisi viihema haridusega.

Loomakasvatuse alal saavutas kool hflid tulemusi. 1930. aastal saadi sigade eest
Rakvere niiitusel kaks I auhinda,

vlike kuldauraha ja 25 krooni.

1993. aasta "Virumaa Teatajast" vdib lugeda,
suurune talu

ja lisaks renditud veel

et

1931. aastal

oli koolil 50 ha

kaks normaaltalu. 6pilased omandasid loomakasvatuse

praktika, tciOtades aasta ringi karja- ja seatallis. Opilastel lasus terve koolimaja korrashoid.
Kiisitdoruumis totitati kuuel paaril telgedel, kus valmistati kodusest materjalist maitsekaid
vaipu.
1927

. aastast oli kooli juhatajaks Anna Rosenberg-Maide, 1936. aastate lSpust Tartu

Ulikool i P6llumaj andusteaduskonna ldpetanud Erna T raat.
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Mddriku kooli l6petanud perenaised olid tuntud oma hea hariduse ja praktiliste
oskuste poolest. Seetdttu olid nad hinnas naisevdtueas taluperemeeste hulgas. Mddriku nimi

oli iile Eesti kuulus oma "pruutide kooliga."

Ajal, mil Mddrikus oli kodumajanduskool, viidi m6isahoones liibi rida remonte ja
iimberehitust[id, mis ei muutnud hoone p6hiarhitektuuri. 1936. aastal valmis veeviirk
kiilma ja sooja vee kasutamise v6imalustega.
1937. aastal ehitati mdisahoone suurest

ja lahtisest rddust kinnine klassiruum. Kuna

klassiruum sai viiga suured aknad ja nende ette jlieti v[ike lahtine r6du osa, ei kahjustatud
antud ehitustega hoone viilisilmet.

M6driku Kodumajanduskool tegutses 1940. aastani. 1942. aastal toodi Sakust Mddrikule
i.ile 6-kuulise kursusega koduabiliste kool.

1947. aastal alustas M6drikul tood 6-kuulise kursusega koduabiliste kool.

;
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S6jajlrgsetel aastatel taastati MSdriku kodumajanduskool, mis tegutses aastatel 1944-1947.
Direktor oli V. Riks, dpetajad H. Aomere, M. Riks ja I. Uustal.
1947. aastal nimetati kool Mddriku Loomakasvatuskooliks, jSrgmisel aga Mddriku

P6llumajandus-sovhooskooliks, kus valmistati ette pdllubrigadire. 6petasid

V.

Riks

(direktor) ning M. K6ks ja K. Sild. Opiaeg kestis iiks aasta. Kogu dppetriri ja olme olid
koondunud endisesse Mddriku mSisahoonesse. Uhiselamu paiknes hoone idatiiva teisel
korrusel. Uhiselamutoad kandsid nimesid "Kungla" (praegune tihiskonnateaduste klass),

"Koit" (iihiskonnateaduste kabinet), "Sinivere" (s6jalise 6petuse kabinet),
(raamatupidamisklass), 'oKalevala" (raamatupidamiskabinet), mis

"Pdhjala"
piirinesid

kodumajanduskooli piievilt. Peahoones olid ka dpperuumid, 6petajate korterid, k6ok ja
sodgisaal.

1949. aastal tuli kooli direktoriks L. Soidla ja 6ppealajuhatajaks V. Neemoja. Sama
aasta s iigi sel korraldati ulatusl

ik Mddriku p6llumaj andusniiitus.

1952. aastal nimetati kool Mddriku Pdllumajandustehnikumiks zootehnika ja
agronoomia osakonnaga. Ndnda tegutseti 1957. a. kevadeni. Direktor

oli L.

Soidla,

dppealajuhatajaY . Neemoja, dpetajad M. Sinivee, K. Sild, I. Epner, V. Pullerits, A. Priks ja

K.

Saarestik. Aastail 1,953-1954 valmisid kaks 6petajate maja. Vabanenud korterid

peahoones muudeti dpperuumideks. Ruumipuuduse t6ttu oli siiani vastu vSetud grupp
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agronoome iihel aastal ja grupp zootehnikuid teisel aastal. 1955. aastal oli aga tehnikumis

juba viis 6ppegruppi. Osa dpilasi elas i.imbruskonna taludes.

l.septembril 1957 toodi Ravila ja Olustvere p6llumajandustehnikumist Mddrikule

i.ile 97 dpilast

ja

tehnikumile anti raamatupidamise suund. M6drikul uute dpilaste

vastuvdttu sel aastal

ei

olnud.1958. aastal toodi

iile

Saku Maakorraldus- ja

Maaparandustehnikumist 56 6pi last.

ja

Esialgu dppisid

elasid 6pilased endises mdisahoones. Paljud iitirisid korteri ka

i.imberkaudsetes taludes.

l958.aastal valmis lihiselamu koos sriiiklaga. See parandas tunduvalt 6pilaste
elamistingimusi.

Tehnikumil

oli ka dppemajand, mille

t66d juhtisid 6ppemajandi juhataja ja

zootehnik 1960. aastate alguses sovhoostehnikumi moodustamisega

dppemajand

likvideeriti.
1950.-1960. aastatel oli dpilaste vanuseline vahe suurem kui praegu. Koos dppisid

nii

16- kui ka 30-aastased.Opilaste hulgas oli rohkem noormehi. Praegu astub igal aastal

tehnikumi raamatupidamist 6ppima l-2 poissi.

1964. aastal i.ihendati Mddriku P6llumajandustehnikum Vinni Niiidissovhoosiga
ning hakati kandma i.ihist nime Vinni N6idissovhoostehnikum.
Seoses pdllumajandusreformiga 1. jaanuarist 1991. aastast kannab

nimetust

-

Mddriku P6llumajandustehnikum. Opilased saavad

kooli jiille endist

asjaajaja-raamatupidaja

kvalifikatsiooni. Mddriku "pruudid" on Virumaa noorrneeste hulgas endiselt hinnas.
1957 .aastal asusid raamatupidamis6petajatena

MTJ-ide raamatupidamine) ning

Milvi

Oppealajuh atajanajiitkas t66d Villem Neemoja

Mddrikul 1963.

aastani

todle Koidula Basarov (sovhooside ja

Saukas (kolhooside
ja direktorina Olaf

raamatupidamine).

Saukas. Viimane tciotas

ja siirdus siis Tallinna. Jiirgnevalt tridtasid tehnikumi direktoritena

(alates 1964. aastast direktori asetiiitja dppealal) Ilmar Epner, Ants Orn ja Evald Tdnisson,
1987. aasta suvest Mihkel Sistok.

Opetajate kaader on olnud kiillaltki pi.isiv. Kuni pensionile minekuni tdotasid
tehnikumis:

.

1954. aastast Aino Epner

14

.
.
.
.
.

1959.aastast Virve Keskiila

ja

Endel Ndmm

1962. aastast Saara Golomb
1963. aastast Karl Vaide
1967 . aastast

Laili Luht

1969. aastast

Hille Feodorova.

T[naseni t<icitavad tehnikumis:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1957 . aastast

1969. aastast Ester Vallas,
1973. Pille

Viivi

Tdnisson, Elle Liblikas

Talijiirv

1976. aastast Elle Seiman
L977. Tiia Murulaid

1978. aastast Helle Noorviili
1983. aastast Tamara Reissaar ja Siiri Luts
1986. aastast Reet
1987.

Niilus, Marje Miks

Mihkel Sistok

1988. Merje Vaide
1990. Malle Kasearu
1991. Ellen Einla, Agu

Kallip

1992. Virve Transtok, Kersti Riivits
1993. Epp

Kiik

1996. Juta

Valvik

1998. aastast Maire Pilme

1999. aastast Eva Vahtramiie
2000. aastast Rebecca Green

Peaaegu

Spilastele

Koidula Basarov

ja

20

aastat t66tas ainsa raamatupidamis6petajana

Ilmar Roorlemaa, kes oli

kolleegidele heaks eeskujuks oma raamatupidajaliku tapsuse ja

korraarmastusega.

Piirast Ilmar Roonemaa pensionile minekut

raamatupidamisdpetajana tocid tema 6pilane
1989.a. lisandus Malle Kasearu.

jatkab

ja meie tehnikumi vilistlane Siiri Luts, kellele

15

P6llumajanduslike dppeasutuste tugevdamiseks
paremaks organiseerimiseks majandites
majanditega.

Nii

liideti

ja

6pilaste praktiliste tti6de

dppeasutused 1964.aastal suuremate

tihendati Vinni sovhoosiga ka M6driku PSllumajandustehnikum ning

hakati kandma i.ihist nime Vinni N[idissovhoostehnikum.

Niiiidisaegne tehnikum on viilja ehitamata siiani. 24 aastajooksul on lisandunud
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ja staadion. V6imla ja staadioni ehitasid oma
kltega kehalise kasvatuse juhataja Karl Vaide ja spordibaaside meister Rein Tedrekin. Et
garaaLihoonesse liiklusklass, viiike v6imla

iihiselamu j?ii kitsaks, ehitati timber endine mdisa viinakdtjk. Olukord muutus raskeks
l986.aastal mil tehnikumis avati uus eriala
N6ndanimetatud poiste probleem

kiill

-

informatsioonitridtluse mehhaniseerimine.

lahenes, kuid ruumipuudus suurenes. Viimased

infotilotlejad ldpetasid 1994.aasta kevadel. Alates 1998. aasta siigisest koolitame iirijuhte
Taani dppeprogrammide alusel.
Praegu 6pib

nii

piievases

kui ka kaugdppeosakonnas kokku 380 dpilast (pooled

Liiiine-Virumaalt). Raamatupidamise erialal

on

ldpetanud piievase osakonna 2037,

kaug6ppeosakonna 1971, infotri<itlemise erialal 91, iirikorralduse erialal 12 6pilast.

Kaugdppeosakonnas ldpetas esimene

juhatajana

on

todtanud

lend

196l.aastal. Kaugdppeosakonna

Milvi Saukas, Ilmar Epner, Endel N6mm. Praegu on

kaug6ppeosakonna juhatajaks Elle Seiman.

Praegu dpivad Mddrikul

nii 9. klassi kui ka keskkooli

ldpetanud. K6ik dpilased

6pivad kolme v66rkeelt. Oppeniidala pikkus on 35 tundi.
Aastate jooksul on viilja kujunenud mitmed toredad 6pilastavad. Uks huvitavamaid

on S6pruse spartakiaad igal kevadel. Sel kevadel toimub Mddrikul 25. spartakiaad.
Sdprusringi kuuluvad Lliti, Leedu, Valgevene ja Moldaavia raamatupidamistehnikumid.
Peale spordivdistluse korraldatakse ekskursioone, kohtumisi

ja sdprus6htuid.

Aastaid kiiib kursustevaheline miilumiing "Kontest". Igal dppeaastal korraldatakse

mitmeid traditsioonilisi iilekoolilisi i.iritusi: esimeste kursuste vastuvdtmise

6htu,

kartulipidu, kadrikarneval, jdulupidu, vastlapiieva tiihistamine, tutipidu ja ldpupidu.
Suur hulk dpilasi tegeleb taidlus ja spordiga. Tehnikumis tegeleb viis mitmesugust

taidlusringi. Tehnikumide taidlustilevaatusel

on meie kooli naiskoor, ansambel ja

rahvatantsijad olnud aastaid parimate seas. Muusikaringe on 19 aastat juhendanud teeneline
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kultuuritegelane Eleonora Voites, rahvatantsu hingeks

oli

aastaid Ellen Urbus, seejiirel

tuntud kultuuritegelane Maie Orav, hiljem Kersti Riivits.

Spordiiirituste tarvis on tehnikumis kuus spordiringi, eestvedajaks oli pikka aega
kehalise kasvatuse juhatajaKarl Vaide. Tema tdcid jiitkab 1998. aasta siigisest Maire pilme.

M6driku tehnikumi ldpetajaid v6ib kohata kdigis Eesti linnades ja maakondades.
Kooli iilesandeks jaab ka edaspidi ette valmistada oma eriala h?isti tundvaid
raamatup

id

l.

aj aid j a iirij uhte.

septembrist 2001 moodustatakse Rakvere Pedagoogikakooliga

ja

M6driku
Tehnikumi baasil uus kutsedppeasutus Liiiine-Virumaa Kutsek6rgkool asukohaga M6drikul,
kus kool itatakse raamatupidaj aid, iirij uhte j a sotsiaaltddtaj aid.
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