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Suurkujude sünnikohad
muutuvad virtuaalseks
Peeter Volkonski koos eesti kirjaniku ja teatrikriitiku Andres Keiliga on ette
võtnud projekti “Sünnipaik”. Eesmärgiks Eestimaa suurkujude juba
tähistatud sünnipaigad virtuaalsel kujul kaardistada. Paigast paika käies jõuti
sel nädalal mitmele poole Lääne-Virumaal.

Vol-

konski näpunäiteid lõpukaadris sõnatultkaamerasse vaadanud noormehele.
Edasi liiguti koos viie Haljala kooli 8. klassi õpilase, grimeerija, eesti keele õpetaja
Külli Heinla ja Haljala kooli
projektijuhi Greete Tomingaga
Julius ja Reinhold Margi sünnikodu tähistava kivi juurde.
Nii mõnigi kord juhtutakse kellegi koduhoovi, kuna sünnipaika tähistav märk just keset

se-

da või hoopis maja küljes paikneb. Võõrasse hoovi mindi ka
Markide sünnikodu jäädvustamiseks. Keeleteadlase Julius
Margi teksti teadusest ja ülikoolist kandis ette Andro Martinson, majandusteadlase Reinhold Margi kaubateaduse

-edendaja, Eesti

VLADISMUKO
Suurkujude sünnipaiku otsides satub Peeter Volkonskika koduhoovidesse. Võõrasse koduaeda tuli sisseastud AndroMatins(palreml), Julisünkotädhuisav juteksrieaslugeda.

se looja ja organisatsiooni Tartu ringkonna esinaise Ebba Sa-

rali sünnikodu hoovi minnes
rääkis Peeter Volkonski, kuidas
ta on eeltööd teinud. Nimelt
majaelanikega kokku leppinud,
et need oma koera kinni paneks, sest eelmisel korral koordinaate üles tähendades oli
sealne koduvalvur Peeter Volkonskit näksanud. Cristel Valeria Maasik sai seega rahus ette
loetud Ebba Sarali kirja pandud lõigu telgedel kudumisest.
Aastal 2018 projekti esimese etapina osa paiku läbi sõit-

koh-

pandu luges ette Teiren
Tõld. Videokaadritesse jäädvustatud teosed olid erilised ja
hoolikalt valitud. Tegu oli esmatrükkidega, enamik pärit
20. sajandi algusaegadest.
Kunagise käsitööõpetaja ja
ta kirja

eriolukorra alguses toodi lasteaeda kümme last, siis selle
lõpus oli kohal juba kuuskümmend ning sel nädalal
on laste arv kahekordistunud: 130 last 205-st on taas

lasteaias ehk kõik rühmad
on avatud ja igas kümmeüksteist last.
“Viimastel päevadel on
helistanud ka mõned lapsevanemad, kes ütlesid, et nad
oma last lasteaeda ei too,

Naiskodukait-

nud ja need võimalusel nii pildi kui ka koordinaatide kujul
jäädvustanud Peeter Volkonski tunnistas, et nii mõnigi kivi
oli esialgu leidmata jäänud.
Vanamõisa kandis sündinud
kirjaniku ja ühiskonnategelase
Nigol Andreseni sünnipaika tähistav kivi oli üks neist, mida
Peeter Volkonski alles kolmapäeval esimest korda nägi. Varem ta seda võsast üles ei ol-

misele ja nüüd ette lugemisele
arvestatud,” ütles ta. Kuid naeru tõid noortele näole ka Peeter Volkonski vimkad ja küü-

nud leidnud. Andres Keili abi-

koostöös eesti rahva

ga kivi otsa roninud Miia Vask
luges kaamerasilma ees Nigol
Andreseni kirjandusliku varjunime Ormi Arp all kirjutatud
teksti “Gloobus”.
Haljala kooli 8. klassi õpilaste ülesastumine tekitas Pee-

miga virtuaalne kaart, kuhu on
kantud Eesti suurkujude sünnipaigad. Projekti alustati 2018.
aastal ja kolme aasta jooksul
käiakse enam kui 300 mälestuskivi või -plaadiga tähistatud
sünnipaigas. Igas neist filmi-

ter Volkonskis silmanähtavat
elevust. “Kui tore! On ju tore!”

takse tuntud isiku loomingut

narnukipuudutus, millega ta
ettelugejaid pärast ülesastumi-

si tänas.
Haljalast liiguti kolmapäeval veel edasi Võsu kooli. Eile
jõudis võttegrupp Viru-Nigula
valdaja ka Tamsalusse.
Järgmisel aastal valmib

muuseu-

PEETER VOLKONSKI

hõikas ta käsi kokku lüües, lai
naeratus näol, kui võte esimesel katsel õnnestus.
Greete Tominga sõnul olid
ettelugejad ka koolilt preemia
saanud. “Eesti keele tunnitöö

või saavutusi iseloomustav
pooleminutiline videoklipp,
milles kohalik kooliõpilane
loeb Peeter Volkonski välja valitud lõigu suurkuju kirjapandust, ja nõnda kujuneb suurkujude virtuaalnäitus eesti rahva

projekti eestvedaja

said nad tänu tekstide harjuta-

muuseumi kodulehel.

Kristjan, ma olen
veendunud, et sa
oskad naeratada.

Messer ütles, et linna lasteaedade täituvus on sel nädalal umbes kolmandik. “See
on suhteliselt ootuspärane,
võib juhtuda, et järgmisel
nädalal tuleb lapsi veel juurde, oleme selleks valmis. Vanemad, kel võimalik, hoiavad lapsi veel kodus, kuid
paljud on pidanud kodukontoritest tööle tagasi minema,” rääkis Messer.
Viru-Nigula valla lasteaia
Kelluke direktor Tatjana Vallaste ütles, et nii Kunda, Ase-

aga on nüüd ümber

ri kui ka Viru-Nigula majas

kab jälle normaalsuse suunas liikuma. Suvel avame
liitrühmad.”
Rakvere linnavalitsuse
hariduse peaspetsialist Vilja

on kõik rühmad avatud.
“Eriolukorra algul käis Kunda lasteaias 160 lapsest kohal kolm-neli, lõpus paarkümmend. Sel nädalal on
kohal 46,” nimetas ta. (VT)

Teatrikino annab
filmisõpradele
lootust

Viru-Nigula vald

Rakvere Teatrikino on – nagu
kõik kultuuriasutused olnud
koroonakriisi tõttu suletud üle
kahe kuu, kuid praegu elatakse lootusega juulikuus taas tervitada kinosõpru, kes on igatsenud filmide nautimist suurelt ekraanilt.
Teatrikino uksed on plaanis avada 1. juulil Baltoscandali jaoks ning siis kavatsetakse alustada ka tavaprogrammiga.
Kinolistel tuleb arvestada,
et ehkki piiranguid hakati eriolukorra lõppedes leevendama
samm-sammult, jäävad teatud
kitsendused kehtima, seda ka
kinos. (VT)

Viru-Nigula vallavalitsus korraldab sel suvel heakorrakonkursi “Märka ilu”. Soovitakse,
et inimesed paneksid enda
ümber tähele kauneid eramuid, kortermaju, tootmishooneid, külasid ja külaplatse ning
muud märkimis- ja tunnustus-

kutsub märkama
paikade ilu

–

ka
kivet Margi

“Sõitsin 20 aastat autoga Tartust Viljandisse loenguid andma ja möödusin pidevalt pruunist sildist, mis tähistas Jaan
Tõnissoni sünnikodu,” rääkis
Peeter Volkonski. Teda tabas
tõdemus, et ometi ei tema ega
ka keegi teine ju kunagi seepärast teelt maha ei keera. Isegi
kui sildil märgitud sihtkohani
on jäänud sada meetrit.
Kolmapäeva hommik tõi
projekti eestvedajad Peeter
Volkonski ja Andres Keili Haljalasse, päev enne seda oldi
Kadrinas. Sünnipaiku, mida
Haljala kandis üles võeti, oli
rohkem kui üks. Alustuseks viibiti Haljala kooli köstrimaja
seinal oleva arhitekt Herbert
Johansoni sünnikodu tähistava
kivi juures. Haljala kooli
8. klassi õpilane Kristjan Lindlo luges seal ette arhitektuuri
puudutava katkendi raamatust
“1920. aastate traditsionalism
ja elamureform”. “Kristjan, ma
olen veendunud, et sa oskad
Peeter

Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja Tea Välk ütles, et kui

mõelnud,” märkis Välk. “Elu hak-

Jete Eevald
jete.eevald@virumaateataja.ee

naeratada,” jagas

Üha enam lapsi käib jälle lasteaias

väärset.

Viru-Nigula valla hooldusjuht Saveliin Kaarneem rääkis,
et konkursi “Lääne-Virumaa
kaunis kodu 2020” väljakuulutamisega seoses soovitakse ka
vallas tunnustada neid, kes on
kauni kodu ja kauni koduümbruse nimel pingutanud. “Saanud harmoneeruva ning silmailu pakkuva tulemuse,” lisas
Kaarneem.

Täna kehtivad kaks

Väärikate kandidaatide
kohta oodatakse infot 1. juuniks. (VT)

liikluspiirangut
Täna jätkuvad

Lääne-Virumaal

kaks liikluspiirangut.
Rakvere Väike-Maarja
Vägeva maanteel Rakke ja
Koluvere vahelisel teelõigul
(km-tel 43–52) ja Tartu–Jõgeva–Aravete maanteelKoluvere
ja Nõmmküla vahelisel teelõi–

gul (km-tel 66–76) tehakse

–

ku-

ni täna õhtuni teetöid ning
piirkonnas on kehtestatud kii-

LÄNET-VIRU

OMAVLITSUE

Mullu sai kauni kodu tunnustuse
perekond Varinurme kodu Aseris.

ruspiirang. (VT)
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miljonit eurot laenu on ettevõtjad saanud KredExi toel aprilli algusest tänaseni.

PÄEVAPILT

Noored Kooli seltskonnaga liitub pikaajaline noorsootöötaja
Programmi Noored Kooli raa-

duskomisjoni ja kooli hooleko-

mes alustab Eesti koolides sel

gu töös ning mõttekaaslastega

dada seda õppe

sügisel tööd 44 uut õpetajat.
Lääne-Virumaalt on programmi 14. lennuga ühinenud Merle Maimjärv-Mirka.
Ta on omandanud magistrikraadi noorsootöö korralduse alal ning pea kümme aastat
tegutsenud Lääne-Viru
litsuses haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialistina.
Praegu töötab ta Eesti
töö keskuses kohaliku tasandi

ellu kutsunud haridusseltsi.
Merle Maimjärv-Mirka rääkis, et ta tunneb, et nüüd on
aeg noorsootööst haridusse liikuda ja end selles valdkonnas
arendada. “Olen sellele mõelnud mitmeid aastaid. Tunnen,
et olen tänaseks piisavalt julgeks ja küpseks saanud, et
klassi ette astuda,” lausus
Maimjärv-Mirka. Ta soovis
da õpetama mõnes maakonna
koolis ja õpilastele näidata, et
õppimine võib olla põnev.
“Soovin kooli kaasa võtta oma

miseks. Noorsootööl on üldharidusele palju lisandväärtust
pakkuda ja loodan, et mul
neb võimalus neid kahte edukalt siduda,” sõnas Merle
Maimjärv-Mirka.
Programmi Noored Kooli
ettevalmistuskoolituse käigus
antakse osalejatele mitme kuu
jooksul vajalikud baasoskused.
Noored Kooli on 14 aasta jooksul toonud haridusse üle 250
inimese, kellest enamik töötab
programmi lõppedes edasi haridusvaldkonnas. (VT)

maava-

noorsoo-

koostöö- ja arenguüksuse

peaeksperdina. Ta on aastaid
kaasa rääkinud koduvalla hari-

Programmiga Noored Kooli on
liitunud maakonna noorsootöösse pikka aega panustanud

Merle Maimjärv-Mirka.

ERAKOGU

asu-

noorsootöökogemuse ja raken-

mitmekesista-

ava-

VLADISMUKO
Wiru Swimi ujumistreenerite leidlikkusel pole piire: hädaolukorra tingimustes saab treeningul harjutusi varieerida ning sooritada neid isegi
paigal ujudes ja kaaslastega nõutud vahet hoides. (VT)

