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On teada-tuntud tõde, et 
muinasjutud kõnetavad ini-
mesi läbi aegade. Neid loe-
takse ja armastatakse olene-
mata vanusest. Jakob Tamm 
oli mees, kes tõi eesti kirjan-
dusse värssmuinasjutu 
mõiste. Ta kirjutas valme, 
luuletusi ja publitsistikat, 
kuid rikkalik muinasjutu-
maailm ja rahvajutud paelu-
sid teda kuni surmani.

Kord karjapoiss astus mööda 
järvekallast, raske mure rõ-
hus rinda,
pisar palgeil veeremas.
Siis näkki ta nägi
ja lummatuna ilust
ta vette astus paljajalu.
„Vesineitsi, oh võta mind ve-
aevatut,“
ta hardalt siis palus...

(Jakob Tamm „Näkk“ 1893)

Jakob Tamm sündis 7. mail 
1861. aastal Tartumaal Vas-
te-Nõo vallas talusulase po-
jana. Huvi rahvajuttude vas-
tu ärkas noores Jakobis juba 
varakult. Rikkalik fantaasia-
maailm ja pimedalt naabri-
memmelt kuulatud vanaaja 
jutud kasvatasid seda huvi 
veelgi. 
Alghariduse sai tulevane val-
mimeister valla- ja kiriku-
koolis. Õpingute ajal paelu-
sid noort Tamme nii eesti 
rahvajutud kui piiblilood 
suurest kuningas Taavetist, 
sest Tamm nägi neis lugudes 
müstikat ja jõulisust.
1878. aastal asus Jakob 
Tamm õppima Tartu Õpeta-
jate Seminari kindla sooviga 
omandada koolmeistri elu-
kutse. Siin tegi ta oma esi-
mesed luulekatsetused. 
1883. aastal töötas ta Adave-
res, Pilistveres ja Põltsamaal. 
1893. aastal suunati Tamm 
tööle Väike-Maarja kihelkon-
nakooli, kus tal tuli vastu 
võtta kooli juhatamise vastu-
tusrikas amet. Tihe suhtlus 
Jakob Liiviga ärgitas Tamme 
koolitöö kõrvalt luulega ak-
tiivsemalt tegelema hakata. 
Kujunes välja ümbruskonna 
kirjamehi ühendav Väi-
ke-Maarja parnass.
Tamme rahvavalgustuslik 
hoiak kujunes välja juba se-
minaris õppides. Ta leidis, et 
maarahvast saab harida üks-
nes neile juba tuttava kaudu. 
1901. aastal Rakveres oma 
kauaaegseid kirjandussõpru 
külastades kirjutab ta: „Mu 
tahe on tugev ja vaim ergas, 
et anda välja veel mõni luu-
lekogu, mis jutustaks eestlu-
se oma lugu ja kui ma peak-
sin selle pärast ka oma 
kuuenööbid maha müüma, 
siis teeksin ma seda meelel-
di.“ (Väike-Maarjas1901) 

Eesti tuntuima 
valmimeistri radadel: 
Jakob Tamm ja tema 
värssmuinasjutumaailm

Maalähedus ja romantiline 
lähenemisviis luulekeelele 
tegid Tammest värvika ja vei-
di salapärase auraga mehe 
Virumaa kirjandusloos. 
1914. aastal avaldatud „Ja-
kob Tamme lugulaulud“ on 
siinkohal heaks näiteks, sest 
sellest kogust võib leida nii 
eesti algupärandit kui vene 
tõlkeloomingut. Autor võtab 
selles kogus küll ühiskon-
nakriitilise hoiaku kirja-
meeste kesise sissetulekute 
suhtes, kuid oskab samas 
hästi mängida rahvapäri-
muste ja rahvajuttudega 
ning tuua need sisse oma 
värsikeelde. 
Pedagoog, kirjanik ja selts-
konnategelane jõudis kooli-
juhataja töö kõrvalt tõlkida 
ka hulgaliselt vene ja saksa 
luulet. Sealjuures ei unusta-
nud ta ka nooremat lugejas-
konda, avaldades lastele väi-
kese valmikogu pealkirjaga 
„Ussikuningas“. Nimetatud 
kogumik sisaldab hulgaliselt 
algupäraseid saksa ja vene 
värssmuinasjutte, mille 
Tamm oskuslikult eestipära-
seks mugandas. Tuntumad 
neist värssmuinasjuttudest 
on värsslood „Odavad orjad“ 
ja „Siga“.
Tiheda töögraafiku kõrvalt 
hakkasid Tamme aga vaeva-
ma tõsised terviseproblee-
mid.
1903. aastal varasügisel Rak-
veres kirjandusringkonna 
sõpru külastades on ta sun-
nitud kaks nädalat veetma 
oma hea sõbra ja mõttekaas-

lase Richard Alakõrsi juures, 
kellel tol ajal  oli linnas väike 
ühetoaline ametikorter, sest 
maovaevused ja periooditi 
tõusev palavik ei võimalda 
Tammel mõnda aega kodu-
teed ette võtta. Kui ta siis 
septembri keskel 1903 vii-
maks Väike-Maarjasse naa-
seb, mõistab ta peagi, et kui 
tahab veel kirjutada, peab ta 
oma ajagraafikus tõsiseid 
muudatusi tegema. 1904. 
aastal ilmub luulekogu 
„Musta aja mälestused“, mil-
les autor keskendub eestlas-
te kannatusrohkele minevi-
kule ja rahvusromantilisele 
luulele. 
Elu lõpuperioodil kirjutab 
Tamm mõned luuletused ko-
duteemal, kuid järjest halve-
nev tervis nõuab oma aja ja 
Tamm on sunnitud kasuta-
ma oma õpilase Anton Han-
sen Tammsaare abi, et mõ-
ned luuletused ja värsslood 
veel kirja panna. Peagi saa-
vad neist lahutamatud sõb-
rad ja mõttekaaslased.
Jakob Tamme luule andis 
eesti kirjandus- ja koduloos-
se uue värvika ainese, mis 
hiljem on inspireerinud nii 
Gustav Suitsu kui Kersti Me-
rilaasi loomingut. See oli 
värvikas ja muinasjutuline 
luulemaailm. Jakob Tamm 
lahkus meie hulgast 26. juulil 
1907. aastal ja on maetud 
Väike-Maarja vanale kalmis-
tule. Kalmu kaunistab gra-
niidist valmistatud büst.

Karin Hansson

Lugeja küsib: Kes on öötöötaja?
Vastab Põhja inspektsiooni jurist Kaia Taal. 
Öötöötaja on töölepingu seaduse (TLS) § 50 alusel tööta-
ja, kes töötab ööajal, st ajavahemikus kell 22.00 kuni 06.00 
vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähe-
malt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast. 
Teisisõnu on öötöötaja nii see töötaja, kes omab pidevat 
öötöötaja staatust ehk töötab aastaringselt igal nädalal 
ööajal vähemalt 15 tundi, kui ka töötaja, kes töötab paaril 
nädalal aastas 15 tundi öösel ehk omab öötöötaja staatust 
vaid neil nädalatel, mil ta teeb öösel 15 tundi tööd ning 
teistel nädalatel, kui ta töötab ööajal vähem, ei ole ta öö-
töötaja. Nädal on siinjuures seitsmepäevane ajavahemik, 
mis ei pruugi kattuda kalendaarse nädalaga esmaspäevast 
pühapäevani.
Kui töötaja töötab vähemalt kolmandiku oma iga-aasta-
sest tööajast ööajal, on ta öötöötaja alates päevast, kui see 
kolmandik töötundidest täitub. Selle, mis ajast hakatakse 
aastast perioodi lugema, paneb paika tööandja lähtuvalt 
ettevõtte töökorraldusest. Kalendaarse aasta järgi on 
2014. aastal öötöötaja see, kes on töötanud öötundidel 
kokku 669 tundi.
Seega sõltub öötöötaja staatus sellest, kas ta töötab ööajal 
regulaarselt või ebaregulaarselt. Nõnda võib töötaja saada 
öötöötajaks ka siis, kui ta ei tööta kolme tundi igapäeva-
sest tööajast öösel, kuid on aasta jooksul töötanud vähe-
malt 1/3 tööajast öösel. Öötöötajaks saab töötaja ka siis, 
kui ta pole aasta jooksul 1/3 tööajast töötanud öösel, kuid 
on vähemalt kolm tundi igapäevasest tööajast (15 tundi 
5-päevases töönädalas) öösel tööl.
Näiteks töötab töötaja töönädalas kolmel päeval kella 
20.00 kuni 8.00. Ööajale langeb tööaega 7 tundi, kuna aja-
vahemikus kell 22.00-06.00 on töötajal ka tööpäevasisene 
ühetunnine vaheaeg einestamiseks ja puhkamiseks. Töö-
tajal pole aasta jooksul täitunud 1/3 tööajast töötamist 
ööajal, kuid töötajal on öötöötaja staatus, sest töönädalas 
töötab ta 21 tundi ööajal. Järgmises seitsmepäevases aja-
vahemikus töötab ta kahes öövahetuses kokku vähem kui 
15 tundi (7 h+7 h). Öötöötaja staatust tal sel nädalal ei ole 
ja öötöö piirang ei kehti.
Seadus eristab öötöötajat teistest seetõttu, et pikaajaline 
öötöö võib kahjustada töötajate tervist ja ohustada tööko-
ha turvalisust. Seetõttu sätestab TLS öötöötajatele tööaja 
piirangu, mille eesmärk on piirata pikaajalist ja regulaar-
set ööajal töötamist. Öötöötajale kehtib TLS §-is 50 sätes-
tatud öötöö piirang ning töötervishoiu ja tööohutuse sea-
duse § 13 lg 1 järgi peab tööandja korraldama talle tervise-
kontrolli nii enne öötööle asumist kui ka regulaarsete va-
heaegade järel töötamise ajal ja kandma sellega seotud 
kulud.
TLS § 50 lg 1 sätestab piirangu ja lubab öötöötajal töötada 
keskmiselt kaheksa tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul 
seitsmepäevase arvestusperioodi kohta, kui töökeskkon-
na ohutegur või töö iseloom töötaja tervist ei mõjuta. Öö-
töötaja, kelle tervist mõjutab töökeskkonna ohutegur või 
töö iseloom, ei tohi töötada rohkem kui kaheksa tundi 
24-tunnise ajavahemiku jooksul (TLS § 50 lg 2). Sama pa-
ragrahvi neljas lõige annab võimaluse töösuhte pooltel 
töölepingus või kollektiivlepingus kokku leppida, et öö-
töötaja igapäevane tööaeg on kaheksast tunnist pikem 
(näiteks 11 tundi). Seda  juhul, kui tegemist on direktiivi 
2003/88/EÜ artikli 17 lõikes 3 nimetatud töö iseloomuga 
ning tingimusel, et töötamine ei kahjusta töötaja tervist ja 
ohutust. Erandi kohaldamisel tuleb arvestada, et öötööta-
ja tööaeg kokku ei ületaks keskmiselt 48 tundi seitsme-
päevase ajavahemiku kohta.
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Dharma alustab stipendiumitaotluste vastu- 
võttu lasterikastest peredest pärit üliõpilastelt
Oled püüdlik üliõpilane, kes on pärit perest, kus kasvab 
viis ja enam last, ja vajad toetust ülikoolis õppimisel? Just 
sinule mõeldes on Helle ja Leo McGuire loonud Dharma 
juurde Helle Randami Stipendiumifondi. 
Helle Randami fondi stipendiumile ootame kandideerima 
nii esimese kursuse üliõpilasi kui ka kõiki teisi. Stipendiu-
mi suuruseks on 1000-1500 eurot. Stipendiumi määrame 
korraga üheks õppeaastaks, kuid kandideerida ja stipen-
diumit saada võid kasvõi terve ülikooliaja. 
Kui osutud meie stipendiaadiks, siis sõlmime sinuga sti-
pendiumilepingu ja peale õppeaasta lõppu tuleb sul mei-
le esitada aruanne raha kasutamise kohta. 
Algavaks, 2014/2015. õppeaastaks saad kandideerida kuni 
10. septembrini. Taotluse vormi ja soovitud lisad leiad 
meie kodulehelt aadressil: http://dharma.ee/et/hel-
le-randami-stipendium.
Lisainformatsiooni saab: dharma@dharma.ee.

Maavalitsus 
ootab „Hea 
ettevõtja” ja 
„Tubli töötaja” 
rinnamärkidele 
kandidaate
Lääne-Viru maavalitsus 
kutsub üles esitama kan-
didaate „Hea ettevõtja” ja 
”Tubli töötaja” rinnamär-
kidele.
„Hea ettevõtja” konkursi 
eesmärgiks on esile tõsta 
ja tunnustada pikaajalisi 
ettevõtjaid, kes loovad 
töökohti ja kelle najal pü-
sib majandus. Kolmes jär-
gus kavandatud rinna-
märk “Hea ettevõtja 
10/15/20 aastat” antakse 
ettevõtjale (51 protsenti 
osanik, tippjuht), kes on 
juhtinud konkreetset ette-
võtet edukalt vähemalt 
vastavalt 10, 15 või 20 aas-
tat. Head ja edukat ette-
võtjat ning ettevõtet ise-
loomustavad korrektne 
maksekäitumine, hea et-
tevõtluskultuur, panus 
piirkonna tööhõivesse, 
kohalikku arengusse ja 
ühiskondlikku ellu. Lisaks 
tunnustab Lääne-Viru 
Arenduskeskus uusi loo-
dud ettevõtteid.
Rinnamärgi “Tubli tööta-
ja” kandidaadiks on või-
malus esitada inimest, kes 
on töötanud konkreetses 
ettevõttes või asutuses vä-
hemalt 10 aastat, kelle pa-
nus antud organisatsiooni 
arengusse on olnud mär-
kimisväärne ja kes on ol-
nud ühiskondlikult aktiiv-
ne. Nimetatud rinnamär-
ke antakse kalendriaastas 
kuni 15.
Ettepaneku koos põhjen-
dusega rinnamärgi and-
miseks võib esitada ette-
võte, kohalik omavalitsus, 
mittetulundusühing või 
mõni muu organisat-
sioon.
Kirjalik taotlus koos põh-
jendusega esitada Lää-
ne-Viru maavalitsusele 
hiljemalt 17. septembriks 
aadressil F. R. Kreutzwaldi 
5, 44314 Rakvere või 
e-posti aadressil info@laa-
ne-viru.maavalitsus.ee. 
Põhjenduses tuleks ära 
märkida, kellele ja mille 
eest rinnamärki taotletak-
se ning taotleja kontak-
tandmed. Otsuse rinna-
märgi andmise kohta teeb 
Lääne-Viru maavalitsuse, 
Lääne-Viru arenduskes-
kuse ja Lääne-Viru oma-
valitsuste liidu ühine ko-
misjon 25. septembriks.
Lääne-Viru maavalitsus 
alustas „Hea ettevõtja” ja 
„Tubli töötaja” rinnamär-
kidega maakonna tublide 
inimeste tunnustamist 
2011. aastal.
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