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lOaastane Henry Sildaru sai Eesti meistrivõistluste täiskasvanute klassi medali

Kelly Sildaru jättis mehed selja taha
Pühapäeval Kiviõlis toimunud Eesti pargisõidu
meistrivõistluste tõeline
liider Kelly Sildaru võistles meeste konkurentsis ja tegi kaasvõistlejatele pika puuga ära, kuid
meesteklassi meistritiitlit talle siiski ei antud.
~

Gerli Romanovitš

gerli@pohjarannik.ee
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KULTUUR
TALLINNA BALLETIKOOL
POLE KAUGEL

Toomas Eduri balletiõhtul Jõhvis
üles astunud solistid julgustavad
lastevanemaid saatma oma lapsi Tallinna balletikooli. LK 5

UUDISED
IDA-VIRU KINNISVARATURG
POLE TÕUSULE PÖÖRANUD
Mullu langes Ida-Virumaal

aasta varasemaga võrreldes
nii kinnisvaratehingute arv kui
ka väärtus. LK 6
PÕHJARANNIK OOTAB
TEATEID SÜNDMUSTEST
TEL. 335 4444, 502 0814

0.70 €

"Meil on siin hindamas kolm
kohtunikku, kellele kõige rohkem meeldib, kui neid millegi uuega üllatatakse. Proovige, mägi on lai," kutsus pühapäeval võistluste informaator
freestyle´i suusatajaid üles tegema erakordseid etteasteid.
Võistlus käis aga pigem ettearvatud rada: just kahekordseks X-mängude võitjaks tõusnud Kelly Sildaru oli mäel pa-

rim.
Noorteklassis pjedestaalil
Ehkki Kelly tegi kogu
võistluse parima sõidu, kogudes üle viie punkti rohkem kui teiseks tulnud Mihkel Ustav, ei olnud tüdrukul
pjedestaalile asja. Kuna Sildaru oli ainus registreerunud
freestyle´i suusatajast naine,
naisteklassi võistlust ei toimunud. Erandina sai ta võistluse väljaspool arvestust kaasa teha.
Samuti erandiga tegi täiskasvanute klassis kaasa alles 10aastane Henry Sildaru, kes tuli üldarvestuses kolmandaks ja meesteklassis teiseks. "Kuna siin oli erandi tegemine meie otsustada, siis
tegime ettepaneku, et Henry

võiks meesteklassis võistelda,
ja suusaliit selle ka kinnitas,"

EESTI

MEISTRIVÕISTLUSED
PARGISÕIDUS
LUMELAUD
Naised
1. Kristel Soonets
2. Silvia Zvirgzdinš
3. Sigrid Illipe
Mehed
1. Mario Visnap
2. Sulev Paalo
3. Marten Kikas
SUUSAD

1. Kelly Sildaru
2. Mihkel Ustav
(EMV 1. koht)
3. Henry Sildaru
(EMV 2. koht)
4. Mats-Kaarel Ruus
(EMV 3. koht)

selgitas Kiviõli seiklusturismi
keskuse juht Janek Maar, kuidas alles 10aastane poiss Eesti
meeste meistrivõistlustel teiseks tuli.
Esikoht ja Eesti meistritiitel läks meeste klassis Mihkel
Usta vile.
Viimaseid päevi 14aastane
Kelly Sildaru tegi kaasa ka
noorteklassi võistluse ja selle võitmise eest pääses tüdruk ka pjedestaalile. "Kõik
väiksed tüdrukud, kes selles
klassis võistlevad, olid väga
elevil, et nad suure staariga
ühel pjedestaalil olid," muigas Maar.
Noorteklassi võit aga Eesti meistritiitlit kaasa ei toonud. Selleks tuleb osa võtta
noortesarjast. Ehkki Kellyt
näeb võistlemas juba nädala
lõpus Otepääl, pole seal tegemist siiski noorteklassi, vaid
Big Air´i võistlusega.

Kelly Sildaru tegi
selja taha.

võistluste

Sõit sõpradega
Kelly Sildaru ise tunnistas,
et ei võtnud Eesti pargisõidu meistrivõistlusi kui suurt
võistlust, vaid pigem mõnusat
kulgemist koos sõpradega.
Võistlushüppeid mõjutas ka
see, et võistlus toimus keskmise raskusega liinil, ja ehkki seal olid hüpped tehtud ta-

valisest suuremaks, tähendanuks profiliin siiski uhkemat
vaatemängu.

Profiliini tegemist segas
aga kehv talv. Sisuliselt saadi pargi tarbeks lund tootma
hakata alles nädal enne võistlust. Keskmise raskusastmega liin on aga oluline just lumelauavõistlust silmas pidades, sest sealsetest harrastajatest suur osa sõidab just keskmise raskusastmega pargis.

14.02 KOMMID ja
KONDOOMID
...

parima

kedagi ikka leiad!

sõidu, jättes kõik mehed, sealhulgas oma noorema venna,
MATTI KÄMÄRÄ

"Aga selgelt ka meeste lume-

lauavõistlus oleks olnud raskemal liinil vaatemängulisem,"
tõdes Maar.
Pargi tootmist alustati alles
paar päeva enne võistlust. Kui
varasematel aastatel on pargi
püsti pannud lätlased, siis sel
aastal tegi pargi valmis seikluskeskus ise paari lätlase ja
mõne Eesti tipplumelauduri
näpunäidete järgi.

Parim, mis Eestis on
Kelly Sildaru jäi mäega igati rahule. "Kuna Eestis mägesid pole, tuleb rahul olla," tõdes ta.
Sildarude pere on pikalt
lootnud, et Kiviõli mägi teeb
valmis ka oma renni, mis esialgu oli planeeritud ning mille põhi on pinnasega kujunda-

tud. Eestimaa nigelaks jäänud
talvede ja half-pipe´i raja suure lumevajaduse tõttu pole seda aga veel kordagi kasutusse võetud. Kevadel plaanitakse rajapõhi hoopis siledaks lükata, et olemasolevaid laskumisnõlvu laiendada.
Küll lubab keskus, et kui
lund ja külma sel hooajal jätkub, tehakse pargi profiliinile vähemalt üks suur hüpe
ning peetakse maha kohalik
Big Air´i hüppevõistlus. Tõenäoliselt peetakse veel teisigi kohaliku tähtsusega võistlusi, kuid suuremaid jõukatsumisi sel aastal enam plaanitud pole.
Kevadel hakkab keskus tegema ehitustöid, et parandada teenuste valikut nii talvel
kui suvel.
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Mitte kas,
vaid kuidas
Kolme võimuerakonna esindajatest moodustatud sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimist
arutava töörühma eilne esimene kokkusaamine selgeid tulemusi ei toonud. Põhjuseks, et
Keskerakonna esindaja, haridusminister Mailis Reps ei jõudnud kokkulepitud ajaks kohale, kuna pidi riigikogus küsimustele vastama.
Uus katse kirglikuks muutunud loos mingite
otsusteni jõuda tehakse neljapäeval.
Kuigi kolimisvastaste hääled on tugevad,
näib, et enam ei tohiks olla kahtlust selles, et
vähemasti sisekaitseakadeemia uus õppekompleks, mis on mõeldud ligikaudu 700 kadetile, tehakse Pirita asemel siiski Narva. See sai kindlust juurde, kui sotside juhatus eelmisel nädalal seda plaani üksmeelselt toetas.
On ju viimasel ajal sellele plaanile vastuseisu
kõige enam avaldanud siseministeerium, mille eesotsas on sots Andres Anvelt. Kui sotsid
kinnitasid üle, et nad ei kavatse sellest ideest
taganeda, ja sama meelt on ka Keskerakond,
rääkimata IRList, mille liidrid on selle kolimise
ühed põhilised poliitilised toetajad, siis jätaks
nüüd sellest variandist taganemine kõigist kolmest erakonnast äärmiselt narri mulje.
Sisekaitseakadeemia toomine Ida-Virumaale ei pea olema kinnisidee ega eesmärk omaette. See on palju aastaid kaalutud tegu selleks,
et aidata Ida-Virumaa arengule värsket hoogu
anda. Praegu on aeg murda pead mitte niivõrd
selle üle, kas, kuivõrd pigem, kuidas, et sellest
sugugi mitte lihtsast sammust võimalikult palju tulu tõuseks.

ÜKS KÜSIMUS
MIKS ON AKADEEMIA KOLIMINE VÄÄR?

Endine haridus- ja teadusminister Jürgen
Ligi kritiseeris sisekaitseakadeemia Narva kolimise plaani.
Riigikogu liige Jürgen Ligi (Reformierakond):
Tänapäeval ei küüditata inimesi lihtsalt
kodust minema, nad ei lähe kaasa. Õppe-

asutusele tähendaks Ida-Virumaale viimine seega organisatsiooni lõhkumist, julgeolekule aktsenti, mis erineb enamiku Eesti omast ning ei esinda keskmist linna, veel vähem küla.
Julgeoleku puhul on see oluline. Need ei saa olema need
õppejõud ega samad õppijad, olgem realistid, see ei saa
olema sama eesti keel. Mingil hilisõhtul koalitsiooniläbirääkimistel paberile veetud hull poliitiline tahe peab
mõistusele alistuma. Ida-Viru tähendus praktikakohana
võiks loomulikult tõusta. Kui valitsusel raha üle on, siis
elukeskkonda annab seal parandada. Ka mõnd riigiasutuse kolimist silmas pidades.
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tel. 335 4444,
info@pohjarannik.ee

PÄEVA LAUSE

555 vähki

Veebruari

"Soovin külastada
maailmas tuntud ja
kuulsaid kohti ning
puhata."

alguses tä-

histas terve maailm
vähi vastu võitlemise
päeva, mille tänavuseks motoks oli "Meie saame,
mina saan!".
Vähemalt osaliselt saame
me ennetada. Ja seda maailma vähiliidud meile kõigile
südamele panevadki.
Me saame nii mõndagi teha, et vähendada kokkupuutevõimalust vähiga. Euroopa vähivastane tegevuskava
reastab 12 viisi, kuidas saame
oma vähiriski vähendada. Üks
neist kõlab nii: "Kui sa tarvitad ükskõik milliseid alkohoolseid jooke, vähenda tarbimist. Vähi ennetamise vaatenurgast on alkoholi mittetarvitamine parim variant."
Alkohol on klassifitseeritud
esimese astme kantserogeenina, nagu ka näiteks tubakas ja
asbest. Alkohol põhjustab suu-,
neelu-, kõri-, söögitoru-, rinna-,
soole-ja maksavähki. Viimase
kuu sisse on jäänud kaks uurimust, mis seostavad alkoholi
tarvitamist ka eesnäärmevähi ja melanoomi riski kasvuga. Teadlased kinnitavad üha
suurema veendumusega, et alkoholi tarvitamine on oluline
riskifaktor ning vähi vaatenurgast ei ole kindlasti olemas riskivaba kogust.
kui suur see risk siis
on? Kui paljud vähijuhtumid on tingitud alkoholist? 2011. aastal
avaldati uurimus, mis analüüsis alkoholi ja vähi seoseidkaheksas Euroopa riigis: Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias,
Suurbritannias, Hollandis,
Kreekas, Saksamaal ja Taanis.
Tulemused: 10% meeste vähijuhtumitest ja 3% naiste vähijuhtumitest on põhjustatud
kas praegusest või varasemast alkoholi tarvitamisest.
Eesti tervisestatistika ja
terviseuuringute andmebaasi andmetel diagnoositi Eestis
2014. aastal meestel 4258 vähijuhtu ja naistel 4300 vähijuhtu. Meeste puhul on alkoholi
tarvitamine uuringu järgi seega Eestis põhjustanud 10% ehk
426 juhtu ja naiste puhul 3%
ehk 129 juhtu. Kokku 555.
Kas sedasi on kohane üldistada ja Euroopa keskmise järgi hinnata? Rootsi vähiliit näiteks seda teeb ja jõuab järeldusele, et seal põhjustab alkoho-

Aga

Üks Eesti 30 000 noorest,
kes ei õpi, ei osale koolitustel ega tööta, tunnistab, et
tahab elus teha kõike seda,
mis on võimalikult kaugel

töö tegemisest.

(Eesti Päevaleht, 13. veebruar)
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Lauri Beekmann

EESTI KARSKUSLIIDU ESIMEES
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Küljendaja:

335 4461
PEETER APS
Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt:
41532 Jõhvi, Rakvere 8,
telefon 335 4456.
E-post: reklaam@pohjarannik.ee

Narvas: Kerese 3 (III korrus).
E-post: prnarva@pohjarannik.ee
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Vastukaja artiklile "Ametiühingu liikmete maksuraha
rändas nende teadmata Valge

Hobu trahteri arvele"
Mul oli häbi 4. veebruaril
ajalehest loetud artikli pärast.
See, millest oli jutt, oleks võinud ilmumata jääda. Erimeelsusi saab ka teisiti lahendada.
Maarika Antonov ei andnud
endale aru, kui palju halba ta
sellega tegi. Ennekõike Olga
Edovaldi abikaasale, kes ei
puutu üldse sellesse tülisse.
Olen ainult sellega päri,
et ametiühingu dokumentatsioon ei olnud parasjagu kor-

jutab, et presidendi ametikodu on pooldanud eri valitsused, seda on kunagi soovinud juba peaminister Andrus Ansip. Samuti on oma
toetust ühemõtteliselt kin-

nitanud praegune valitsusOn kahetsusväärne, et käimas olevas alkoholipoliitika diskussioonis lähtutakse niivõrd
palju alkoholitootjate esiletõstetud argumentidest.

li tarvitamine 3800 vähki haigestumist aastas. Samu protsente kinnitab Euroopa keskmisena ka varem mainitudEuroopa vähktõvevastane tegevuskava.
tuleks ka pidada, et kuigi viimastel
aastatel on alkoholi
tarvitamine Eestis
olnud langustrendis ja jõudnud
Euroopa keskmiste hulka, siis
senimaani oleme olnud siiski
maailma enim tarvitavate riikide kõige teravamas tipus ning
kõigist uuringus osalenud riikidest suuremad tarvitajad. Kuigi vähirisk kaasneb ka mõõduka tarvitamisega ning riskivaba alkoholikogust ei ole, kasvab
risk loogiliselt ka suureneva
tarbimisega. Ja Eesti on silma
hakanud kahjuks ikka liigtarvitamise mudeliga. Seega suure
tõenäosusega on arv 555 pigem
miinimum.
On kahetsusväärne, et käimas olevas alkoholipoliitika
diskussioonis lähtutakse niivõrd palju alkoholitootjate
esiletõstetud argumentidest.
Suures osas nähakse, ka meedias ja riigiasutustes, neid regulatsiooni kannatava poolena, kellega tuleb arvestada ja
kelle mured ära kuulata. Nii
määratlevad nemad teemad
ja argumendid, mille üle tuleb arutada, millele peab vastama ning mis kaalukaussidel
regulatsioone hinnata. Hinna

mõju turgudele, reklaamiraha vähenemise mõju meediale, müügipiirangute mõju väikepoodidele, vaheseinte ehitamisekulu poekettidele, rek-

ras. Nüüd on arvatavasti ettekirjutused tehtud ja kõik
nõuetekohaselt täidetud, lahkuvate liikmete soov rahuldatud. Asi ei ole nii hull, kui seda tahetakse paista lasta. Iga
päev lahkutakse ühingutest ja
erakondadest sisse-välja nagu lahtisest uksest. See on iga
inimese vaba soov ja tahe.
Ehk ajendas Maarika Antonovit hoopis ajutine ametikõrgendus või magus kättemaks?
Olen selles kollektiivis töötanud ligi 20 aastat alles 10
kuud naudin väljateenitud puhkust. Kui Olga Edovald asus
2006. aastal lasteaeda Sipsik
juhtima, tegi ta kõik selleks, et

kollektiivi siduda. Mida halba
on jõulupeo või õpetajate päeva väljasõitude traditsioonis?
Kui Jõhvi lasteaiad ühendati,
tegi ta ka õppealajuhatajana
kõik, et oleksime edukad.
Peagi naaseb Olga Edovald
lapsepuhkuselt. Kollektiiv ootab teda. Sel juhul tuleb Maarika Antonovil asuda tööle
õpetajana tema alluvuses. Ei
kujuta hästi ette.
Lõpetuseks soovin rahumeelseid lahendusi, küllap
siis saab ka maitsvaid töövilju
maitsta. Kui aga tahate veel
mõnda uut inimest proovile
panna, andke talle võim.
Leili Tiislär
endine abiõpetaja

Meeles

laamivõimaluste vähenemise
mõju väiketootjatele...

Alkoholipoli tika

eesmärk
tulenevalt valitsuses
kinnitatud rohelise raamatu ja töö-ja tervishoiuministri ametikohustustest on alkoholi tarvitamise ja
sellega seonduvate kahjude
vähendamine ning rahva tervise kaitsmine. Me peaksime
rääkima alkoholi rollist perevägivallas, lastest, kes kasvavad alkoholi rikutud peredes,
sõltlastest ja sellest, kuidas
neid aidata püsida kainel teel,
rasedusaegsest alkoholi tarvitamisest ja fetaalsest alkoholisündroomist, maksatsirroosist
ja kokku üle 200 haigusest, mis
seonduvad alkoholi tarvitamisega. Jah, me peaksime rääkima vähi ennetamisest ja sellest, millistrolli alkoholi tarvitamine sellekohutava haiguse
juures mängib.
Tõelisteks osapoolteks on
lastekaitsjad ja sotsiaaltöötajad, eri valdkondade arstid ja
terviseedendajad, noorsootöötajad ja pedagoogid, treenerid
ja politseinikud, päästeametnikud ja kohalike omavalitsuste ametnikud. Aga mitte
osapooled, kelle sissetulek on
seotud alkoholimüügiga.
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juht Jüri Ratas. Päris põhja-

likult on ametikodu loomise
kasuks argumenteerinud ka
endine presidendi kantselei
ülem Siim Raie. Nimekiri on
muljetavaldav. Kuid see, kes
puikleb, on president.
Riigipea Kersti Kaljulaid elab Nõmmel ja töötab
Kadriorus. Tema kantselei
on öelnud, et nemad praegu
presidendile residentsi rajamist vajalikuks ei pea, pidades silmas Rocca al Maresse kavandatud Liberty mõisa renoveerimist selleks otstarbeks.
Praeguse olukorra jätkumise korral tekib hulk julgeolekuküsimusi, sest teadupärast on president turvatav
isik. Teiseks, riigipea residents aitaks vähendada riigi
raha kuritarvitamise kahtlusi, mis riigipeade eramute
puhul teisteski riikides tekkima kipuvad.
Avaliku ja erarahakoti
vahel selge piiri hoidmine
on vajalik ettevaatusabinõu
ning parem on mingit segast
tsooni üldse mitte tekitada.
President on ikkagi riikluse jõuline sümbol ja lubades seda sümbolit määrida,
määrime paratamatult ka
Eesti riiklust. Küsimus pole selles, kas kodanik Kersti Kaljulaid vajab residentsi. Eesti Vabariigi president
vajab seda.
ÕHTULEHT kirjutab,
kuidas võib helde poliitikameede osutuda sihtgrupile
hoopis karuteeneks, ilmneb
paljude lastevanemate kogemusest vanemahüvitisega:
lapsega jäävad koju eelkõige
emad ja naiste pikk tööturult
eemalolek kajastub nii naiste- ja meestevahelistes palgaerinevustes kui ka noorte
naiste kehvemas positsioonis tööturul. Nii on vähe põhjust vastu seista sotsiaalkait-

seminister Kaia Iva ettepanekutele, mis lihtsustaksid
jõustumise korral praegust
vanemahüvitiste süsteemi,
sidudes rasedus-, sünnitus-,

isa- ja lapsehoolduspuhkuse

üheks puhkuseks, võimaldaksid hüvitist välja võtta
pikema aja jooksul ja vanematel olla lapsehoolduspuhkusel samal ajal, annaksid
isadele kuuajalise lisapuhkuse ja lubaksid lastevanematel vanemahüvitisestkaotamata tööl käia ka hüvitise
saamise ajal.
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ILM JÕHVIS
TEISIPÄEV. Päiksepaisteline sademeteta ilm. Puhub
nõrk loodetuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

EESTI
PENSIONID PEAKSID
TÕUSMA 5,1 PROTSENTI
Sotsiaalministeerium saatis
kooskõlastusringile määruse eelnõu, mis tõstab alates käesoleva aasta aprillist pensione keskmiselt
5,1 protsendi võrra, mil toimub pensionide indekseerimine.
Rahvapensioni määr on
pärast indekseerimist
175,94 eurot, 15aastase
pensioniõigusliku staažiga
inimese vanaduspension
on pärast indekseerimist
248,41 eurot, 30aastase
staažiga inimesel 334,91
eurot, 40aastase staažiga
inimesel 392,58 eurot ning
44aastase staažiga inimesel 415,65 eurot.
Riiklike pensionide indek-

seerimise maksumus käesoleval aastal on ligikaudu
65,5 miljonit eurot. Riiklikku pensioni indekseeritakse 417 516 pensionäril.
Pensioniindeksi väärtus
sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja
80 protsenti sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa
laekumise aastasest kasvust. Tarbijahinnaindeks

tõusis 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 0,1
protsenti ja sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa
laekumise aastane kasv on
rahandusministeeriumi
andmetel 6,4 protsenti.
REPINSKI LOOD TÕID
AJAKIRJANIKULE
BONNIERI PREEMIA
Tänavuse Bonnieri ajakirjandusauhinna võitjaks valis žürii Eesti Ekspressi ajakirjaniku Marian Männi tollase maaeluministri Martin
Repinski kitsefarmi puudutavate artiklite eest.
Repinskile kuuluvas Konju talus toimuvat kajastanud artiklid "Säh sulle eestimaist: Repinski kitsejuust
tuleb Hollandist" ja "Repinski üheksa suurt ja väikest valet" viisid maaeluminister Repinski tagasiastumiseni juba kaks nädalat
pärast ametisse astumist.
Võitja saab Rootsi meediakontsernilt Bonnier ja
ajalehelt Äripäev auhinnaks 5000 eurot.
Samal ajal on Martin
Repinski samade pärjatud
lugude pärast esitanud
Eesti Ekspressi vastu kaebuse pressinõukogule ja
lubanud minna ka kohtusse. (BNS)

Martin Repinski.
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Rakvere 8,
41532 Jõhvi,
tel. 335 4444,
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LOODUS: Tõenäoliselt hävitasid suvised raied linnu elupaiga

Metsis mängis pool aastat
Illuka kooli ümbruses kodulindu

LÜHIDALT
INIMESED AETI JÄÄLT ÄRA

NARVA-JÕESUU. 11. veebruaril
kell 13.41 teatati häirekeskusele, et Narva-Jõesuus Nooruse
spaahotelli piirkonnas seisab
kaks inimest umbes 1 kilomeetri
kaugusel jää peal. Päästjate saabumise ajaks olid noored inimesed läinud rannast umbes 2 kilomeetri kaugusele jää peale.
Päästjad kutsusid nad tagasi, kuna merejää on ohtlikult nõrk.
IDAVIRULASED HELISTAVAD

PALJU, AGA INTERNETTI
KASUTAVAD VÄHE

Kõik Illuka kooli lapsed teavad nüüd täpselt, milline metsis välja näeb − septembrist saati nähti teda mitu kuud iga päev kooli lähistel toimetamas.
~

Külli Kriis

kylli@pohjarannik.ee

IDA-VIRUMAA. Telekommunikatsioonifirma Tele2 andis teada, et
nende kliendistatistika järgi on
iduvirulased Eestis aktiivseimad
helistajad, kuid samas passiivsed
interneti kasutajad. Mullu kasutas Ida-Virumaa elanik keskmiselt
29,22 gigabaiti internetti, rääkis
mobiiltelefoniga 40 tundi ja saatis 215 SMSi.
Tele2 tootedirektori Katrin Aroni
sõnul on idavirulased ühed riigi
innukamad helistajad, kuid kõige
tagasihoidlikumad internetikasu-

REET ERNITS
Istus välimisel aknalaual ja
vaatas sisse, vahel koputas
isegi nokaga vastu klaasi.

rutas ja sättis pildistajatele
ühte ja teist külge ette," nae-

ris Dietrich.
"Viimasel ajal pole teda enam
näha olnud, jaanuaris liikus
rohkem vallamaja poole, kuu
lõpus nähti teda veel surnuaial pohlapuhmi tuustimas,"
rääkis Illuka kooli bioloogiaõpetaja Anneli Dietrich.
Juba sügisel märgati kooli pargis suurt musta lindu
tammetõrudega maiustamas.
Märgati ikka ja jälle, siin ja
seal, nii et tegu polnud sugugi korraks läbi põiganud külalisega.

Peatselt nähti teda koolihoonete vahel jalutamas, roosipõõsastelt lehti näkitsemas
ja lausa aknast sisse vaatamas.
Ajalooõpetaja Reet Ernits
rääkis, et metsist akna taga näha oli tundide ajal päris tavaline: "Istus välimisel
aknalaual ja vaatas sisse, vahel koputas isegi nokaga vastu klaasi ju tundus talle, et
ei saanud muidu piisavalt tähelepanu. Eriti meeldis talle
algklasside hoone, võib-olla
sellepärast, et seal on aknad
madalamal."
Julgest ja uudishimulikust
metsisest sai koolielu osa.
Lind lubas end üsna lähedalt
uudistada ning poseeris enda pildistajatele hea meelega, võttis kooli tulijaid hommikul vastu ja saatis neid pärast tunde bussipeatusse.
"Meile tundus, et ta lausa
nautis seda tähelepanu, kee-

−

Hirm kevade ees
Kuigi metsis käitus igati
rahumeelselt, oskasid õpeta-

tajad.
"Ida-Virumaa aktiivseim mobiiltelefoniga helistaja oli naine, kes
eelmisel aastal rääkis kuus telefoniga 95 tundi ehk üle kolme
tunni päevas. Kui helistamises
teevad Ida-Viru naised meestele
silmad ette, siis internetikasutamises ja SMSide saatmises olid
aktiivseimad mehed," ütles Aron.

jad igaks juhuks ette muretseda: mis saab kevade poole,
kui neil lindudel pulmaaeg algab; kas ei või ta siis agres-

siivseks muutuda?
Anneli Dietrich suhtles
mitu korda keskkonnaameti
spetsialistidega.
"Alguses öeldi mulle sealt,
et nad tulevad püüavad linnu kinni ja viivad metsa. Hiljem öeldi, et sellel pole mõtet kui ta võtab kooli ümbrust oma territooriumina, tuleb ta nagunii siia tagasi. Arvati, et küllap ta enne keva-

SELGUS MERE PUIESTEE
EHITAJA

SILLAMÄE. Linnavalitsus otsustas sõlmida Mere puiestee rekonstrueerimise lepingu ASiga

−

det ise ära lendab. Nii ilmselt
läkski," rääkis ta.
Dietrichi sõnul paistis, et
metsis on kooli ümbruse tõesti oma territooriumikskuulutanud pargitud autode suunas olevat lind üsna ähvardavaid jookse teinud.
"Hoiatasime muidugi lapsi
ka, et nad linnule liiga lähedale ei läheks," märkis ta.

−

Kodumets võeti maha
Anneli Dietrich arvab
teadvat, miks metsis kooli
parki elama asus.
"Kohalikud inimesed rääkisid, et see lind on ilmselt
Ohakverest pärit. Seal olevat
ta kellegi koduõuel üsna igapäevane külaline olnud, käi-

Eesti ESM, kelle hinnapakkumine
oli koos käibemaksuga 1,364
Tavaliselt inimpelglik metsis käitus Illuka kooli juures nagu
oma kodus
ei kartnud hooneid ega inimesi.
OLIVER LATTU

−

nud kasside ja koerte kaussidest toitu näppamas. Suvel
tehti seal kandis lageraieid,
ju ta siis kodust ilma jäi ja otsis endale uut elukohta."
Kooliümbruse kasuks otsustama ajendasid metsist
ilmselt ka maja juures toimetanud ehitusmehed, kes linnule süüa pakkusid. Saia, mida muidugi mingil juhul anda
ei tohiks.
"Kui asjast teada saime,
siis rääkisime meestele ja
ehk nad rohkem ei andnud.
Vaevalt metsis nüüd selle pärast meie juurest ära läks

−

ju tal ikka südakiskus metsa
poole," rääkis Dietrich.
Tänu ligemale pool aastat
kooli juures elanud metsise-

le teab nüüd viimane kui üks
Illuka kooli õpilane ja õpetaja, milline see lind välja näeb,
ning loomulikult räägiti tavapärasest rohkem ka tema käitumisest ja eluviisist.
"Meie kooli vapilind on öökull pargis neid aeg-ajalt ikka pesitseb −, aga nüüd arutasime, et peaks öökulli äkki
metsise vastu välja vahetama," naeris Reet Ernits.

−

lastajad, et seiklusmaa toimib väga hästi," kinnitas ka

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen. "Ka meie
boksi asukoht oli väga hea
olime esimesed, kes Eesti saali astunud inimesi tervitasid."
Jaloneni sõnul oli väga populaarne kalliskivide kaevandamine. Selleks oli meisterdatud liivakast ehk aardekast, kust tuli välja nii poolvääriskive kui ka turismiet-

−

−

POLITSEI
MEHELE TUNGITI
TÄNAVAL KALLALE

12. veebruaril tungis neli tundmatut isikut Jõhvis Jaama tänaval kallale 26aastasele mehele.
PEKSTI EMA,
ELUKAASLAST JA NAIST

AUTOST VEHITI SISSE KÜTUST

Reedel varastati Narvas Tiimanni
tänavale pargitud sõidukist 205 liitrit diislikütust. Kahju on 240 eurot.

EAKALT NAISELT
VARASTATI KOTT

tevõtjate kingitusi.

11. veebruaril varastati Kohtla-Järvel Keskalleel 81aastaselt naiselt
käekott, milles olid mobiiltelefon
ning rahakott koos sularaha ja dokumentidega. Kahju on 203 eurot.

Kivivana Enn Käiss rõõmustas, et paljud külastajad
mängisid kalliskivide kaevandamise mängu kaasa. "See on
tore tunne, kui näed, et idee

hakkas toimima."
Käiss oma aardekastiga ei
pakkunud külastajatele üksnes tegevust, vaid reklaamis
ühtlasi kulla- jakivipäevi, mis
toimuvad 13. ja 14. mailKohtla-Nõmmel. Programmis on
ehtsa kulla uhtumine, põnev

−

nende tegemiseks on aega üks aasta
on kavas ehitada uued teed mereni, rajada mänguväljak, heakorrastada
tühermaa, paigaldada välimööblit,
istutada sadu puid ja põõsaid ning
teha muid haljastustöid.

10. veebruaril lõi Narvas Energia
tänaval asuva maja juures
67aastast naist tema tütar.
Samal päeval lõi Kohtla-Järvel
Mõisa teel asuvas korteris
36aastast naist tema 60aastane
elukaaslane.
11. veebruaril lõi 41aastane
mees Jõhvis Soo põigus asuvas
majas oma 38aastast abikaasat.
Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Viru kutsus "Tourestil" seiklema
Ida-Virumaa läks nädalavahetusel Eesti suurimale turismimessile "Tourest" seiklusmaana ja tänu Seiklusmaa
TV-le sai Ida-Viru boksist pidevalt ülekandeid jälgida.
Seiklusmaa TV reporter,
Toila gümnaasiumi abiturient
Elisabeth Purga rääkis, et üldiselt tulid messikülastajad
kaamera ette hea meelega ja
midagi halba polnud Ida-Virumaa kohta kellelgi öelda. Teleülekandeid sai jälgida Facebooki Ida-Viru sõprade lehel.
Kõige rohkem nimetati
Ida-Virumaa märkidena Kiviõli seikluskeskust, kaevandusmuuseumi Kohtla-Nõmmel, Aidu karjääri ja Toila spaad. "Kõigile meeldis,
et Ida-Virumaa reklaamib
end nüüd seiklusmaana. Leiti, et see sobib Ida-Virumaale," kommenteeris Purga, kes
lõi "Tourestil" kaasa neljandat aastat.
"Seda ütlesid paljud kü-

miljonit eurot.
Tööde käigus

SEIKLUSMAA TV: Ida-Viru boksi külastajaid filmis Britta Signi
Merirand, intervjuusid tegid Elise Jalonen ja Elisabeth Purga.
ERAKOGU

fossiilijaht Aidu karjääris ja
pankrannikul, lastele poolvää-

riskivide kaevandamine, kivinäituse avamine ning õpitoad.

Kokku pakuti messil välja paarsada seiklusteenust,
mida Ida-Virumaal kogeda
saab.

KORTERIST VIIDI
TEHNIKAT JA MÖÖBLIT

10. veebruaril teatati, et KohtlaJärvel Vahtra tänavas asuvast
korterist on varastatud televiisor,
pesumasin, külmkapp ja mööblit.
Kahju on 795 eurot.
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ALUTAGUSE MARATON: Eesti selle talve esimesel pikal suusasõidul oli ligi 600 osalejat

Vanameistrite pidupäev maratonirajal
Tänavusest Alutaguse maratonist jäävad eelkõige meelde kaks asja: korraldajate kangelaslikkus lumedefitsiidi tingimustes 10kilomeetrise raja meisterdamisel ja kahe Eesti pikamaasuusatamise kangelase − Uno Leisti ja Raul
Olle õppetunnid, kuidas
maratone peab sõitma.
~

ROBERT PEETS: TEGIME MAKSIMUMI

Alutaguse maratoni korraldajad pälvisid osalejatelt kiitust ja imetlust, et olid suutnud kehvades oludes väga hästi sõidetava 10 km pikkuse ringi teha.
"Ma arvan, et see on maksimum, mis teha sai,"
tõdes peakorraldaja Robert Peets, kes loodab, et
suusatajad ei hakka nüüd Tartu maratoni korraldajaid ründama mõttega, miks nemad ei suuda
teha 10km ringi. Praeguse seisuga on kavas tänavune Eesti talispordi tähtsündmus korraldada Otepääl 5 km pikkusel ringil.
Peets pidas positiivseks, et päris palju inimesi otsustas osalemi-

se kasuks alles reedel. "Suutsime eri kanalite kaudu viimasel hetkel viia inimesteni sõnumi, et rada on olemas ja läheb sõiduks.
Usun, et Alutaguse maraton on korralik promo kogu maakonnale."

Erik Gamzejev

erikg@pohjarannik.ee

Uno Leisti teavad Eesti suusahuvilised eelkõige kahel
põhjusel. Just teda võib pidada uisusammu Eestisse toojaks. Nähes mitmetel suurmaratonidel, kuidas selline samm
kiiremini edasi viib, hakkas ta
esimesena Eestis ka ise seda
viljelema ja teisi nakatama.
Kohal nii Leist kui ka Olle
1979. aastal saavutas ta pikamaasuusatamise kuninglikul
maratonil, 90 km pikkusel Vasaloppetil 5. koha, kaotades võitjale vaid 14 sekundit. Aasta hiljem
oli ta sealsamas lähedal võidule. Kaheksa konkurenti said ta
kätte, kui finišini oli jäänud vaid
mõnisada meetrit...
Ent selle, mis Leistil 1980.
aastal pooleli jäi, viis Raul Olle
lõpuni 20 aastat hiljem. 2000.
aasta Vasaloppetil pandi võidupärg esimest ja seni viimast
korda eestlase kaela.
Sel laupäeval olid mõlemad
mehed Alutaguse maratoni stardis. 64aastane Leist osales lühemal, 10km distantsil. 49aastane
Olle läks 30 km rajale rinda pistma Eesti pikamaasuusatamise
praeguse paremikuga.

Esimene võistlus
30 aasta järel
Nii uskumatu kui see ka polnud, tuhises 10km sõidus esimesena üle lõpujoone ei keegi muu

kui kollase mütsiga Leist. Valdavalt olid küll konkurentideks 1214aastasednoored ja tõelisedpühapäevasuusatajad, ent võit on
võit. Temaga proovis lõpusirgel
sammu pidada Alutaguse suusaklubi 13aastane noormees Stivert Pulk, aga tedagi suutis vana
suusahunt napilt edestada.
"See oli põhimõtteline asi.
Sportlik vaim lõi välja, tuli
ära võita," tõdes ta. Selle võidu teeb eriti tähelepanuväärseks asjaolu, et enne laupäeval
toimunud Alutaguse maratoni
oli tema viimane suusavõistlus
ligemale 30 aastat tagasi.
"Niisama olen ikka suusatanud, aga võistelnud polnud. 30
aastat kannatasin, nüüd tulin
uuesti starti," tunnistas Leist,
lisades, et võistlemispisiku pani talle sisse tööandja, kes ise
suusahuvilisena Euroopa suurtel maratonidel osaleb. Eelmisel aastal käis Leist talle seal
abiks. Nüüd, kohe pärast Alutaguse maratoni lähevad aga
mõlemad sõitma maratone teisele poole ookeani: Ameerikasse ja Kanadasse. Et vormis olla, on vanameistril kehvadele oludele vaatamata sel talvel juba ligemale 800 suusakilomeetrit selja taga.
Vana põhi kestab kaua
Sajandi alguse Eesti suusatamise kuldse ajastu maratoni-

5inU

a

de spets Raul Olle näitas, et ka
49aastaselt suudab ta veel Eesti
praeguste selle ala paremate ja
20-30 aastat nooremate meestega võidu sõita. Selle tõestuseks
jõudis Olle Alutaguse maratonil
esikümnesse. Kuigi ta ise ütles
finišis, et võit jäi väga kaugele,
siis täpsustagem, et vahe võitjaga oli kõigest neli minutit.
"Töö on tellija materjalist,"
hindas ta kujundlikult oma
sooritust. "Jõuad sõita täpselt
nii palju, kui palju harjutanud
oled."
Ta lisas, et tahab end suusatamisega lihtsalt vormis hoida.
"Ega ma väga palju ei võistle.
Kuna töötan ise Sparta spordiklubis ja täna tuli meie klubist
siia sõitma üle 20 inimese, siis
mõtlesin, et miks mitte ise ka
tulla. Tallinnas on lund väga
vähe ja ringid väga lühikesed.
Mõistlik oleks siin suusatamise võimalust ära kasutada."
"Suusatamises loevad vana
põhi, tehnika ja suusk palju.
See on ikka vahendispordiala,"
võttis ta kokku, kuidas ta suudab palju nooremate ja märksa rohkem trenni tegijatega
sammu pidada.
Et kõrges eas on suusamaratonid igati kohane spordiala,
näitas taas ka sel aastal 80aastaseks saav Priidu Priks, kel kulus
30 kilomeetri läbimiseks vaid 16
minutit üle kolme tunni.

Võidu magus hetk: Martti Himma on
teist aastat järjest võitnud Alutaguse
maratoni põhidistantsi.

"Normaalselt rahuliku tempoga lähen," rääkis Priks Põh-

jarannikule, kui esimene 10
km ring oli tehtud. "Peets [maratoni peakorraldaja Robert
Peets] ütles, et mu uisutehnika ei ole päris õige ja seepärast raiskan liialt jõudu. Püüan
siis rahulikumalt võtta ja mingit aega ma taga ei aja."
Sel sajandil sündinutest
jättis 30 kilomeetrit kõige kiiremini selja taha Alutaguse
suusaklubi noormees AllainMarco Anton. Veel viimasele
ringile minnes olid nad paarisrakendina koos oma kaksikvenna Danny-Roccoga. "Vend
ei saanud õigel ajal jooki kätte ja väsis ära. Mulle sobivad
sellised pikemad maad hästi,"
märkis Allain-Marco.

Võitja selgus lõpusirgel
Alutaguse maratoni kõige teravamas tipus arenesid
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Soodustus ei kehti kampaamatoodetele, tubakatoodetele, sünnipäeva soodustustele,
ajakirjadele, ajalehtedele,. Talu Toidab toodetele ning Rimi poolt vahendatavatele
■■
kaupadele ja teenustele (kinkekaardid, loteriipileid, taara, piletid, kõnekaardid,
kirjamargid ja ..Rituaalid sinu kodus" kleebisekampaajjia toot
KampaaniiToimub Tartu ÜounaKeskuse, Tartu Rebase, Pärnu, Narva Faina,
Valga Rimi supermarketites.
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ning

sündmused peaaegu üks ühele
mulluse stsenaariumiga. Viimasele ringile minnes kiirendas staadioni lähedal oleval
järsul tõusul Eno Vahtra ja temaga suutis kaasa minna vaid
Martti Himma.
"Eno oli tugev ja vedas päris hea tempoga viimase ringi
ning tänu temale teistest lahti saimegi. Kuid mul oli natuke kiirem suusk ja tugevam
sprindijalg," rääkis teist aastat järjest Alutaguse marato-

ni võitnud Himma.
Alutaguse suusaklubi esindav Põltsamaa noormees Eno
Vahtra teadis, et kui asi lõpu
peale jääb, siis pikemast ja
võimsamast Himmast ta jagu
ei saa. "Püüdsin temast lahti
rebida, aga viimastel kilomeetritel ei olnud enam nii suurt
küngast, et oleks saanud eest
ära minna," rääkis ta.
Olgugi et iga ringiga muu-

MATTI KÄMÄRÄ

tus rada pehmemaks ja sõit
raskemaks, oli kolmel ringil
maratoni sõitmine Vahtra hinnangul huvitav kogemus. "Sai
mitukorda rahva eest läbi sõita, see tekitas päris hea emotsiooni. Et selline üritus siin tänavusi lumeolusid arvestades
õnnestus läbi viia, on ikka vä-

sõnas ta.
30 km pikkuse raja läbis
kokku 449 suusatajat, 10 km
58. Lisaks kümned lastesõitudes osalejad. 30 km lõpuprotokollist leiab tuntud inimesi
mitmetelt elualadelt, näiteks
kultuuriminister Indrek Saak,
filmimees Jaak Kilmi ja telemees Hannes Hermaküla.
Ida-Viru kiireim mees oli
12. koha saanud Narva spordielu eestvedaja Vladimir
Všivtsev, kes tõestas, et lisaks
muudele tegemistele on ta ka
suusarajal Ida-Virumaa aasta
ga positiivne,"

tegija.
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KULTUUR 5

Kultuur
SERGEI

UPKIN: Tallinna balletikoolis on

Rakvere 8,
41532 Jõhvi,
tel. 335 4444,
info@pohjarannik.ee

väga head pedagoogid, väga hea internaat

-

karta pole midagi

LÜHIDALT

Tallinna balletikool pole kaugel
Toomas Eduri balletiõhtul Jõhvis üles astunud
solistid julgustavad lastevanemaid saatma oma
lapsi Tallinna balletikooli.
~

Tiia Linnard
tiia@pohjarannik.ee

Beatriche Khuber.

Balletiõhtu esimeses osas, Toomas Eduri loodud lühilavastuses "Vaikivad monoloogid"
duetti tantsinud Marika Muiste on Estonias töötanud ligi 20
aastat, alustades seal kohe pärast Tallinna balletikooli lõpetamist.
"Mina hakkan tantsijakarjääri juba lõpetama," tõdeb ta,
et staaž võimaldaks seda poolteise aasta pärast teha.
Armastus nii laval
kui ka elus
Tallinna kooli tuli ta Viljandist, olles 10aastane. "Oma last
ma heameelega ei näeks balletti õppimas, sest see on väga raske elukutse, aga kui ta
ikka väga tahaks, siis ma ei
keelaks," märgib Muiste. "Mingis mõttes on see ütlus õige, et
me oleme nagu sõjakooli läbinud, sest nii kohusetundlikkus kui ka töökus need on
meil üle mõistuse kõrged. Pidevad traumad ning tantsimine läbi valu ausalt öeldes
mõnikord mõtled, kust läheb
see piir, kus enam ei saa. Aga
kui suudad kõndida, suudadka
tantsida."
Kui lapsel on endal tahtmine baleriiniks saada suur, ei
tundu ka raskused suured, tõdeb ta. "Aga kui laps ise ei taha, küll aga tahavad vanemad,
siis on ikka väga raske."
Muiste tunnistab, et tema
ise baleriiniks saada ei unistanud. "Üldse mitte, kuid minust kolm aastat vanem õde
läks Tallinna balletikooli ja
mina läksin talle järele. Tahtmine tuli alles lõpukursustel,
kui mulle sattus õpetaja, kellega oli meil hea klapp
Elita Erkina. Tänu temale hakkas mulle kohale jõudma, milleks ma siin koolis olen. Oleks
ma kohe hakanud tõsiselt tööle, oleks võib-olla kaugemale

NARVA LAULULAPS
POOLFINAALIS
"Laulukarusselli" eelviimasest
eelvoorust jõudis poolfinaali
keskmisest vanuserühmast
Narva tüdruk Beatriche Khuber.
Käesoleval hooajal osaleb kolmes vanuserühmas kokku ligi
sada maakondade ja linnade
paremat lauljat, kaheksast eelvoorusaatest valib žürii välja 24

lauljat poolfinaalsaadetesse ja
finaalkontserdil võistleb neist
12 last. Lisaks osaleb lõppvõistlusel üks üllatuslaulja ehk
laulja, kelle on telefonihääletusega oma lemmikuks välja valinud televaatajad.
"Laulukarusselli" idee mõtlesid
välja Eve Viilup ja Aarne Saluveer. Peamiseks erinevuseks

varasematest lauluvõistlustest
sai see, et televõistlusele pääsejad selgitavad linnad ja maakonnad ise välja oma kohalike

−

võistluste korraldamise kaudu.
See põhimõte kestab siiani.
Viimane eelvoor on ETV ekraanil eeloleval pühapäeval algusega kell 20. (PR)

−

KAMMERSAALIS HELISEB
OOPERIKELLUKE

−

"Ma tahan tantsida"
Balletiõhtu teises osas,
kus etendati "Uinuva kaunitari"kolmandat osa, nägi publik prints Desire osas Sergei
Upkinit. Esimeses osas tantsis ta nagu Muistegi duetti.
Upkin on võitnud mitmeid
rahvusvahelisi võistlusi, ta
on Peterburi rahvusvahelise balletikonkursi "Vaganova Prix" laureaat 1998, pälvinud I koha rahvusvahelisel
noorte balletitantsijate võistlusel Tallinnas, kuldmedali ja
MihhailBarõšnikovi nimelise
preemia rahvusvahelisel balletitantsijate võistlusel "Arabesk-2000" Permis, II koha
Helsingi rahvusvahelisel balletivõistlusel 2001 ja olnud samal aastal finalist Eurovisiooni tantsuvõistlusel. Tunamullu pälvis ta Eesti teatri aastaauhinna.
Temalgi on pensionini jäänud mõni aasta, vaid kaks,

kuid Upkin jätkab ka pärast
seda tantsimist. "Ma tahan
tantsida," kostab ta säravail
silmil.
Lastevanematele, kes ei
raatsi oma lapsi ääremaalt
pealinna balletikooli saata,
tuletab ta meelde, et lapsed
lahkuvad kodunt varem või
hiljem ning saavad iseseisvaks. "Vanematel pole vaja
seda karta, see juhtub niikuinii," kostab Upkin, kes on lõpetanud 1999. aastal Peterburi Vaganova-nimelise balletiakadeemia.
Ta on olnud Eesti rahvusballeti solist aastail 1999-2005
ja alates 2008. aastast ning
töötanud 2005-2007 Berliini
Staatsballetis.
"10aastane pole enam mudilane, pealegi ükskõik kust
Eestimaa nurgast vaadata
Tallinn pole kaugel, sealt saab
igal nädalavahetusel koju sõita. See pole Londonisse või

−

Peterburi või Moskvasse õppima minek. Tallinna balletikoolis on väga head pedagoogid, väga hea internaat karta pole midagi."

−

Distsipliiniharjumus
Upkin tõdeb, et nii suurt
konkurssi nagu tema ajal Peterburi Vaganova-nimelisse
balletiakadeemiasse pääsemisel enam pole. "Balletitantsija leib pole kerge, sa pead ise
tohutult panustama. Lastevanemad saavad sellest kõigest
aru," nendib ta, "aga kui laps on
andekas, tuleb teda kooli õppima minekul toetada."
Samas soovitab Upkin usaldada pedagoogide hinnangut
sellele, mida on loodus lapsele andnud. "Mida rohkem tuleb loodusele vastu töötada,
seda kergemini tulevad traumad ning õppimine balletikoolis muutub nii füüsiliselt kui
ka psüühiliselt raskeks."

Täna ootavad publikut Jõhvi
kontserdimaja kammersaalis
aariad, ansamblid ning lavastatud stseenid 19. sajandi lõpu
romantilisest ooperimuusikast.
Kontserdil "Ooperikelluke" kõlavad Rudolfo aaria ning Mimi
ja Rudolfo duett ooperist "Boheem", "Nessun dorma" ooperist "Turandot", katked ooperist
"Õde Angelica", aariad ja ansamblid Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Saint-Saënsi ja
Massenet' ooperitest.
Eri rollides astuvad üles Eesti
muusika- ja teatriakadeemia
ooperistuudio lauljad, klaveril
saadab Ene Rindesalu.
Kontsert algab kell 19, pääse
8 ja 6 eurot. (PR)
VAATAJA MÕTLEB VÄLJA
OMA LOO

Jõhvi kontserdimajas avatud
väljapanekutel saab kaeda nii

MARIKA MUISTE

Mingis mõttes on see ütlus
õige, et me oleme nagu sõjakoliäbnud, skeonhuti ndlikus ui tökus ne dmeilüe
mõistuse kõrged.

kaon

Paar sai neist üle kümne
aasta tagasi, kui Düsseldorfi teatri Deutsche Oper am
Rhein balleti kunstiline juht
Youri Vamos tõi Estonias lavale Sibeliuse muusikale loodud "Shannon Rose'i", mis räägib ühe iiri naise Rose'i elust
ja saatusest, tema unistustest
ning pettumustest. Rose on armunud inglise ohvitseri, kuid
poliitiliste olude tõttu ei tohi ta
inglise sõjaväelasega suhelda
ning seetõttu on ka nende armastus hukule määratud.
Muiste tantsis Rose'i, Arhangelski inglise ohvitseri.
Rose'i ja ohvitseri vahel
süttis armastus nagu ka Muiste ja Arhangelski vahel. Armastus nii laval kui ka elus.

Sergei Upkin, kelle osatäitmiseta ei möödu ükski Estonia balletilavastus, ei kavatse tantsimisest loobuda ka kahe aasta pärast,
kui staaž lubaks pensionile minna.
EESTI RAHVUSBALLETT

−

jõudnud."
Balletitantsija on ka Muiste abikaasa Anatoli Arhangelski, kes lõpetas Tallinna balletikooli kaks aastat enne teda.

etv.err.ee

Nii nagu Muiste, rõhutab ka
Upkin, et balletikoolist saadakse kaasa tugev distsipliiniharjumus. "See tuleb kasuks ükskõik mis elualal," tõdeb Upkin,

kelle osatäitmiseta ei möödu
Estonias ükski balletilavastus.

monumentaalset maalitehnikat
kui ka autorinukke.
Tartu ülikooli kultuuriteaduste
ja kunstide instituudi maalieriala
lõpetanud Helle Lõhmuse näitusel "Februa" on üleval maalid ja
joonistused, kus on kasutatud
erisuguseid tehnikaid.
"Kontserdimaja avarad fuajeed ja seminarisaal annavad
võimaluse luua eri meeleolu ja
teemaga pildiridu. Klaasist fassaad kaotab kohati piiri interjööri ja kauni ümbritseva looduse vahel ning tööd on justkui
erksaks kohamärgiks silmapiiril," märgib autor.
Näitus jääb avatuks veebruari
lõpuni. (PR)
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Naabreid häirib ühiselamu

lammutustööde müra

Kinnisvarafirma Uus
Maa Jõhvi büroo maakjlaer jurisEtvelyn Danilovpaigaldas eilekorteri
müügisilti ühele Tammsa re tänava korrusmajale. MATTI KÄMÄRÄ

KINNISVARA: Üüriturg liigub maakonnas tõusvas joones

Ida-Viru kinnisvaraturg
pole tõusule pööranud
Mullu langes Ida-Virumaal aasta varasemaga
võrreldes nii kinnisvaratehingute arv kui ka väärtus. Eestis üldiselt näitas
statistika väikest tõusu.

käivad sageli lammutusobjekti taraga piiratud territooriumil ning võtavad sealt kaasa
puitkonstruktsioone, kasutades neid ilmselt küttepuudena. Ja seda on üsna keeruline
reguleerida, kuna valvet välja panna pole otsekui mille-

Jaanuaris alanud kauaoodatud lammutustöödKohtla-Järvel Kalevi 33 asuva endise
ühiselamuhoone likvideerimiseks on jõudnud puitkonstruktsioonide demonteerimise
järku. Veebruari lõpuks peaks
kohale saabuma hoonet lammutama asuv tehnika.
Alates jaanuarist demonteeritakse hoones põrandaid,
vaheseinu ja aknaraame. Neid
töid tehakse käsitsi, kuid sellest hoolimata on linnavalitsusse juba laekunud naabermajade elanike esimesed kaebused neid häiriva müra üle.
"Mis parata, ikkagi maja
lõhutakse," ütles Kohtla-Järve abilinnapea VitaliBorodin.
"Ma hoiatasin juba varem, et
lammutamine tekitab ümbritsevate majade elanikele mõ-

gi juurde.

Tema sõnul kulgevad kõik
tööd praegu plaanikohaselt.
Järgmise etapina peavad ehitajad ära vedama ja ümber

töötama puitkonstruktsioonide demonteerimisel tekkiva
prahi. Seejärel saabubkohale

tehnika, mis hoonet lammutama hakkab. Plaani järgi peaks
see toimuma veebruari viimasel nädalal.
"Tehnikaga töötamisele
on seatud kindlad piirangud
ning seetõttu hakatakse masinaid kasutama vaid tööpäeviti ja tööajal," märkis Borodin. "Kui seni töötasid ehitajad vahetevahel ka laupäeviti, siis tehnika puhkepäevadel
tööle ei hakka."
Üheksakorruseline hoone
on kavas maatasa teha, kasutades selleks spetsiaalset
tornkraanat ning alustades
ülemistest korrustest. Mingeid lõhke- või muid seadeldisi hoone lammutamisel kasutama ei hakata.

ningaid probleeme, ning palusin linnaelanikel aegsasti
ajutistesse ebamugavustesse mõistvalt suhtuda. Lõpptulemusena saavutatav võit on
siiski tunduvalt suurem, kuna see linna ilmet rikkuv ja
isegi ohtlik hoone on juba kõiki ära tüüdanud. Ning muidugi käin ma regulaarselt lammutusplatsil kontrollimas, et

säärastele töödele esitatavad
nõuded täidetud oleksid."
Borodin märkis, et linlased

~

IDA-VIRUMAA KINNISVARA STATISTIKA
Kinnisvara ostu-müügitehingud
Ida-Virumaal sõlmiti 2016. aastal 3272 kinnisvara ostu-müügilepingut 64,9 miljoni euro väärtuses.
Aasta varem tehti 3494 tehingut 76 miljoni euro eest.
Korteriomandi ostu-müügitehingute arv oli 2016. aastal 2049 ja nende väärtus 25,9 miljonit eurot.
Võrdluseks, et 2015. aastal tehti 2153 tehingut 28,8 miljoni euro eest.
Hoonestatud elamumaa ostu-müügitehingute arv oli eelmisel aastal 437 ja väärtus 8,6 miljonit eurot.
2015. aastal tehti 488 tehingut 10 miljoni euro eest.
Allikas: statistikaameti andmebaas
*

*

*

Sirle Sommer-Kalda
sirle@pohjarannik.ee

Alates jaanuarist demonteeritakse Kalevi

Korteritega toimunud ostumüügitehingute keskmine hind
oli Ida-Virumaal 255 eurot
ruutmeeter (2015. aastal 275
eurot ruutmeeter). Odavaim
korter maksis 0 eurot, kalleima

korteri ruutmeetri hind ulatus
2060 euroni, näitavad maaameti kinnisvara hindamise
osakonna andmed. Ida-Viru linnades oli korterite ruutmeetri
hind järgmine: Narva-Jõesuus
694, Narvas 444, Jõhvis 274,
Sillamäel 267, Kohtla-Järvel 90
ja Kiviõlis 44 eurot.

Nõudlus väheneb
Hoonestatud elamumaa
keskmine hind Ida-Virumaal
oli 20 700 eurot (2015. aastal 21
200 eurot). Kõige rohkem maksid eramud Toila alevikus (ligi 90 500 eurot), Narva-Jõesuu
linnas (ligi 69 600 eurot) ja Alajõe vallas (45 600 eurot). Maakonnakeskuses Jõhvis maksti hoonestatud elamumaa eest
keskmiselt 34 000 eurot.
Kinnisvarafirma Uus Maa
Jõhvi büroo juhataja Hannes Hallik ütles eelmist aastat kommenteerides, et olukord ei ole paremaks läinud:
tehingute arv on vähenenud ja
hinnatõusu pole sellega kaasnenud. "Elanike arv Ida-Virumaal pidevalt väheneb ja sellega ka nõudlus elamispindade järele."
Hallik lisas, et kui vaadata
tehingute arvu ja hindu kuude
lõikes, võivad väikesel turul olla suured kõikumised. Nii võib
vahepeal jääda mulje, et hinnad on teinud märkimisväärse hüppe üles või alla.

33 asuvas hoones

põrandaid, vaheseinu ja aknaraame.

Näiteks tõi firma Uus Maa
turuülevaade välja, et Jõhvis
müüdi aasta viimasel kuul 14
korterit (novembris 13). Kuna
detsembris müüdi hulk keskmisest oluliseltkallimaid kortereid ning novembris vastukaaluks tavapärasest oluliselt odavamaid kortereid, kasvas hinnatase kuuga 50,4 protsenti. Aasta
võrdluses aga olulist muutust ei
toimunud: Jõhvikorterite hinnatase tõusis 5,5 protsenti.
Hallik arvas, et kinnisvara ostu-müügitehingute puhul
jätkub stabiilsus ka sel aastal.
"Pärast masu lõppu 2010.-2011.
aastal ei ole Ida-Viru kinnisvaraturg jalgu alla saanud, erinevalt mitmest teisest Eesti piirkonnast. Positiivne on see, et
päris rämpsu enam ei osteta ja
soovitakse siiski elamisväärset
kinnisvara. Tehinguid seega toimub, kuid tehingute koguarv
jääb alla 2015. aasta taset."
Positiivse arenguna tõi Hallik välja ka aktiivse üürituru.
"Tehinguid on olnud varasemaga võrreldes rohkem. Niipea kui mõni korralik üürikorter turule tuleb, läheb see kaubaks. 100-150eurone ja kõrgemgi üür on korraliku korteri puhul inimestele vastuvõetav. Põhiliselt üürivad kortereid inimesed, kes käivad siia
mujalt tööle."
Aasta algus aktiivne
Kirde Kinnisvara juhataja Virge Tiirik märkis, et kui
detsembris võttis maad täielik vaikus, siis aasta alguses
on kinnisvarahuvilised olnud

hästi aktiivsed. "Sellist asja pole enne olnud: inimesed hakkasid helistama juba 1. jaanuari
õhtul ja tegin tööd öösel kella
kolmeni."
Eelmist aastat iseloomustas
Tiiriku sõnul see, et inimesed
ei tundnud huvi ei suvilate ega
puhkepiirkondade maatükkide vastu. "Hinnad lasti alla,
peaasi, et ostetaks. Paljud on
viimastel aastatel eelistanud
käia 300 euroga soojal maal
ega tahtnud muretseda niitmise pärast. Usun, et sel suvel hakatakse ostma. Enam ei
julgeta nii palju reisile minna
ning tahetakse rahu, vaikust ja
stabiilsust. See aga ei tähenda
kohest hinnatõusu, sest pakkumisi on väga palju," rääkis kinnisvaraspetsialist.
Üks trend, mille Tiirik välja

tõi, on kasvanud huvi vanade
väiksemate maamajade vastu.
"See on seotud sellega, et korteritekommunaalkulud tõusevad. Isegi aianduskooperatiivides vaadatakse ringi selle pilguga, et ehitada suvila ümber
aastaringseks elamiseks."
Tiirik usub, et alanud aasta tuleb Ida-Virumaa kinnisvaraäris parem. "Praegu on
õige aeg kinnisvara soetada,
sest pangad veel annavad laenu. Igal juhul on praegu meeleolu positiivne."
Statistikaameti andmeil sõlmiti mullu Eestis 47 369 notariaalselt tõestatud kinnisvara
ostu-müügilepingut kokku 2,85
miljardi euro väärtuses, mida
on vastavalt 2 ja 3,4 protsenti
rohkem kui aasta varem.

MÜÜK

OST

Soodsa hinnaga SEALIHA. Vajaduse korral tükeldamine. Info tel
5354 3002,505 9151.

OÜ Estest PR OSTAB metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514

KUIV kütte-ja kaminapuu. Kohaletoomine. Tel 508 7430.

Ostan sõnnikulaoturi (4 t-11 t),
Belarusi ja Vene ratastraktorid,
Kirgistani heinapressi, kivikoristaja, 6 t haagise, traktorite ja veoautode mootoreid, sõnnikulaotaja, uusi ja kasutatud rehve. Tel

OTSE TOOTJALT pakitud puit-ja
turbabrikett, pellet, klotsid, pakitud kivisüsi. Vedu. Tel 506 8501.

TÖÖ
PAKUN TÖÖD
Avame uue kontori KohtlaJärvel ning PAKUME TÖÖD
aktiivsetele müügiinimestele. www.16366.ee/job. Oma
CV saada info@16366.ee.

TEENUS

PEETER LILLEVÄLI

Lõhutud küttepuud (koormasse
laotud, hall lepp, metsakuiv). Raiutud septembris. Tel 5332 2774;
www.anderson.ee.

Suitsuvorsti ja maasinki väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196
2628 või 5351 7414.
Püstol Erma 22LR (vajalik relvaluba). Tel 5663 4273.

5215, info@est-land.ee.

5609 6431.

EHITUS
MÜÜK
Firma müüb laost mitmesugust
valtsmetalli. Kohtla-Järve, Ahtme
mnt 78, tel 337 1151, 337 1405.
Avatud E-R kella 8-16.30.

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727,
24 h. Hind 1,09€/min.
Ennustuste tellimine ka meilile!

www.ennustus.ee

Firma veab ära fekaale ja heitvett,
puhastab kanalisatsioone ja vihmavee äravoolusüsteeme. Tel
509 6205, 5662 4716.

Kandlemees sisustab pillimängu, rahvaliku laulu ja tantsuviisidega sinu sündmuse. Tel 5345
5970, Heino.

Avaldame sügavat kaastunnet Robert Vähtrile

ema
surma puhul.

AS VKG Transport
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AJA LEHT
2500 KOORMAT JÄÄD
NARWA-JÕESUU SUWILATE
KELDRITESSE

Narwa-Jõesuus on alanud suur

jääwedu, millest wõtawad osa
kohalikud woorimehed ja ümbruskonna talumehed. Jääwedu
sünnib Narwa jõest kuursaali,
rannahoone, pansionide ja suwilate keldritesse, kuhu läheb kokku jääd 2500 koormat.
Kõige suuremaks jääkeldriks
N-Jõesuus on kuursaali jääkelder, kuhu läheb jääd 500 hobusekoormat. (Põhja Kodu, 12.
veebruar 1937)
TUHANDE KÜLMAPÕLGURI
SUUSAPIDU

18 külmakraadi ei suutnud laupäeval hoida tagasi tulemast
Alutaguse maratoni starti ligemale tuhandet suusahuvilist.
Kuigi eelmise nädala ilmaennustused tõotasid Alutaguse maratoni osalejatele armu ja külmalaine taandumist, oli laupäeva
hommikul siiski Pannjärvel vahetult enne starti kell 11 külma 1819 kraadi. Sellest hoolimata võttis ligemale tuhat külma kaitseks
pealaest jalatallani tugevasti sisse pakitud suusatajat ette kas
siis 40 või 20 km pikkuse suusaretke Kurtna järvede vahelises
künklikus männimetsas.
Peakorraldaja Robert Peets tõdes, et hoolimata karmidest oludest, laabus seekordne maraton
suuremate tõrgeteta. Ja mis kõige tähtsam keegi osalejatest
ega ligemale 80-liikmelisest korraldajate abiväest raja ääres,
kelle seas oli nii Jõhvi gümnaasiumi õpilasi, Viru pataljoni kaitseväelasi, Kirderanniku koori liikmeid kui ka palju teisi abivalmis
inimesi, külma pärast kannatada ei saanud. Pakase kõige silmatorkavam ohver oli vaid kiirabiauto, mis tuli Autoabi treilerile tõsta ja minema sõidutada.
Positiivseid hinnanguid Alutaguse
maratoni rajale ja korraldajate tööle jagus nii kohapeal kui internetis.
(Põhjarannik, 14. veebruar 2012)

−

Tiina Kruus soovitab kooliõdedele
ajakirjaniku erimaitselist leiba
~
6. veebruaril tutvustas
Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi gümnaasiumiosa tüdrukutele kooli vilistlasest Tiina Kruus projekti "Kogemuste jaht"
raames ajakirjanikutööd ning rääkis oma juhitud ajakirjadest ja toimetatud telesaadetest.

teet@pohjarannik.ee

Tiina Kruus rääkis veel oma
armastusest ajakirjanduse
vastu ning sellest, kui oluline
on lugeda raamatuid ja osata
eesti keeles ennast väljenda-

da.

Põnev ja mitmekesine
Kruus polnudki oma kunagisse kooli ammu sattunud.
Viimati külastas ta seda 2012.
aaastal, mil see tähistas oma

90. sünnipäeva. Ajakirjanik üt-

les, et tunded on toredalt nostalgilised ning kool on endiselt
äratuntav kuigi samas teistsugune ja muutunud.
Kruus on enamiku oma tööajast töötanud lehtede näda-

−

mulikult oskan seda vaid soovitada. Kes vähegi kirjutada
või rääkida oskab ning keda
see eriala huvitab see on igati põnev ja mitmekesine amet,"
ütles Kruus.
Kruus on praegu lausa ka-

−

PÄEVA PILT

siis liikusin Stiili. Nüüdseks
on need ajakirjad siis ühendatud ja mina jälle juhuse tahtel peatoimetaja. Anne & Stiil
on ajakiri 25-45aastastele linnanaistele, keda paeluvad ilu,
mood ja eneseteostus," tutvustas Kruus.

Teet Korsten

lalõpulisades ja kuukirjades
ning teinud samal ajal teletoimetaja tööd.
Mis oli tema põhisõnum
oma kunagise kooli tüdrukutele? "Ajakirjanikutöö on põnev ja mitmekesine, olenemata väljaandest. Meedia on hästi kiirelt muutuv, aga palju võimalusi pakkuv valdkond. Mulle väga meeldib mu töö ja loo-

MIKSER 7

Tiina Kruus: "Ajakirjanikutöö

on põnev ja mitmekesine, olenemavtälja ndest.Me dia

on hästi kiirelt muutuv, aga
palju võimalusi pakkuv valdkond." ERAKOGU

Väärt vilistlased
Sensa on ajakiri, mis mõeldud vaimsema elulaadi huvilistele naistele, sisaldab psühholoogiateemasid, teadliku
elulaadi lugusid, hoiab au sees
öko- ja joogateemat. Kruus
koordineerib peatoimetajana
nende väljaannete tööd.
Enim huvitas õpilasi Kruusi telealane töö, ja seda Kruusil jagub. Ta on teinud toimetajatööd mitmele tõsielusarjale ("Naistevahetus", "Õhtusöök
viiele", "Lihtne elu", "Tantsud
tähtedega" jt) ja praegu toimetab sarja "Võimalik vaid Venemaal". Ajakirjanik ütles, et tegu on põneva vaheldusega tööle paberajakirjandusega.
Projekt "Kogemuste jaht" on
pühendatud kooli 95. aastapäevale, mida tähistatakse tänavu
14. oktoobril. Sel puhul kutsutakse oma vanasse kooli külla
vilistlasi, kes on omandamas
või omandanud huvitava elukutse ning tahavad seda jagada praeguste õpilastega.
Esimene külaline sarjas
"Kogemuste jaht" oli majandusanalüütik Maris Lauri, kes
on olnud lühikest aega nii ra-

handus- kui haridus- ja tea-

dusminister. Teine külaline oli

he ajakirja peatoimetaja. "Anne & Stiil on peaaegu kaheksa
aastat vana ajakiri, mis pandi
kokku oma eellastest Annest
ja Stiilist. Olin ka neid mõlemaid eellasi kunagi peatoimetanud. Kunagine Anne sündis
Eesti Ekspressi lisaväljaandena, puhusin sellele elu sisse ja

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsujuhtimise III kursuse üliõpilane Ainikki Seppar (Tužilkina) ja kolmas met-

saülem Alar Süda, kes rääkis
metsandusest ning oma huvidest ja hobidest, milleks on fotograafia, matkamine, jahindus ning jahilaskmine.

ANDRUS KÜTT

Pühapäeval katsetasid elukutselised päästjad ning vabatahtlikud merepäästjad, kuidas kõige tõhusamalt jääst läbi vajunud
inimest päästa. Selleks saadeti üks päästja turvavarustuses
Purtse tiigile lõhutud jääauku, kust siis meeskonnad pealtvaatajate silme all hättasattunut välja hakkasid vinnama.
"Sellest, kuidas peaks jääst läbivajujat päästma, on räägitud küll, aga teine asi on seda reaalselt näha," ütles MTÜ
Purtse Vabatahtlik Merepääste juhatuse liige Andrus Kütt.
Nii näiteks on inimese päästmise puhul oluline leida abivahend tema veest väljatõmbamiseks libedal ja purunemisohtlikul jääl. Selleks sobib lisaks puukaikale ka näiteks oma
jope.
Peale selle räägiti, kuidas ennast jääauku kukkumisel
abistada. "Kui ikka inimene teab, et ta on jääle minemas, tasuks jäänaelad taskusse ja mobiiltelefon veekindlasse kotti panna," ütles ta.
Kuna peagi on jäälagunemise aeg, tehti laste seas teavituskampaaniat, et jääle ei mindaks näiteks kiire vooluga jõgedel, koolmekohtades ja kõrkjate vahel ehk kohtades, kus
jää on alati nõrgem.

SPORDIUUDISED

Katkise kepiga sõitnud
Mannima jäi seitsmendaks
SUUSATAMINE. Kepi murdumise tõttu jäi Tatjana Mannima pühapäeval Prantsusmaal La Transjurassienne maratonil liidritest maha ja pidi leppima 7. kohaga.
"Teist maratoni järjest on saatnud ebaõnn. Jälle murtud
suusakepp
3 km ühe kepiga sõita on nats palju," tõdes ta
pettunult oma Facebooki kontol.
50 km pikkuse maratoni võitjast, sel päeval omaette klassist olnud rootslannast Maria Graefningsist jäi Mannima
maha seitse ja pool minutit.
Worldloppeti sarjas langes Mannima 164 punktiga kolmandalt kohalt neljandaks. Liider on pühapäeval teiseks tulnud prantslanna Aurelie Dabudyk, kes on kogunud 325 punkti. Talle järgnevad Graefnings 251 ja šveitslanna Rahel Imoberdorf 170 punktiga.
Tatjana Mannimale on sarja võitmine sel aastal muutunud keerukaks. Järgmine võimalus tabeliseisu parandamiseks on 26. veebruaril, juhul kui Tartu maratoni ikkagi õnnestub korraldada. Seejärel jääb pidada veel vaid kaks maratoni. (PR)

−

Ida-Viru meistriliigas
on läinud põnevamaks
KORVPALL. Kui hooaja alguses domineerisid nelja meeskonna osalusel toimuval meistriliiga turniiril valitsev
meister Iisaku Peetri Pizza ja Toila, siis nüüd on neilekuklasse hingamas ka Kohtla-Järve Remeks/Enteh ja Mäetaguse.

Remeks/Enteh sai esmalt Iisakult loobumisvõidu ja läinud laupäeval mängisid nad 84:79 üle Toila. Nädal varem
oli 74:69 Toilast jagu saanud neljandal kohal püsiv Mäetaguse. Sel laupäeval toimunud kohtumises näitas aga Iisaku jällegi Mäetaguse üle selget võimu, võttes võidu ligemale poolesajapunktilise ülekaaluga
103:56.
Seitsme vooru järel on Iisakul viis, Toilal neli, KohtlaJärvel kolm ja Mäetagusel kaks võitu.
Ida-Viru esiliigat juhib HITO, kes on saanud seitsmest
mängust kuus võitu, talle järgneval Kiviõli/Lüganuse
meeskonnal on viis võitu. Teise liiga kindel liider on Narva SK Energia, kes on võitnud kõik kuus kohtumist.

−

Vane Vähk sai noorte
olümpiapäevadel 40. koha
SUUSATAMINE. Eile Türgis alanud noorte olümpiapäevadel sai Eesti koondisesse kuuluv Illuka valla noormees Vane
Vähk 7,5 km eraldistardist klassikasõidus 40. koha. Kokku
osales 51 noormeest.
Sõidu võitnud soomlasele Miska Poikkimäkile kaotas Vähk
pisut üle kolme minuti. Temast olid kiiremad ka kaks Eesti
koondislast: Martin Himma, kes sai 17. koha, ja 27. aja välja
sõitnud Christopher Alev.
Vane Vähi põhidistants sprint on kavas neljapäeval.

−

−
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VANA

BASKINI

Miro Gavran
Lavastaja Eero Spriit

TEATER

22.02. Jõhvi Kontserdimaja
kammersaal kl. 19.00
Piletid Piletilevis, Piletimaailmas jakohapeal.

25 aastat
ehituskogemust

facebook.com/
vanabaskiniteater

Kermik OÜ OSTAB
metsakinnistuid ja
põllumaad
kasvava metsa raieõigust
504 4590
kermik@kermik.ee

www.kermik.ee

Peatöövõtt
Projektijuhtimine
Üldehitus

Restaureerimine

