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NARVALANNA JELENA 

Maria teatriga ei suuda Nar-
va saal küll konkureerida, 
kuid ballett ise meeldis mul-
le väga.

Mälestame endist
 töötajat 

Arno KAASIKUT
Avaldame sügavat kaastunnet 

lähedastele.

Ida-Virumaa 
Kutsehariduskeskuse kollektiiv

TÄNU

Täname südamest Vaivara Vallava-
litsust, Sinimäe Põhikooli, klassi-
kaaslasi ja õpetajaid Kiviõli 1. Kesk-
koolist, sõpru, sugulasi ja häid tut-
tavaid, kes meie kalli poja Aivar 
HENNINGU mulgasängitamisest 
osa võtsid, meid leinas lohutasid 
ning kalmu lillede ja pärgadega 
kaunistasid.               Ema ja isa

OST

OÜ Estest PR OSTAB metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215, info@est-land.ee.

REISID

Jõulutuurid: Praha/Viin/Dresden/
Kopenhaagen, rootsi või vene jõu-
luvana, hind alates 120 €. www.vik-
toria-reisid.ee. Tel 5551 7100, 711 
0284.

TEENUS

Kanalisatsiooni- ja reovee ärave-
du. Kanalisatsioonikaevude pu-
hastamine. Mitmesugused makse-
võimalused. Tel 512 1495.

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24 h. Hind 1,09 €/minut.

Liiv, killustik, aheraine, muld, 
sõnnik koos kohaletoomisega. 
Teede ja väljakute puiste. Tel 
5196 5405.

Firma viib ära fekaale ja reovett, 
puhastab kanalisatsiooni ja ära-
voolusüsteeme. Tel 509 6205, 
5662 4716.

Kirjutan PRIA ja KIKi projekte. Tel 
5331 2587, koduleht http://www.
mpaas.ee.

Pressin õunamahla Jõhvis. Tel 
5366 6203, 5346 5489.

MÜÜK

SUITSUVORSTI ja MAASINKI väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
5196 2628, 5351 7414. 

Soodsa hinnaga SEALIHA. Vaja-
duse korral tükeldamine. Info tel 
5354 3002, 505 9151. 

PUIDUGRAANULID (6 mm, pellet, 
16 kg/kott, alus 60 kotti, kohaletoo-
mine). Transpordivõimalus. Tel 513 
4912.

Tapamaja müüb emise lihakeha-
sid kohaletoomisega. Info tel 5351 
7414.

Lõhutud küttepuud: valge lepp 28 
€/rm, must lepp 30 €/rm, kask 35 €/
rm. Pikkus soovi järgi. Vedu alates 
5 rm tasuta. Kuulutus ei aegu! Tel 
5393 1101.

OTSE TOOTJALT pakitud küttema-
terjal: puitbrikett (al 129 €), tur-
babrikett, pellet, klotsid. Vedu. Tel 
506 8501.

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD kohale-
toomisega. Puud on koormasse 
laotud. Mõõdud tellija soovil. Tel 
5621 3359.

Lõhutud küttepuud (koormasse 
laotud, lepp 28 €/m³). Minimaalne 
kogus 5 m³. Kohaletoomine tasuta! 
Tel 5808 3938.

Endisest prokurörist 
Ida-Viru kirjamees Ai-
var Lembit tähistas oma-
laadset juubelit, sest te-
malt ilmus äsja raamat 
"2003. aasta sula", mis 
on järjekorras juba küm-
nes romaan tema sulest. 
54aastase mehe esi-
mene romaan "Valest-
re" ilmus 2008 ja on se-
nistest vahest enim tä-
helepanu pälvinud.

TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee 

"Aasta 2003 Ida-Virumaal. Kui-
gi 1990ndatel tekkinud vägi-
vallalaine hakkab minevikku 
jääma, seisavad rahuliku elu 
kaitsjad silmitsi juba uute väl-
jakutsetega," öeldakse napisõ-
naliselt Aivar Lembitu uue 
raamatu kaanel.

Pole enam umbes
Kiikame sisse. Lembit tule-

tab meelde, et käesolev raamat 
on triloogia viimane. Esimesed 
olid "Umbes 1993" ja "Umbes 
1998" ja sõna "umbes" esines 
pealkirjades oma mõlemas tä-
henduses. Kuritegevus oli nii 
aktiivne, et uurijate kapid olid 
umbes toimikuist, kus olulise 
osa hõlmasid rasked isikuvas-
tased kuriteod. Umbes ja han-
gunud oli elu isegi ühes enda 
jaoks ootamatult taasiseseis-
vunud Eesti provintsis. 

Aivar Lembit üllitas kümnenda romaani

2003. aasta pole enam um-
bes, see-eest on kriminaaluu-
rijate töölaual uut tüüpi kuri-
teod lahendada. Ühiskond on 
välja tulnud umbsoost, aga ku-
ritegevus on jäänud, tõmma-
nud endale selga valge särgi 
ja vahest lipsugi ette sidunud. 
Domineerivaks saavad pettu-
sed ja maksukuriteod, aga ka 
korruptsioonijuhtumid.

Organiseeritud kuritegevu-
se ajal tippuurijaiks karastu-
nud mehed leiavad end uues 
reaalsuses, mis ei tarvitse eel-
misest meeldivam olla. Uuri-
jad tunnevad, et neid nagu po-
leks enam vaja ja pind hakkab 
jalge alt kaduma. Mehed, kes 
olid n-ö lahingus eesliinil, tun-
nevad, et nad on jäänud piisa-

va tunnustuseta, ning see toob 
kaasa langemise depressiooni 
ja mõningate ainete kuritar-
vitamisse. Lisaks käib majan-
duskuritegudega kaasas oht, 
et ka nende uurijad satuvad 
kiusatusse. 

Fiktsionaalne 
dokumentalism 

Klassikaline olukord: mi-
da tehakse, kui võim hakkab 
käest libisema? Lembitu sõnul 
pole see vaid poliitikute prob-
leem, see käivat kaasas ka õi-
guskaitsja ametiga. Samuti 
kirjutab Lembit taas ajast, mil 
oli prokuratuuris ametis, ja te-
ma uuest romaanist käivad lä-
bi lood, mille sugulased päri-
selt aset leidsid. "Aga annus 
fiktsiooni on romaanis sees − 
see pole dokumentalistika," üt-
leb autor.

Tema kolm esimest raama-
tut − "Valestre", "Rong" ja "Üks 
veri" − on välja andnud kirjas-
tus Tormikiri, ülejäänud on ta 
ise kirjastanud. Raamatute ti-
raažid pole eriti suured olnud 
− keskmiselt 500 eksemplari − 
ja autor ütleb, et erilisest ka-
sumist rääkida ei saa. 

Oma loomeprotsessist kõ-
neldes on Lembit öelnud, et es-
malt valmib raamat meeltes. 
2012. aasta sügisest on Lembi-
tul kirjutamiseks rohkem ae-
ga − hulgiskleroos sundis me-
he enneaegu pensionile. Enne 
oli Lembit ametis prokuratuu-
risüsteemi eri ametites, kaasa 
arvatud Ida-Virumaa prokura-
tuuri juhina.  

Aivar Lembitu uue romaani 
"2003. aasta sula" esikaas. 

Üleeile said narvala-
sed nautida Pjotr Tšai-
kovski kuulsat balletti "Ui-
nuv kaunitar", täna lõpe-
tab Narva ooperi- ja bal-
letifestivali Giuseppe Ver-
di ooper "La traviata".

ILJA SMIRNOV
smirnov@pohjarannik.ee

Ooperi- ja balletifestival "Nar-
va täis muusikat" sai alguse 
pühapäeval ning täna lõpetab 
selle Narva Geneva kultuuri-
keskuses kolm tundi kestev 
ooper "La traviata". Balleti- ja 
ooperikunsti elamusi kingib 
Ida-Viru publikule viie päeva 
jooksul rahvusooper Estonia.

Narva balleti jaoks sobilik
Teisipäeva õhtul etendunud 

"Uinuv kaunitar" õigustas vist 
kõiki kohaliku publiku ootusi. 
"Ballett oli suurepärane!" tõ-
des etendust vaatamas käinud 
narvalanna Jelena.

Ta märkis, et Geneva vaate-
saal oli peaaegu täis, kui mit-
te võtta arvesse paari tagu-
mist pooltühja rida. Etendu-
se lõpuks kõlas tormiline ap-
laus. "Tahaks, et selliseid üri-
tusi meil rohkem oleks," mul-
jetas Jelena.

Kooliajal käis Jelena koos 
isaga Peterburis, kus sai nauti-
da kõike kõige paremat ja kau-
nimat, mida klassikaline bal-
lett üldse pakkuda suudab.

"Maria teatriga ei suuda 
Narva saal muidugi konku-
reerida, kuid ballett ise meel-
dis mulle väga − artistid esine-
sid väga kaunilt! Dekoratsioo-
nid olid samuti uhked − ma ei 

FESTIVAL: Ooperi- ja balletipeo lõpetab kolmetunnine "La traviata"

Narva ooperi- ja balletifestival läks korda

teadnudki, et meil Genevas on 
võimalik selliseid dekoratsioo-
ne niivõrd hästi juhtida. Ning 
kostüümidki olid peened," rää-
kis Jelena.

Vaatesaal aga valmistas te-
ma sõnul väikese pettumuse. 
"Väga umbne oli, hingata pol-
nud midagi. Alguses tundsi-
me end kui kasvuhoones, kuid 
pärast harjusime ära." Peale 
selle ei olnud festivali korral-
dajad tema arvates reklaami-
ga piisavalt vaeva näinud − in-
fot oli vähevõitu. Jelena isegi 
sattus etendusele puhtjuhus-
likult, tänu ühe tuttava kut-
sele.

Oli nii vanu kui noori
Täna lõppev festival "Nar-

va täis muusikat" tõi Ida-Viru-
maale pisut vähem kui kaks-
sada artisti. Festivali korral-
damisel on Estonia rahvu-
sooperile toeks Eesti Vaba-
riigi kultuuriministeerium, 
kultuurkapital ning integrat-
siooni ja migratsiooni siht-
asutus.

"Selline maakondlik festival 
on Estonia jaoks kolmas: kaks 
aastat tagasi käisime Kures-
saares ja neli aastat tagasi Pai-
des," rääkis Estonia teatri juht 
Aivar Mäe mõnda aega taga-
si. "Peale selle, et toome oope-
ri ja balleti eesti rahvale koju 

kätte, on meile alati eriti olu-
line noorte kaasamine. Muu-
sikast huvituvad noored saa-
vad reaalse ettekujutuse oma 
võimalikust tulevasest elukut-
sest ning võib-olla aitab see 

neil võtta vastu kindlam otsus 
muusikaharidust jätkata."

"Uinuvat kaunitari" vaata-
mas käinud Jelenat kurvastas 
veidi publiku vanuseline koos-
seis − vähe oli n-ö keskeas ini-

mesi. "Publik oli põhiliselt va-
nemapoolne − 50aastased ja 
vanemad −, kuid oli ka kooli-
lapsi, keda emad olid end ha-
rima toonud."

Festivali lõpetav kuulus 

ooper "La traviata" algab täna 
Narvas Geneva kultuurikes-
kuses kell 14. Juba samal õh-
tul suunduvad Estonia artis-
tid etendustega Narvast Mosk-
vasse.

Festival "Narva täis muusikat" ei piirdunud vaid "täiskasvanute" balleti ja ooperiga: eile õhtul toimus laste galakontsert. Kusjuu-
res orkestriaugus olid teatrimaailma sügavusi avastamas samuti lapsed. ILJA SMIRNOV


