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Gerli Romanovitš

  

  

President Toomas Hendrik ilves annab sellel aastal teenetemägi 99 inimesele, kelle hulgas on
Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev, llmarise teatri kunstiline juht ja lavastaja Juri
Mihhaljov ning ligi 20 aastat kaitseväes teeninud ja Afganistanis demineerimisgrupi
julgestusmeeskonna ülemana tegutsenud staabiveebel Andri Harkmann.

      

Andri Harkmann saab presidendilt mõõkadega Kotkaristi kuldristi. Nii Erik Gamzejev kui Juri
Mihhaljov saavad Valgetähe V klassi teenetemärgi. President Ilves annab autasud üle 23.
veebruaril.

  

  

Tunnustus kogu kollektiivile

  

  

Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev tunnistas, et selline uudis on üllatav ja teeb
kohmetuks. "Kohmetuks seetõttu, et inimesi, kes teevad olulist tööd ja väärivad tunnustamist,
on palju. Ka siin, Ida-Virumaal," ütles ta ning lisas, et tema hinnangul tunnustati teenetemärgiga
mitte ainult teda, vaid kogu Põhjaranniku kollektiivi.

  

"See näitab, et oleme teinud head tööd uudiste kajastamisel nii eestikeelsele kui venekeelsele
elanikkonnale. Teinud seda ausalt ja objektiivselt," ütles 1992. aastast Põhjarannikus töötanud
ja eelmisest suvest peatoimetaja ametit pidav Gamzejev.
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Ka llmarise juht Juri Mihhaljov ei taha oma teenetemärki ainult endale pidada, vaid kinnitab, et
see kuulub kõigile teatri 11 töötajale. "Teatrit ei ole võimalik üksi teha, sellepärast on see meile
kõigile," ütles ta Põhjarannikule ning tunnistas, et tal oli uudist kuuldes väga hea meel. "Olin just
kaotanud ära ühe faili, mille kallal olin väga pikka aega töötanud, kui Raadio 4 helistas ja mulle
õnne soovis. Nii et see oli rõõm läbi pisarate," ütles ta.

  

  

Nähakse ka muul ajal

  

  

Hoolimata sellest, et riik finantseerib llmarise teatrit väiksema summaga kui teisi Eesti kutselisi
teatreid, ei tunne Mihhaljov, et neile ei pöörata piisavalt palju tähelepanu.

  

"Kultuuriministeerium toetab meid igati. Minister aitas meil otsustada uute ruumide rentimise
kasuks. Moraalne tugi on igal juhul olemas, ehkki finantsiline pool võiks suurem olla," ütles ta.

  

llmarise teater, kes teeb nii nuku- kui draamalavastusi lastele ja täiskasvanutele, andis eelmisel
aastal üle 200 etenduse. Praegu käivad kahe etenduse proovid. Üks neist on mõeldud lastele ja
räägib vaprast jänesest. Teine etendus on täiskasvanutele ning selle, Jaak Alliku lavastatud
näidendi esietendus on veebruari lõpus.

  

President Ilves kirjutas otsusele teenetemärkide saajate kohta alla eile.

  

'Eesti vabariigi 93. aastapäeva eel tänab ja tunnustab meie riik teenetemärkidega inimesi, kes
oma tegevusega on aidanud edendada, hoida ja kindlustada Eesti iseseisvust," kirjutas riigipea
otsuse eessõnas. "Sellega väljendab Eesti riik oma tänu inimestele, kelle töö ja pühendumine
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erinevates eluvaldkondades on muutnud meie maad hoolivamaks ja paremaks, targemaks ja
tugevamaks," rõhutas president Ilves.
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