Ajud voolavad Ida-Virumaalt minema : [insenerikaadri vananemisest, vabade spetsialistikohtade täitmisest, kolledžite maine
paranemisest : TTÜ Virumaa kolledži läbi viidud küsitluste tulemused : Ants Soone jt. kommentaaridega]Sommer-Kalda, Sirle; Soon,
AntsPõhjarannik2002 / 10. jaan., lk. 5 : fot
Ants Soon: tehnikaharidus ei jäta elus hätta : [vestlus TTÜ Virumaa kolledži direktori Ants Soonega]Soon, Ants; Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2002 / 16. nov., lk. 3 : portr
Eesti keele õpetajad: hirmud võtab maha täpne tegevuskava [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda,
Sirlepohjarannik.postimees.ee2022Eesti keele õpetajad: hirmud võtab maha täpne tegevuskava
Eesti Põlevkivi eksitab lugejat : [projektist "Põlevkivimaa 2005" : vastukaja AS Eesti Põlevkivi esindaja R.Loti artiklile 17. veebr.
Põhjarannikus]Ummelas, Mart; Sommer-Kalda, Sirle; Lott, R.Põhjarannik2005 / lk. 2
Eesti Põlevkivi kindlustab stipendiumiga mäeinseneride järelkasvu : [3 TTÜ mäeeriala üliõpilast said stipendiumi a 15 000
krooni]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2005 / 10. märts, lk. 3 : fot
"Eestlaste ja venelaste sissetulekud hakkavad lähenema" : [vestlus majandussotsioloog Marje Pavelsoniga]Pavelson, Marje;
Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2002 / 8. juuni, Laupäev, lk. 3 : portr
Ettevõtetele teeb muret tehnikaspetsialistide põud : [Ida-Virumaa ettevõtete pöördumisest peaministri poole sooviga TTÜ Virumaa
kolledži laiendamiseks : TTÜ Virumaa kolledži direktori Ants Soone kommentaariga]Sommer-Kalda, Sirle; Soon,
AntsPõhjarannik2004 / 30. märts, lk. 3
Firmastipendiumid võiksid laieneda ka õpetajatele : [paneeldiskussioon konverentsil "Põlevkivi - võimalused koostööks"]SommerKalda, SirlePõhjarannik2011 / lk. 5 : fot
Ida-Viru aasta õppijaks valiti Ukrainast tulnud arst : [aasta õpitegu tiitli sai TTÜ Virumaa kolledži rahva kolledž]Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2015 / lk. 1 : fot
Ida-Viru kolledžid ehitavad euroraha eest uued õppehooned : [Ants Soone jt. kommentaaridega]Sommer-Kalda, Sirle; Soon,
AntsPõhjarannik2004 / 9. jaan., lk. 3
Ida-Viru kolledžid ühinevad katkestajate tagasikutsumisega : [TTÜ Virumaa Kolledž]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2010 / 27.
märts, lk. 2
Ida-Viru kolledžid: lisaraha aitab paremini ühiskonda teenida [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda, Sirlepohjarannik.
postimees.ee2021https://pohjarannik.postimees.ee/7154752/ida-viru-kolledzid-lisaraha-aitab-paremini-uhiskonda-teenida
Ida-Viru kolledžitesse lisandub tasuta õppekohti : [kommenteerib ka TTÜ Virumaa Kolledži direktor Ants Soon]Sommer-Kalda, Sirle;
Soon, AntsPõhjarannik2004 / 29. mai, lk. 3
Ida-Viru kutsub üles karjääripöördele [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda, Sirledelfi.ee2021"Ida-Viru kutsub üles karjääripöördele"
Ida-Virumaa ahvatleb õppimisvõimalustega, mida mujalt ei leia [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda, Sirledelfi.ee2021"Ida-Virumaa
ahvatleb õppimisvõimalustega, mida mujalt ei leia"
Ida-Virumaa hariduselu tähed 2021 [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda, Sirlepohjarannik.postimees.ee2021"Ida-Virumaa hariduselu
tähed 2021"
Ida-Virumaa sobiks kogu maailma põlevkivikooliks : [koostööleping ülikoolide (TTÜ), avaliku sektori ja kohalike ettevõtete
vahel]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2009 / 11. märts, lk. 4
Ida-Virus alustas kooliteed mullusest vähem lapsi : [ka TTÜ Virumaa kolledžis]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2016 / lk. 1 : fot
Ida-Virus sündis lipupäeva tähistamise traditsioonSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2019 / lk. 5 :
fothttps://pohjarannik.postimees.ee/6700484/ida-virus-sundis-lipupaeva-tahistamise-traditsioon
Jõhvi gümnaasiumi abituriendid: "Me ei taha elada eri maailmades"Sommer-Kalda, Sirlepohjarannik.postimees.ee2021"Jõhvi
gümnaasiumi abituriendid: "Me ei taha elada eri maailmades"
Jõhvi võitleb Virumaa kolledži kolimise eest : [Ants Soone kommentaariga]Sommer-Kalda, Sirle; Soon, AntsPõhjarannik2004 / 16.
juuli, lk. 1, 3 : fot
Järve gümnaasiumi võimalik jätkamine tekitab kohapeal nõutustSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2019 / lk. 3 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1072792*est https://pohjarannik.postimees.ee/6566767/jarve-gumnaasiumi-voimalik-jatkamine-

tekitab-kohapeal-noutust
Kaljo Schults - kuldsete kätega professor : [75. sünnipäeva puhul]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2000 / 30. dets., lk. 6 : portr
Kohalik vesi ja toit laboris luubi all : [TTÜ Virumaa Kolledži keemialaboris tehtud teste kommenteerivad lektor Antonina Zguro ja
dotsent Larissa Grigorjeva]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2011 / lk. 6 : fot
Kohtla-Järve gümnaasiumile otsitakse kohta : [TTÜ Virumaa kolledži territooriumil]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2013 / lk. 3 : fot
Kohtla-Järve toetab Virumaa kolledži uue juhina Joel Guljavinit : [Joel Guljavini kommentaariga]Sommer-Kalda, Sirle; Guljavin, Joel;
Jonas, PeepPõhjarannik2005 / 7. jaan., lk. 3
Kohtla-Järvel loodi eestikeelse hariduse kaitseks seltsSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2019 / lk. 2 :
fothttps://pohjarannik.postimees.ee/6553794/kohtla-jarvel-loodi-eestikeelse-hariduse-kaitseks-selts
Kolledžid meelitavad kohalikke talente stipendiumi ja eritingimustega [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda,
Sirlepohjarannik.postimees.ee2022Kolledžid meelitavad kohalikke talente stipendiumi ja eritingimustega
Kolledžijuhi konkursist oodatakse suuremat osavõttu : [J.Kübarsepa sõnul]Kübarsepp, Jakob; Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2005 /
21. jaan., lk. 3
Konkursid Ida-Viru kolledžitesse jäid mullusele alla : [kommenteerib ka TTÜ Virumaa Kolledži direktor Ants Soon]Sommer-Kalda,
Sirle; Soon, AntsPõhjarannik2003 / 29. juuli, lk. 1, 3
Konkursid jäid mullustele alla : [vastuvõtukonkurssidest Ida-Virumaa kõrgkoolides, ka TTÜ Virumaa Kolledžis]Sommer-Kalda,
SirleÕpetajate Leht2003 / 15. aug., lk. 12
Koolilapsed analüüsivad kolledžis jäätist ja krõpseSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2012 / lk. 3 : ill
Koolinoored nuusutavad keemiainseneri tööd : [põlevkivi kompetentsikeskuses]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2015 / lk. 2 : fot
Koolivaheaja teaduslaager täitus tundidega : [TTÜ Virumaa Kolledž tutvustas vaheajal koolilastele teaduse maailma : ka kolledži
arendusdirektor Mare Roosilehe kommentaarid]Sommer-Kalda, Sirle; Roosileht, MarePõhjarannik2013 / lk. 3 : fot
Kukrusel korrastati esimene põlevkivi kaevandamise kohtSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2015 / lk. 3 : fot
Laialdane vaktsineerimine keerab ühiskonna lukust lahti [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2021 / Lk.
4https://dea.digar.ee/article/pohjarannik/2021/03/04/7.1
Legendaarne professor Kaljo Schults tähistas 75 aasta juubelitSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2000 / lk. 4 : fot
Maavanem peab kiirelt otsustama Virumaa kolledži saatuse : [kas tehnilise kõrghariduse andmine Ida-Virumaal jätkub TTÜ kolledžis
või luuakse regionaalne ülikool või mõni muu variant]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2004 / 18. sept., lk. 3 : fot
Maiustada saab ka tervislikult : [kommentaar TTÜ teadlaselt Tagli Pitsilt]Sommer-Kalda, Sirle; Pitsi, TagliPõhjarannik2008 / 31. okt.,
lk. 5
Marssivad tudengid tekitasid Kohtla-Järvel elevust : [TTÜ Virumaa kolledži TTÜ 85. aastapäevale pühendatud üritustest : direktor Ants
Soone kommentaariga]Sommer-Kalda, Sirle; Soon, AntsPõhjarannik2003 / 20. sept., lk. 4 : fot
Narva kolledž muudab vastuvõtutingimusi : [TTÜ Virumaa Kolledži vastuvõtutingimusi ei muudetud]Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2010 / lk. 4
Noored said oma ettevõtluskeskuse : [Virumaa kolledžis avati noorte ettevõtluskeskus : keskuse juhataja Madis Oldi ja kolledži
direktori Ants Soone kommentaaridega]Sommer-Kalda, Sirle; Olt, Madis; Soon, AntsPõhjarannik2001 / 11. mai, lk. 4 : fot
Paremad äriplaanid saavad 40000 krooni stardiabi : [Virumaa kolledži ettevõtluskeskuse korraldatavast Ida-Virumaale sobivate
äriideede konkursist : rahastab Philip Morris Eesti]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2001 / 14. nov., lk. 4 : fot
Parim eesti keele õpetaja on eesti, vene ja ukraina juurtega [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda,
Sirlepohjarannik.postimees.ee2022"Parim eesti keele õpetaja on eesti, vene ja ukraina juurtega"
President kiitis Narva-Jõesuu silme : [külastas ka Virumaa kolledžit]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2013 / lk. 1, 4 : fot
Põlevkivilinna hariduselu mõjukaim naineRoosileht, MarePõhjarannik2019 / lk. 6-7 :

fothttps://pohjarannik.postimees.ee/6771526/mare-roosileht-polevkivilinna-hariduselu-mojukaim-naine
http://dea.digar.ee/publication/pohjarannik
Riigigümnaasiumi kavandatakse kolledži õuele : [ka TTÜ Virumaa Kolledži arendusjuhi Mare Roosilehe kommentaaridega]SommerKalda, Sirle; Roosileht, MarePõhjarannik2013 / lk. 1, 3 : fot
Sada protsenti Virumaa kolledži usku : [intervjuu TTÜ Virumaa Kolledži arendusdirektori Mare Roosilehega]Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2011 / lk. 9
Soon: riigitellimus pole piisav : [riigi prioriteetidest tehnikakõrghariduse rahastamisel : vestlus TTÜ Virumaa Kolledži direktori Ants
Soonega, TTÜ õppeosakonna juhataja asetäitja Tiit Nirgiga jt.]Soon, Ants; Sommer-Kalda, Sirle; Nirk, TiitPõhjarannik2002 / 26. juuli,
lk. 5 : portr. (A.Soon)
Säästlik valgustus ei pruugi olla tervislikSommer-Kalda, Sirle; Tamm, TiiuPõhjarannik2015 / lk. 5 : fot
Tasuta kõrgharidust saab Ida-Virumaal mullusest rohkem : [ka Virumaa kolledži erialadest ja vastuvõtust : vestlus Jüri
Soonega]Sommer-Kalda, Sirle; Soone, JüriPõhjarannik2003 / 27. juuni, lk. 5
Teadlaste öö haaras üle tuhande idavirulase : [ka TTÜ Virumaa kolledži arendusdirektori Mare Roosilehe kommentaarid]SommerKalda, SirlePõhjarannik2015 / lk. 1 : fot
Teadlaste öö muutub järjest populaarsemaks : [TTÜ Virumaa kolledžis toimus teadlaste öö]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2012 / lk.
1 : fot
Teadlaste öö ummistas Virumaa kolledžiSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2013 / lk. 1 : fot
Teadlaste ööl näeb robotite vaatemängu : [TTÜ Virumaa kolledžis]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2012 / lk. 4 : fot
Teadlaste ööst on saanud massiüritus : [ka TTÜ Virumaa kolledži arendusdirektori kommentaarid]Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2014 / lk. 1, 3 : fot
Teadmatus võib soojustamisel valusalt kätte maksta : [ka TTÜ uuringust Eesti korterelamute ehitustehnilisest seisukorrast, mida
tutvustas TTÜ prof. Targo Kalamees]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2011 / lk. 5 : ill
Teadmatus võib soojustamisel valusalt kätte maksta : [Kohtla-Järve linnavalitsuse seminar korteriühistujuhtidele, kus TTÜ prof Targo
Kalamees tutvustas TTÜ uuringute tulemusi kivimajade ehitustehnilisest seisukorrast]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2011 / lk. 5 : ill
Teaduspisiku levitamine tõi kolledžile autasu : [TTÜ Virumaa Kolledž pälvis Eesti teaduse populariseerimise konkursil peapreemia :
ka arendusdirektori Mare Roosilehe kommentaaridega]Sommer-Kalda, Sirle; Roosileht, MarePõhjarannik2012 / lk. 4 : fot
Tehnikaülikool otsib Virumaa kolledžile uut juhtiSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2004 / 29. dets., lk. 3 : fot
TTÜ rektor lubas Virumaa kolledžit tugevdada : [ka TTÜ Põlevkivi Instituudist ja tehnoloogiapargi rajamisest Kohtla-Järvele : vestlus
Andres Keevallikuga]Keevallik, Andres; Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2002 / 2. märts, lk. 3 : portr
TTÜ Virumaa kolledž soovib ehitada Jõhvi uue õppehoone : [Ants Soone, Jakob Kübarsepa jt. arvamused]Sommer-Kalda, Sirle;
Soon, Ants; Kübarsepp, JakobPõhjarannik2003 / 20. dets., lk. 3
Tudengid pakkusid energiahiiule nutikaid ideid : [inspiratsioonipäeval "Ettevõtlik insener" võidutses TTÜ meeskond]Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2014 / lk. 3 : fot
Tudengite lõputööd teenivad maakonda : [ka TTÜ Virumaa Kolledži lõputöödest]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2011 / lk.
Tudengite rongkäik tõmbas Virumaa kolledžile tähelepanu : [rongkäik oli pühendatud Kohtla-Järvel tehnikahariduse andmise 35.
aastapäevale : Ants Soone kommentaariga]Sommer-Kalda, Sirle; Soon, AntsPõhjarannik2004 / 16. sept., lk. 1 : fot
Tuleval nädalal annavad tunde sajad külalisõpetajadSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2016 / lk. 4 : fot
Töö leidmise suhtes ollakse optimistlikud : [TTÜ Virumaa Kolledži õppurite mõtteid]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2009 / 7. märts,
lk. 6
Vaheaega saab sisustada keemialaboris ja kummituste seltsisSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2016 / lk. 5 : fot
Vajadus töökäte järele kasvab hüppeliselt : [TTÜ uuring tööjõu vajadusest Ida-Virumaa tööstusettevõtetes]Sommer-Kalda,
SirlePõhjarannik2010 / lk. 1 : fot

Vastuvõtt Ida-Viru kolledžitesse startis tormiliselt : [kommenteerib ka TTÜ Virumaa kolledži vastuvõtukomisjoni liige Katrin
Kruut]Sommer-Kalda, Sirle; Kruut, KatrinPõhjarannik2004 / 3. juuli, lk. 1 : fot
Vastuvõtt Virumaa kolledžisse väheneb : [vestlus kolledži direktori Ants Soonega]Sommer-Kalda, Sirle; Soon, AntsPõhjarannik2001 /
10. mai, lk. 1
Vene tudengid vajavad kõrgkoolides kõvasti tuge : [ka TTÜ Virumaa kolledži kohta]Sommer-Kalda, SirlePõhjarannik2014 / lk. 2 : fot
Virumaa haridusselts tunnustas eesti keele sõpru [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda, Sirlepohjarannik.postimees.ee2021"Virumaa
haridusselts tunnustas eesti keele sõpru"
Virumaa kolledž hakkab koolitama infotehnolooge : [vestlus kolledži direktori Ants Soonega]Sommer-Kalda, Sirle; Soon,
AntsPõhjarannik2000 / 9. dets., lk. 3 : fot
Virumaa kolledž kolib polütehnikumi hoonesse [Kohtla-Järvel] : [TTÜ rektori A.Keevalliku ja TTÜ Virumaa Kolledži direktori A.Soone
kommentaaridega]Sommer-Kalda, Sirle; Keevallik, Andres; Soon, AntsPõhjarannik2004 / 2. okt., lk. 1 : fot
Virumaa kolledž kutsub lahtiste uste päevaleSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2001 / 21. märts, lk. 3
Virumaa kolledž levitab e-õpetSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2004 / 16. märts, lk. 3
Virumaa kolledži pere täienes inimrobotiga : [ka TTÜ Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosilehe kommentaarid]SommerKalda, SirlePõhjarannik2014 / lk. 3 : fot
Virumaa kolledži tudengid soovivad viia targa linnumaja massidesse [Võrguväljaanne]Sommer-Kalda,
Sirlepohjarannik.postimees.ee2022Virumaa kolledži tudengid soovivad viia targa linnumaja massidesse
Virumaa kolledžis algab dokumentide vastuvõtt : [vestlus kolledži direktori Ants Soonega]Sommer-Kalda, Sirle; Soon,
AntsPõhjarannik2001 / 26. juuni, lk. 7
Virumaa kolledžis alustasid õpinguid esimesed magistrandidSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2012 / lk. 1 : fot
Virumaa kolledžis õpivad Harry PotteridSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2016 / lk. 3 : fot
Väliseksperdid andsid Virumaa kolledžis õpetatavale kõrge hinnanguSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2004 / 5. nov., lk. 3 : fot
Välisminister rääkis Virumaa kolledži tudengitele Eesti rollist maailmasSommer-Kalda, SirlePõhjarannik2002 / 28. nov., lk. 5 : fot
91 aastaselt uuesti koolipinki : [ka TTÜ Virumaa Kolledži arendusdirektori Mare Roosilehe kommentaarid]Sommer-Kalda, Sirle;
Roosileht, MarePõhjarannik2013 / lk. 6 : fot
Вирумааский колледж может начать подготовку преподавателей естественных наук [Online resource]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2022
Звезды образования Ида-Вирумаа 2021 [Online resource]Sommer-Kalda, Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2021"ЗВЕЗДЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ИДА-ВИРУМАА-2021"
Колледжи привлекают местные таланты стипендиями и особыми условиями [Online resources]Sommer-Kalda, SirleSevernoje
Poberezhje2022 / C. 8https://dea.digar.ee/article/severnojepob/2022/07/02/10.1
Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни [Online resource]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2022"Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни "
Научные наборы удостоились общереспубликанского внимания [Online resource]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2021"Научные наборы удостоились общереспубликанского внимания"
Профессиональное и высшее образование в Ида-Вирумаа все больше привлекает иностранцев [Online resource]SommerKalda, Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2021"Профессиональное и высшее образование в Ида-Вирумаа все больше
привлекает иностранцев"
Родители ценят практический опыт ида-вируских учреждений образования [Online resource]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2021"Родители ценят практический опыт ида-вируских учреждений образования"
Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы [Online resources]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2022Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы

Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий [Online resource]Sommer-Kalda,
Sirlesevernojepoberezhje.postimees.ee2022Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий

