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Eelmisel pühapäeval toimus 
Kohtla-Järvel traditsiooniks 
saanud märtsikuine filatelis-
tide kokkutulek, mille kau-
geim külaline oli suisa Mosk-
va alt.

Ürituse peakorraldaja Leh-
ho Jõumees Kohtla-Järve fila-
telistide ühingust ütles, et ma-
su mõju on loomulikult tunda 
ka kollektsionääride kokkutu-
lekul. "Neid, kes tahavad oma 
kraamist lahti saada, on tava-
lisest rohkem ja rahakotirau-
dade paotajaid vastavalt vä-
hem," lausus Jõumees.

Kõige kaugem osaleja kok-
kutulekul oli Moskva lähistelt 
ja esindatud olid osalejatega 
nii pealinn kui Tartu, Narva, 
Sillamäe, Rakvere ja Viljandi.

Traditsiooniliselt anti välja 
kokkutuleku ümbrik. Käesole-
val aastal möödub 90 aastat 
Kukruse kaevanduse avami-
sest, mida Ain Loide kujunda-
tud ümbrikul ja kõrvaltemp-
lil meenutatakse. Filatelisti-
de seas rariteetseks muudab 
ümbriku fakt, et seda trükiti 
vaid 111 eksemplari.

Kukruse kaevanduse 
90. sünnipäev trükiti 
ümbrikule

Traditsiooniliselt ei piirdu-
tud kokkutulekul vaid kirja-
markidega seonduvaga - hu-
vilised pakkusid, ostsid ning 
vahetasid ka münte, makse-
tähti ja militaarvalda kuulu-
vaid esemeid.

Pühapäeval Kohtla-Järve 
Järve gümnaasiumis toimu-
nud filatelistide kokkutulek 
oli järjekorras 29. 

Kohtla-Järve filatelistide ühingul on tore traditsioon leida iga 
oma kokkutuleku puhuks mõni ajalooline sündmus, et seda 
oma ümbrikul ära märkida. 2 x   MATTI KÄMÄRÄ 

Nagu ikka, oli kokkutulekul 
kõige rohkem margihuvilisi.

Kiviõli, kes otsustas mitte sõl-
mida lepingut vene gümnaa-
siumi juhtinud Tea Alljärvega 
pärast tolle katseaja lõppe-
mist, otsib direktorile kohuse-
täitjat, kes peab kooli juhtimi-
se üle võtma veidi enam kui 
nädala pärast. 

Kiviõli linnal jäi pärast lin-
navalitsuse otsuse langeta-
mist paar nädalat aega asen-
duse otsimiseks. Linnapea 
Dmitri Dmitrijevi sõnul näe-
vad nad hetkel vaeva, leid-
maks kohusetäitjat, kes võ-
taks kooli juhtimise enda kan-
da 5. aprillist kuni selle õppe-
aasta lõpuni. 

"Kuna kooli sisekliima on 
väga halb ning õpetajate oma-
vahelised suhted ei ole head, 
siis peab see olema inimene 
väljastpoolt kooli," oli Dmitri-
jev veendunud, kuid tunnis-
tas, et paar kuud enne kooli-
aasta lõppu on sellist inimest 
keeruline leida, seda enam, et 
koolijuhi kohusetäitja peab 
olema pädev ja võtma oma 
tööd tõsiselt. "Me ei vaja ini-
mest, kes seda kohta niisama 
täidaks, vaid et ta teeks seal 
ka tõsist tööd," lisas ta. 

Dmitrijevi sõnul on neil 
uue inimese leidmiseks väga 
vähe aega jäänud. "Tahaksi-
me kandidatuuri kinnitada 30. 
märtsil toimuval linnavalitsu-

Kiviõli otsib koolidirektori 
kohusetäitjat

se istungil. Juhul kui me sel-
leks ajaks sobivat kandidaati 
ei leia, oleme valmis tegema 
ka linnavalitsuse erakorrali-
se istungi ainult selle küsimu-
se tarbeks," kinnitas ta ning 
lisas, et kohusetäitja otsimi-
seks on ta pöördunud juba ka 
naaberomavalitsuste poole. 

Kiviõli korraldas vene 
gümnaasiumi direktori leid-
miseks eelmisel sügisel kon-
kursi, kuhu laekus kolm aval-
dust. Üks nendest langes mit-
tevastavuse tõttu ära ning tei-
se vooru pääsesid Tea Alljärv 
ning aastaid tagasi Kiviõli abi-
linnapeaks pürginud ja hari-
dusvaldkonna kärbete pärast 
Reformierakonnast välja vi-
satud Aleksandr Apolinsky. 
(PR)

Kui mitmel pool Eestis on ju-
ba suured piirkonnad lume-
vabad, siis suuremat osa Ida-
Virumaast katab endiselt li-
gikaudu poolemeetrine lu-
mevaip.

Eesti meteoroloogia ja 
hüdroloogia instituudi and-
metel mõõdeti eile hommi-
kul Alajõel lumekatte pak-
suseks 57 ja Jõhvis 45 sen-
timeetrit. Samal ajal Tartu 
ümbruses ja Põlvamaal oli 
lumi juba täiesti kadunud. 

Peale selle, et Ida-Viru-
maal on lund palju, on see 
ka küllaltki veerohke. Eelmi-
sel neljapäeval tehtud mõõt-
mised näitasid, et Jõhvis ula-
tus lumekihi üldine veevaru 
22,1 sentimeetrini. Veevaru 
mõõt näitab, milline veekiht 
tekiks maapinnale, kui see 
lumehulk kiiresti sulaks.  

Ida-Eesti päästekeskuse 
hinnangul on suure lumehul-
ga tõttu üleujutuse oht täna-
vu suurem, eriti nendes piir-
kondades, kus suurvesi on 
varemgi pahandust teinud. 

Kevadise lumesulamisega 
kaasneda võiva suurveeohu 
tõttu saatis Ida-Eesti pääste-
keskus omavalitsustele mär-
gukirjad, kus soovitas kaar-
distada üleujutusohuga alad 
ja kutsuda kokku kohalikud 
kriisikomisjonid.

Kriisireguleerimisbüroo 
peaspetsialisti Mikko Virka-
la sõnul peaksid üleujutus-
ohuga kaardil olema märgi-
tud piirkonnad, kus suurve-
si ohustab kodusid ja maja-
pidamisi kõige rohkem. 

Samuti tuleks hinnata, 
kas üleujutuspiirkonda või-
vad jääda koolid, lasteaiad 
või toidukauplus, ja mõelda, 
kuhu saaks vajaduse korral 
evakueerida üleujutuse tõttu 
hädaolukorda sattunud ini-
mesed. 

Ummistuste vältimiseks 
tuleb kontrollida ka teetruu-
pide, kuivenduskraavide ja 
kanalisatsioonikaevude kor-
rasolekut.

Inimestel, kes elavad 
suurveeohuga aladel, soovi-
tab päästekeskus väärtusli-
kumad ja rikneda võivad as-
jad toimetada keldrist kõr-
gematele korrustele ning 
soetada veepumbad, et va-
jaduse korral oleks võima-
lik vesi keldritest kohe väl-
ja pumbata. Samas soovita-
takse enne vee keldrist väl-
japumpamist veenduda, et 
mõni elektriseade või katki-
ne juhe ei ulatuks veeni. 

Keskkonnaministeeriu-
mi kodulehel oleva kaardi 
andmetel on Ida-Virus oluli-
semad üleujutusohuga alad 
Jõhvi põhja- ja idaosa, Koht-
la-Järve Käva piirkond, Koht-
la-Nõmme, Narva jõe ülem-
jooks Vasknarva ja Jaamakü-
la juures ning Peipsi piirkond 
Lohusuust lõuna poole. Samu-
ti püsib üleujutuse oht Silla-
mäel, Narvas ja Tudulinnas 
jõgede paisudel. (PR) 

Ida-Virus on 
ikka veel pool 
meetrit lund

Jõhvis mõõdeti eile hommi-
kul lumekatte paksuseks 
45 sentimeetrit.

PEETER LILLEVÄLI

Juhul kui sobivat kandidaati 
tänaseks ei leita, on linnava-
litsus Dmitri Dmitrijevi sõnul 
on  valmis korraldama era-
korralise istungi. ARHIIV

Narva jõe äärse puh-
keala rajamine ajaloolises 
linnaosas võib kahjustada 
Eesti riigi sisejulgeolekut. 

ILJA SMIRNOV
smirnov@pohjarannik.ee

Piirivalvuritele teeb muret, et 
Eesti-Vene piiri ületajate jalg-
rada ristub promenaadiga 
ning siis võivad üle silla käsi-
puude lendama hakata muu 
hulgas ka salasigarette täis 
kotid.

Ime läbi möödunud sajan-
di sõja-aastad üle elanud 1875. 
aastal rajatud ning linnapea 
Adolf Hahni järgi nime saa-
nud lai kivitrepp on juba ligi 
20 aastat seisnud okastraat-
tõkke taga, kuna see viib va-
nalinnast piirisilla juurde. Ko-
haliku omavalitsuse arenda-
tava promenaadiprojekti raa-
mes peaks trepist taas saama 
üldkasutatav puhkepaik.

Piirivalvurid on 
muinsuskaitsjatest 
rangemad

Narva linnapea Tarmo 
Tammiste sõnul otsustas pro-
jekteerija Hahni treppi täies 
mahus mitte avada - see ol-
nuks nii ehk naa võimatu -, 
vaid lisada sellele uue sekt-
siooni, mis viib alla kaldapeal-
sele.

Tammiste sõnul on vana-
aegse trepi juurdeehitis juba 
muinsuskaitseametist kooskõ-
lastuse saanud, kuid piirival-
vurid osutusid selle projekti-
osa suhtes skeptiliseks. 

Piirisilla juures asuv trepp 
võib luua soodsa pinnase olu-
korrale, kus Venemaalt saabu-
vad jalakäijad viskavad sillalt 
alla salakaupa, näiteks sigare-
tipakke ja -plokke. Salakaubit-
sejad harrastavad seda prae-
gugi, kuid seni on fikseeritud 
vaid üksikuid vahejuhtumeid, 
kuna sillaäärne kaldapealne 
pole kuigi rahvarohke.

"Nende meelest on see li-
saprobleem," vahendas Tam-
miste piirivalvurite reaktsioo-
ni Hahni trepi taaselustamise 
ideele. "Siiski loodan, et me 
leiame mingi väljapääsu ja 
saame selle trepi kasutusele 
võtta, kuna see on promenaa-
di jaoks äärmiselt oluline."

Nagu Põhjarannikus va-
remgi kirjutatud, kavatsetak-
se linnavalitsuse projekti raa-
mes muuta kilomeetripikkune 
rannajoonelõik promenaadiks 
ehk jalutuskohaks. 

Promenaad saab algu-
se Sõpruse silla juurest ning 
ühendab Narva jõesadamat 
Joaoru puhkealaga. Selle-
le suurejoonelisele projekti-

PROBLEEM: Puhkajate ja suitsunäljas piiriületajate teed ristuvad

Narva promenaad teeb 
piirivalvuritele muret

JUHAN VOIST

Püüame igati toetada Nar-
va jõe äärse ala korrasta-
mist ning promenaadi raja-
mist.

le kavatsetakse kulutada ligi 
80,7 miljonit krooni. Eesti va-
litsus on juba andnud nõusole-
ku projekti 67 miljoni krooni-
ga Euroopa regionaalarengu 
fondist toetada. Praegu tehak-
se hoogsalt paberitööd, ehitus 
peaks algama 2011. aasta ap-
rillis ning kestma poolteist-
kaks aastat.

Probleem saab lahenduse
Politsei- ja piirivalveame-

ti Ida prefektuurist teatati 
eile Põhjarannikule, et piiri-
valvurid kohtusid promenaa-
di projekteerijaga ning ühes-
koos leiti kõikidele muredele 
lahendused. 

Piiriturvalisuse talituse ju-
hi piirivalvemajor Juhan Vois-
ti sõnul nõudsid piirivalvurid, 
et silda kasutavaid piiriületa-
jaid ning Hahni treppi kasu-
tavaid inimesi eraldaks üks-
teisest tõkestatud turvaala. 
Ametnik märkis, et selline 
samm on vajalik riigi sisejul-
geoleku tagamiseks. 

"Tegime projekteerijale et-
tepaneku, et Hahni trepp al-
gaks põhja pool liputasandit 
olevalt platvormilt ja suun-
duks otse või vaheplatvor-
miga Narva jõe äärde," tea-
tas Voist.

Tema sõnul esitas piirival-
ve omapoolsed tingimused 
ka valgustites kasutatavate 
lampide suhtes ning tõi väl-
ja eelistatud mudelid. Prae-
gu kasutatavad naatriumlam-
bid segavad väidetavalt seire-
süsteeme.

"Muus osas piirivalvel eri-
nõudeid ei ole. Me toetame 
igati Narva jõe äärse ala kor-
rastamist ja promenaadi raja-
mist, kuid Eesti riik on võtnud 
omale rahvusvahelised kohus-
tused, mis tingivad teatud pii-
ranguid rahvusvahelise piiri-
punkti territooriumiga piirne-
val alal," lisas Voist.

Vanaaegne Hahni trepp (esiplaanil) viib Sõpruse silla juurde, 
möödudes Narva piirivalve- ja tollipunktist. Laskumine on tõ-
kestatud trellide ja okastraadiga, mistõttu on arhitektuurimä-
lestis üsna armetus seisus. Promenaad peaks trepi taas üld-
kasutatavaks muutma. ILJA SMIRNOV

Kaht inimest pussitanud mees 
ei pea vangi minema, sest pro-
kurör nõudis talle tingimisi 
vangistust, millega kohtunik 
nõustus. 

Eile mõistis Viru maako-
hus Leonidi (26) süüdi eluoht-
likult raske tervisekahju teki-
tamises. Tegemist on neli ja 
pool aastat tagasi Kohtla-Jär-
ve Ahtme linnaosas Maleva 

Pussitaja sai tingimisi vangistuse
tänavas toimunud kaklusega, 
mille käigus Leonid pussitas 
Artjomi (23) ja Dmitrit (23). 

Selles kriminaalasjas ko-
haldati lühimenetlust, mis 
võimaldas määratud nelja-
aastasest vangistusest maha 
arvata kolmandiku, ning Leo-
nidi karistuseks jäi 2 aastat ja 
8 kuud vanglat. Prokurör pa-
lus kohaldada karistust tingi-

misi kolme aasta pikkuse kat-
seajaga, mille vältel ta ei tohi 
sooritada uut kuritegu, vasta-
sel juhul ootab Leonidi reaal-
ne vangistus. Kohtunik nii ka 
otsustas. 

Eluohtlikult raske tervise-
kahjustuse eest näeb karis-
tusseadustik ette nelja- kuni 
kaheteistkümneaastase van-
gistuse. (PR)


