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Soovime teada Narva-Jõesuu saabus

Soovime teada

Küsimustele vastab Narva-Jõesuu Kooli direktor
Joel Guljavin:
Kui suur on kool: mitu klassi, kui palju õpilasi
ja õpetajaid?
NarvaJõesuu Koolis
õpib 140
õpilast ja
õpetab 20
õpetajat.
Meie kool on
ruumikas. Igal
õpetajal on
oma kabinet.
Õpilaste arv
klassiti on päris erinev. Kõige suurem õpilaste arvult
on kaheksas klass, kus õpib 20 õpilast. Kõige
väiksem on teine klass, kus õpib 9 õpilast. Ka
õppevormid on meil erinevad. Kolm õpilast õpivad
meil väikeklassis. Väikeklassis õpivad meil need
õpilased, kellel on tähelepanuhäired. Õpetaja aitab
neid väikeses klassis keskenduda õppetööle. Seitse
õpilast õpib meil koduõppel. Need õpilased vajavad
erilist hooldust ja ei ole võimelised ise koolis käima.
Püüame ära kasutada oma asukoha eeliseid jõe
ja mere ääres. Selleks on meil väliklass. Meie kool on
kujunenud ka Narva-Jõesuu noorsootöö keskuseks.
Meie kooli õpetajad ja tugipersonal saab selgelt aru,
et kool on loodud õpilase jaoks.
Millised kolm märksõna iseloomustaksid kooli?
Narva-Jõesuu Kooli iseloomustab koostöö.
Peame tähtsaks kooli koostööd kogukonna kõigi
osade vahel, samuti koostööd teiste koolide ja
partneritega.
Teiseks märksõnaks on loovus. Avatus uuele aitab
vähendada rutiini koolielus. Ettevõtlikkuse ja
digitehnoloogia rakendamine muudab koolielu
vaheldusrikkaks.
Kolmas märksõna on turvalisus. Hoolime igast
õpilasest ja töötajast, sellega tagame ohutu
keskkonna koolis.
Millele pöörate õppetöös kõige rohkem
tähelepanu?
Õppetöös pöörame kõige rohkem tähelepanu
õpilaste erinevustele. Väikesed klassid lubavad meil
püstitada õppetöös individuaalseid ülesandeid.
Püüame maksimaalselt kasutada õppetööks kooliaega
ja anda koduseid ülesandeid võimalikult vähe.
Eranditeks on vast keeled ja matemaatika. Käesoleval
ajal toimub umbes 40% tundidest eesti keeles. See on
parajaks väljakutseks meie õpilastele. Oleme selles
küsimuses saavutanud konsensuse kooli ja
lastevanemate vahel. Kogu õppetöö on suunatud
sellele, et põhikooli lõpetades, oleks õpilasel kindlalt
teada oma edasise õppimise koht. Õpilane on valmis
õppima gümnaasiumis või omandama kutseharidust.
Millist õppetöövälist tegevust pakutakse kooli
juures?
Narva-Jõesuu Koolil on kasutada 2,5 ringijuhi
ametikoht. Meil töötavad järgmised ringid: robootika,
kaasaegne tants, male, kunst, laulukoor, tantsuring
„Kullerkupp“, skaudid, jalgpall, käsitöö ja
lauatennis. Huviringi toimimise eelduseks on umbes
kümne õpilase osavõtt ringi tööst. Õpilaste
kaasamine ringide töösse on ringijuhi ülesanne. Kool
püüab omalt poolt mitmekesistada ringide valikut,
sulgedes neid ringe, mis ei huvita õpilasi ja pakkudes
nende asemele uusi võimalusi.
Kuidas iseloomustaksite lõppevat õppeaastat?
Lõppevat õppeaastat võib pidada rahulikult
kulgenuks. Kool töötas esimest aastat eelmisel
õppeaastal valminud õppekava alusel. Sellel
õppeaastal tegelesime koolile uue arengukava
koostamisega, mille volikogu kinnitas mai alguses.
Tegelesime digiõppepädevuste parandamisega nii
õpilaste, kui ka õpetajate seas. Ühel klassil toimus
koolipäev, kus õppetegevus toimus ainult kooli
arvutiklassis. Järgmise õppeaasta alguses plaanime
korraldada koolipäeva, kus kõik õpilased õpivad
kodus oma arvutite taga.
Kas linnavalitsuse toetus on piisav?
Narva-Jõesuu Linnavalitsus hoolib enda koolist
ja on sellele heaks peremeheks. Kool omakorda
püüab oma tööd nii hästi teha kui võimalik ja mitte
koormata linnavalitsust küsimustega, millega peaks
ise hakkama saama. Kõik volikogu liikmed ja
linnavalitsuse töötajad on vastutulelikud ja leiavad
alati vajadusel aega, kui on tarvis mingis küsimuses
nõu pidada.

Küsimustele vastab Sinimäe Põhikooli direktor
Evald Teetlok:
Kui suur on kool: mitu klassi, kui palju õpilasi
ja õpetajaid?
Sinimäe
Põhikool
on ainuke
kool
Vaivara
vallas.
Me
peame
enda kooli
Vaivara
Kihelkonnakooli järglaseks. Kool tähistab 2019. aastal
oma 150. juubelit. Täna õpib koolis 77 õpilast ja
neid õpetab 17 õpetajat. Õpilased õpivad eesti
keeles, vene keeles ja keelekümblusmetoodika alusel.
Meil õpivad koos ühes klassis nii eesti kui vene
kodukeelega lapsed, kuid osasid õppeaineid
õpitakse ka eraldi- eesti keel ja kirjandus, vene keel
ja kirjandus, matemaatika, keemia, füüsika.
Johtuvalt eeltoodust on ka õpetajaid rohkem.
Mõnede klasside õppetöö toimub liitklassidena.
Viimasel kolmel aastal on õpilaste arv koolis
suurenenud peamiselt seetõttu, et I klassi on
õppima asunud üle 10 õpilase, lõpetanuid on aga
märksa vähem. Uuel õppeaastal alustab I klassis
õppimist 15 õpilast.
Millised kolm märksõna iseloomustaksid
kooli?
Kolm märksõna, mis iseloomustavad meie
kooli on ARENG, LAK-ÕPE (lõimunud aine- ja
keeleõpe) ja KOOSTÖÖ. Miks just need? Õpilase
areng on koolis kõige olulisem ja sellele aitavad
kaasa õpetajad ja ka kõik teised kooli töötajad. Meie
kandis on oluline, et kõik meie koolis õppinud ja
selle lõpetanud õpilased oskaksid nii eesti kui vene
keelt, aga ka inglise keelt. Ja püstitatud eesmärgi
saavutame ikka koos – õpilane, õpetaja,
lapsevanem. Igal aastal on toimunud ka eelkool neile
lastele, kes asuvad meie koolis 1. klassis õppima.
Millele pöörate õppetöös kõige rohkem
tähelepanu?
Peame oluliseks iga õpilase võimetekohast
õppimist. Tähelepanu pöörame sellele, et meie kooli
lõpetajad saaksid hakkama järgmistes koolides - olgu
selleks siis gümnaasium või ametikool, aga ka
tulevases elus. Samuti seda, et elu ei piirne ainult
Sillamäe ja Narvaga. Hakkama tuleb saada ka mujal,
kuid enne tuleb siiski tundma õppida oma kodukoha
kultuuri ja eluolu. Ja selleks on jälle vaja osata keeli.
Muidugi peame oluliseks, et õpilastel kujuneksid
eluks olulised pädevused – üldinimlikud väärtused,
koostöövõime, probleemide rahulik lahendamine,
oskus reageerida muutustele jne.
Millist õppetöövälist tegevust pakutakse kooli
juures?
Paljud õpilased sõidavad kooli koolibussiga ja
nende koolipäev on kaheksa tundi pikk. Oleme
püüdnud teha nii, et see aeg oleks õpilaste jaoks
kasulik ja arendav. Koolis töötab pikapäevarühm.
Samuti on mitmed huviringid, näiteks spordi-,
näite-, käsitöö-, keeleõppe-, koduloo-, rahvatantsuja meisterdamisring.
Kuidas iseloomustaksite lõppevat õppeaastat?
Õpime juba kolmandat aastat uues koolimajas.
Eelnevalt pidime pärast vana koolimaja põlengut
hakkama saama väga erinevates õppekohtades, mis
tegi meie elu väga keeruliseks. Käesoleval aastal on
toimunud meie kooli ja teiste Eestimaa koolide vahel
mitmeid erinevaid projekte. Näiteks õppisid meie
õpilased õpetaja Liisi Sarapi juhendamisel
Läänemaal Lihula Gümnaasiumis, Lihula õpilased
aga meie koolis. Õpilasvahetuse raames õppisid
meie kooli VI ja VIII klassi õpilased Risti Põhikoolis
Läänemaal ja juunikuus toimub ühine laager Risti
kooli õpilastega Sinimäel. Septembrikuus toimus
traditsiooniline Sinimägede Retk, millest võtsid osa
Narva-Jõesuu ja Sillamäe koolide õpilased. Koolil on
koostööleping ka Tveri oblasti Buraševo kooliga,
äsja lõppes meil ühine projekt “AJALUGU
SEOB“, kus seekord osales Buraševost 5 õpilast ja
2 õpetajat.
Terve õppeaasta jooksul toimusid koolis
üritused koostöös slaavi kultuuriseltsiga.
Kas vallavalitsuse toetus on piisav?
Kooli ja vallavalitsuse koostöö on olnud
meeldiv ja vallavalitsus on kooli tegevust ja meie
ettepanekuid igati toetanud.
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ametlikult suvi
11. juunil avati kuurortlinnas
rannahooaeg. Avati rõõmsalt –
laulu, tantsu ja mängudega. Samuti
toimus rannavõrkpalli võistlus ja
street workout. Oli ka õnne, sest ilm
oli ilus ja kuigi merevesi on veel
külm, ei osutunud see meres
supelda soovijatele takistuseks.
Meresuu SPA vahetus läheduses,
rannalaval astus üles PX Band and
Lavanda.
Avati suvine noortekeskus, mis
asub otse rannas helesinises
vagunis. (ML)

Foto:2x Sergei Stepanov

Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise
jätkamise ja haldusreformi erandid
Valitsus kiitis 15. juuni istungil heaks
otsused, mille järgi viiakse kohalike
omavalitsuste ühinemised lõpuni
valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi.
Nelja ühinemisettepaneku osas
soovib valitsus piirkondlikelt
komisjonidelt täiendavat arvamust.
Erandid kinnitati kuue ühinemissuuna
osas. Pärast haldusreformi elluviimist
jääb tänaste otsuste järel Eestis alles 83
kohaliku omavalitsuse üksust: 16 linna
ja 67 valda.

Valitsus kinnitas kuus
haldusreformi erandit, teiste seas
kinnitati erandiks ka Narva-Jõesuu linn,
mis moodustub Narva-Jõesuu linna ja
Vaivara valla ühinemisel. Sillamäe
linnaga ühinemist ei toimu.
Haldusreformi käigus tehtud
haldusterritoriaalse korralduse
muudatused jõustuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päeval oktoobris. (ML)

15. oktoobril 2017 toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised.
Valimistoimingute läbiviimiseks on
asjaomased volikogud (Vaivara Vallavolikogu
ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu) kohustatud
vastu võtma valimisringkondade ja jaoskondade, samuti valimiskomisjonide
moodustamist ning volikogu liikmete arvu
käsitlevad otsused.
Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määrusega nr
153 on kinnitatud, et Narva-Jõesuu linna ja
Vaivara valla ühinemise teel moodustatakse
kohalik omavalitsus Narva-Jõesuu linn.
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemislepingu (kinnitatud Vaivara
Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 128 ja
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.11.2016
otsusega nr 161) punktiga 7.7 on määratud,
et uue moodustatava Narva-Jõesuu
Linnavolikogu koosseisus on 17 liiget, kes
valitakse ühes valimisringkonnas, mis
moodustatakse Lepinguosaliste territooriumi
põhiselt.
Arvestades jõustunud ühinemislepingu,
haldusreformi seaduse ja kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse
sätteid, moodustas Vaivara Vallavolikogu 14.

juunil Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla
ühinemisel moodustuva 6- liikmelise NarvaJõesuu linna valimiskomisjoni, koosseisus
Veronika Stepanova (Vaivara vald), Eret
Laht (Vaivara vald), Helgi Kärsten (Vaivara
vald), Marina Sorgus (Narva-Jõesuu linn),
Aime Logatšova (Narva-Jõesuu linn) ja
Katarina Klement (Narva-Jõesuu linn).
Valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetati
Marta Lambakahar (Vaivara vald) ja Riina
Johannes (Narva-Jõesuu linn). Linna
valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe
valib komisjon oma liikmete seast.
Vaivara Vallavolikogu määras 14. juunil
Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla
ühinemise tulemusena haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega moodustuva uue
kohaliku omavalitsuse üksuse Narva-Jõesuu
linna volikogu liikmete arvuks 17. Samas
moodustati 15. oktoobril 2017 toimuvaks
Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimiseks üks
17- mandaadiline valimisringkond nr 1 ja
määrati valimisringkonna nr 1 piiriks NarvaJõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisel
moodustuva uue omavalitsusüksuse
haldusterritooriumi piiri.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Ametlikult valimistest
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Kes teeb,
see jõuab
Olga Šumihhina, ANITA TUUR
Milliseid teenuseid pakub Teie ettevõte?
Meie
ettevõte
osutab
toitlustusteenust. Olen
väikese
kohviku
omanik.
Mitmele inimesele annab Teie ettevõte
tööd?
Aastaringselt töötab meie juures 5
inimest, tipphooajal võtame tööle täiendavat
tööjõudu.
Miks valisite just selle tegevuse?
Nõukogude ajal tegutses samas kohas
grill-baar, seetõttu otsustasimegi taasavada
toitlustuskoha – kohviku.
Kui kaua olete sellega tegelenud?
Tänavu aasta 9. juunil tähistasime 9ndat
sünnipäeva.
Jutustage üks Teie tööga seotud naljakas/
huvitav lugu.
Terve aasta olid meie klientideks ühed
Hollandi ettevõtte töötajad, kes teostasid
töid Sillamäe sadamas. Selle aja jooksul
tutvusime ja sõbrunesime nendega. Kevadel
kinkisid nad meile ehtsad hollandi tulbid, mis
me pärast maha istutasime ja muidugi
õnnestus meil proovida hollandi juustu.
Suhtleme nendega tänase päevani.
Miks peaks kasutama just Teie ettevõte
teenuseid?
Meile meeldib tegeleda selle ettevõtluse
liigiga, kuna ta on mitmekülgne ja kätkeb
endas väga paljusid aspekte: alates
sisekujundusest ja menüü koostamisest kuni
veinide degusteerimiseni.
Millised on Teie tulevikuplaanid?
Meil on plaan, kuid sellest räägime
hiljem. Kavas on edasi areneda.
Kust Teid leida?
Meid on lihtne leida: Kiriku 2, NarvaJõesuu.
ALAR TASA

Oh kooliaeg,
oh kooliaeg
Koolikell ei helise ja koridorides on
vaikseks jäänud. Aeg on vaadata tagasi ja
meenutada, milline oli 2016-2017
õppeaasta.
Need olid väga põnevad ja
sündmusterohked 35 nädalat. Narva-Jõesuu
kooli õpilased võtsid kooli ja linna üritustest
osa, võtsid edukalt osa regionaalsetest bioloogia
ja matemaatika, ajaloo ja vene keele ning
kujutava kunsti konkurssidest.
Jätkuvalt kasutame aktiivselt
õpeprotsessis projektipõhist õpet ja koostööd
teiste koolidega. Meie seitsmenda klassi
õpilased valmistasid ette ja viisid läbi Sinimäe,
Sillamäe ja Kiviõli eakaaslastele Narva-Jõesuu
vaatamisväärsuste ekskursiooni ning
memoturniiri inglise keeles. Paljud ettevõtmised
on kujunenud traditsioonilisteks.
Koljaadat ja jõuluetendust, laatasid ja
ettelugemisvõistlust – neid ootavad lapsed ja
nende vanemad igal aastal. Vanemad lapsed juba
teavad, et ainenädalad kingivad neile
kaasahaaravad tunnid, mis lubavad vaadata
õpitavat ainet uue nurga alt ja isegi naeratada.
Meie kool on uuendustele avatud. Tänavu
viisime esmakordselt läbi digitaalõppe päeva.
Selline õppevorm lubab lastel ise oma tegevusi
ja päeva planeerida ning kanda vastutust oma
valikute eest.
Õppeaasta lõppes piduliku aktusega, kus
märgiti ära iga õppija saavutused. Ja loomulikult
traditsiooniline perepäev, mis ühendab lapsed,
lapsevanemad ja õpetajad. Algklasside õpilased
koos oma emade ja isadega, vanaemade ja
vanaisadega võtsid osa lõbusatest võistlustest ja
konkurssidest, mille aitasid läbi viia vanemate
klasside õpilased. Kooli parimad õpilased aga
„õppisid“ terve päeva füüsikat ja keemiat
pidude töökojas Citrus Party (Narva).
Vaatamata alanud suvevaheajale ei ole see
õppimise takistuseks. Kooli suvelaager avas
uksed meie kooli noorematele õpilastele,
vanemate klasside õpilastele aga avanes
võimalus osaleda terve suve Eestis toimuvates
keelelaagrites.
Soovime teile kõigile head aktiivset puhkust!
Kohtumiseni uuel õppeaastal !
TATJANA BARABANOVA,
Narva-Jõesuu kool

Maksim ja Arina
Kes teeb,
tantsisid ennast esimeseks see jõuab
Võistlustantsuklubi Mambo korraldas 6.
võistlustele sõitmiseks ei ole haruldane!
mail Tallinnas Õismäe gümnaasiumis
Kõik koolivaheajad on lastel sisustatud
tantsuturniiri Haabersti Kevad, millel osales spordilaagritega: sügisel, talvel ja kevadel on
ka meie tantsupaar Maksim Klishin ja
nädalased laagrid ja suvevaheajal on esimene
Arina Shkinjova. Nende vanuseklassis
laager kohe peale koolitunnistuste
tantsis 16 paari 7 klubist - osaleda tuli
kättesaamist, teine juulikuus Narva-Jõesuus
kolmes voorus: 1/4 finaal, kust pääses edasi
ja kolmas augusti lõpus kaks nädalat
12 paari, 1/2 finaal, kust pääses finaali 6
Venemaal Veliki Novgorodis. Finantspool on
paremat paari ja finaal. Meie tantsijatel
vanemate endi kanda.“
õnnestus seekord võita kõik voorud!
Millised plaanid on edaspidiseks?
Kes on ise võistlustantsuga
tegelenud, teab, kui tubli saavutus see
on. Tantsida trennis ja õppida treeneri
käe all uusi samme on hoopiski midagi
muud, kui iga sinu liigutust jälgivad
kohtunike valvsad pilgud. Käed
lähevad higiseks, jalad värisevad ja
keha, mis muidu nii kuulekalt sinu
soovidele allub, muutub puiseks ja
paindumatuks…
Arina on tantsimisega tegelenud 4
aastat ja Maksim 3 aastat, tantsivad
nad Narva linna tantsuklubis Flamingo.
Nende treener on Jelena Kurgan.
Maksimi ja Arina lemmiktantsudeks on
Ladina - Ameerika tantsud – samba,
cha-cha-cha, rumba ja dzaiv. Kuigi
viimane pole pärit Ladina –Ameerikast
loetakse ta võistlustantsus nende
hulka. Samas on Ladina-Ameerika
päritoluga tango, mis seltskonna- ja
võistlustantsude üldlevinud liigituses
kuulub standardtantsude hulka.
Võistlustel saavadki Arina ja Maksim
paremaid hindeid standardtantsudes:
Maksim Klishinil ja Arina Shkinjoval
aeglane valss, viini valss ja quickstep.
õnnestus seekord võita kõik voorud!
Selge on see, et ükskõik, millise
Foto: Erakogu
spordialaga laps tegeleb, on
esmatähtis lapsevanema toetus. Kuidas
„Tantsida-tantsida-tantsida!“ vastab Irina
aitavad tantsuga tegelemisele kaasa
optimistlikult ja lisab veidi nukramalt, et tuleb
lapsevanemad? „Vanemate toetus on esmalt
aeg, mil lapsed suudavad ise otsustada, kas
see, et antud spordiala on meile endilegi
tegutsevad edasi selle ilusa spordialaga või
huvitav,“ räägib Maksimi ema Irina Klishina.
jätavad pooleli…
„Loomulikult tuleb soetada treeningriided ja
Meie Lehe toimetus soovib noortele
jalatsid ning võistluskostüümid ja kingad.
palju õnne võidu puhul ja ilusat tantsusuve!
Võistlused toimuvad umbes kolm korda kuus
ja alatasa on need kas Tallinna lähiümbruses
ANNE JUNDAS
või Tartu kandis, nii et kuus 1500 km

Lõpetades kooli, jätame
hüvasti lapsepõlvega
Lõpetades alustatud teed,
ära kooli unusta veel.
Kooliaastad on iga inimese elus tähtis etapp.
Avastuste, maailma ja iseenda avastamise
aeg. Õppimise aastatel muutub kool lapse
jaoks teiseks koduks – just nii palju veedab
laps siin aega. Seepärast peab kooli
õhkkond olema kodune: soe, heatahtlik,
turvaline.
Narva-Jõesuu kool on alati nendest
põhimõtetest kinni pidanud ja toetab kõiges
õpilasi. Õpetajad aitavad lastel avada nende
andeid, lihvida oskusi ja teadmisi, astuda
esimene tähtis samm – 9. klassi lõpuks peab
õpilane valima elukutse ja langetama otsuse
edasiste õpingute kohta.
Iga lõpetaja on meie jaoks eriline. 2016/
2017 õppeaastal lõpetavad Narva-Jõesuu
kooli 14 õpilast. Mis jääb seda klassi
õpetajatele meenutama? Lärmakad, vahetud,
tabamatud. Kõige aktiivsemad
spordiüritustest ja projektidest osavõtjad. Ja
see on ka seletatav – 3 tüdrukut ja 11 poissi!
Nende seas on ka tõelisi sportlasi, juba.

Aleksandr Aleksejev saavutas Eesti
Meistrivõistlustel kickboxingus 3. koha.
Nikita Nikitin on kolmekordne 3. koha omanik
poksis 15-19 aastaste seas. Nikita Puzakov on
noorim Eesti noorte hokikoondise mängija,
kes võttis osa juunioride
maailmameistrivõistlustest Lõuna-Koeras,
tehes seda kõige aktiivsemal moel (otsustav
värav mängus Horvaatiaga ja resultatiivne
sööt mängus Suurbritanniaga), aidates oma
meeskonnal saavutada 2. koha.
Rõõmustab asjaolu, et noored on oma
valiku juba teinud: mõned jätkavad õpinguid
gümnaasiumis, keegi kutsekoolis. Tähtis on
see, et igaüks on suutnud määratleda oma
huvide ja võimaluste valdkonna.
Lõpetades kooli jätame hüvasti ka
lapsepõlvega ja astume suurde täiskasvanu
ellu. Milliseks see kujuneb, sõltub meist
endist, meie valikutest, töökusest ja
sihikindlusest.
Edu teile, koolilõpetajad!
INNA LUKAŠEVA,
klassijuhataja Narva-Jõesuu koolis

Aasta muuseumis

Eesti lipu päeval on Vaivara
Sinimägede muuseumi sünnipäev.
Muuseum avas uksed 2008. aastal
ning tegeleb sõja- ja kodukandi
ajaloo uurimise ning
eksponeerimisega.
2016/2017 hooajast väärib
äramärkimist kaks koduloolist näitust,
kaks pärimuspäeva ja väljasõit Narva jõe

äärsete mälestusmärkide juurde. Muuseum
osales Muuseumiöös ning tähistas oma
sünnipäeva traditsiooniliselt Teise
Maailmasõja näidislahinguga ning vanade
mootorrataste näitusega.
Lisandunud on uued programmid
lastele: maastikumäng, sõjamäng,
keskkonnahariduslik programm koostöös
Alutaguse Matkaklubiga ja

Dmitri Melkov, ettevõtja
Milliseid teenuseid pakub Teie ettevõte?
Me pakume
majutusteenust
ja õpetame
ratsutama. Töö
alguses,
ammustes
kaheksakümnendates,
tekkis mul mõte
– luu
muinasjutulises
stiilis
turismilinnak.
Minu esimene
ettevõte, mis on
asutatud 1989.
aastal, kandis
nime “Proba”. Selle koosseisus tegi tööd
ligi 100 inimest – need olid ehitajad,
kunstnikud, floristid, arhitektid,
autojuhid, kokad, ettekandjad ja paljud
teised.
Meie ühiste jõupingutuste tulemusena
sündis Hotell Laagna ja salong “AnnaMari” Narvas. Peamised praegu töötavad
ettevõtted on OÜ Estvan, OÜ Vidkam,
MTÜ Hobused&Sport mis tegeleb meie
tallidega.
Mitmele inimesele annab Teie ettevõte
tööd?
Ettevõtte töödesse on kaasatud üle
20 inimese.
Miks valisite just selle tegevuse?
Mulle meeldib väga minu töö, iga
päev kohtun uute inimestega erinevatest
maadest. Vestleme, vahetame muljed,
saan teada palju uut. Mulle meeldib, et
minu töö toob inimestele rõõmu.
Millised on Teie tulevikuplaanid?
Mulle meeldib midagi uut välja
mõelda, mind aitab ka pere. Praegu on
meil suured plaanid muuta hotell
muinasjutuliseks linnaks spordilaagrite ja
võistluste läbiviimiseks ning lastega
perede mugavaks majutamiseks. Selle
tarbeks oleme projekteerinud mõned
uued objektid. Kõigepealt on selleks uus
spordikompleks 25 meetri sügavuse ja 6
rajalise basseiniga ja 12 meetri kõrgune
spordisaal. Seal saaks korraldada
kõrgema tasemega spordiüritusi.
Teiseks projektiks on laoruumide
rekonstrueerimine 3 saaliga –
universaalse-, tantsu- ja tennisesaaliga
spordimaneeziks.
Sellised objektid on unikaalsed, 300 km
raadiuses on terav puudus selliste
kohtade järele. Säärane lahendus
võimaldab neid aastaringselt tihedalt
kasutada ning võimaldab luua palju uusi
töökohti.
Käesolevaks ajaks on valminud
muinasjutu aasa ja ulme-stiilis tallide
eskiis. Alustasime karjääri
heakorrastustöödega, mis kannab oma
olemusest rääkivat „Lilla järv“ nimetust.
Teiseks hotelli arengu põhisunnaks
valisime lastelaagrite korraldamise. Sel
aastal ei jõudnud me kahjuks litsentsi
saada, kuid minu poolt „Kurtna“ laagrist
kaasatud aktivistide meeskond ei heida
meelt ja on täis otsustavust korraldada
hotell „Laagna“ baasil Eesti parimad
lastelaagrid.
Kuidas Teid leida?
Meie aadress: Laagna, Vaivara vald,
Ida-Virumaa, 40110, tel +372 53 06 06 03
www.laagna.ee; info@laagna.ee
ALAR TASA

muuseumiprogramm „Asjade lood“
algkooli õpilastele.
Vaivara Sinimägede muuseumi külastajad
on erinevad: on nii koolilaste grupid, kui
ka sõjaväelased ning perekonnad, igaüks
leiab midagi huvitavat enda jaoks.
8. juulil kell 13.00-14.30 saab
muuseumi juures vaadata ligi 100 vana
mootorratast Eestist, Lätist, Venemaalt ja
Soomest.
Tere tulemast!
JEKATERINA MURAVJOVA
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Vaivara valla elanik
esindab Eestit „Slaavi
Basaaril“
Eesti laulu „365 päeva“ ja Tom Jonesi
kuulsa hiti „Suudlus“ esitab Vaivara
valla noor käesoleval aastal Vitebskis
toimuval rahvusvahelisel konkursil
„Slaavi
Basaar“.
10aastane
Vladislav
tegeleb
vokaaliga
kõigest umbes
3 aastat, kuid
selle aja jooksul
on ta saanud 3.
koha
konkurssidel
„Balti Hääl“ ja
„Riia
Sümfoonia“
ning on Eesti
konkursi
„Kuldsed
talendid“ võitja.
Sel aastal sai
Narva
vokaalansambli VIA Magic Land
kasvandik Vladislav Odintsov õiguse
esindada Eestit 15. rahvusvahelisel laste
muusika konkursil „Slaavi Basaar“
Vitebskis, võites Tallinnas toimunud
eelvooru. Nagu ütles Vladislav, eelvoor oli
väga raske, kuid ta väga ei närveerinud.
„Slaavi Basaaril“ esitab Vladislav
kaks laulu. Konkursi reeglite järgi peab
üks laul olema oma riigi keeles ja teine laul
peab olema maailmakuulus hit.
„Eesti keeles esitan ma laulu „365 päeva“
ja inglise keeles laulu „Suudlus“, ühe
ansambli maailmakuulsa loo,“ rääkis
Vladislav.
Vitebskis seisab ees tõsine võitlus
peaauhinna nimel. 20 konkurenti
Euroopast ja endise NSVL riikidest, samuti
konkurendid USA-st ja Kuubalt. Meie
noor vokalist on otsustavalt meelestatud.
Kuigi pedagoog leiab, et osaleda sellisel
konkursil esimest korda, on peamine
kogemuse saamine.
„Tulemus ei ole kõige tähtsam. Ei esimene,
teine ega ka kolmas koht. Kõige tähtsam
on nautida oma esinemist sellisel
konkursil. Saada hindamatu kogemus.
Leida uusi sõpru. Kõik sõltub ju sellest,
millise tujuga sa lavale astud. Loterii. Kas
veab või ei vea. Mis tähtsust sellel on,
kogu elu on ju veel ees ja me teeme alles
esimesi samme, võttes osa sellistest
konkurssidest. Nii et kõige tähtsam on
astuda laval üles ja nautida oma esinemist,
leiab VIA Magic Land juhendaja ja
pedagoog Julija Kuznetsova.
Odintsovide perekonna jaoks ei ole
Vladislavi laulmisega tegelemine ja
konkursist osavõtmine lihtne ettevõtmine.
Vaatamata kogu ebamugavusele ja
rahalistele kulutustele, toetab ema Natalja
Odintsova igati poja ettevõtmisi. Ta on ise
läbinud sama kooli, VIA Magic Land
koosseisus.
„Muidugi ei ole see koormaks ainult
eelarvele, vaid on ka moraalselt raske.
Laps on vaja ette valmistada, planeerida
päev, viia ta kohale, kuna me ise Narvas ei
ela. Nii peame Vladislavi kolm korda
nädalas Narva viima. Veel on tal väike
vend, peame ka tema uneaega
korrigeerima. See ei ole meie jaoks kerge
ülesanne,“ räägib Natalja Odintsova.
Samuti lisas ta, et tänavu eraldas Vaivara
vald raha Vitebskisse sõidu kulude
osaliseks katteks ja ta on sellise abi eest
väga tänulik.
Soojenduseks enne sõitu „Slaavi
Basaarile“ esineb Vladislav koos oma
sõbra ja paarilise Vitali Roštšiniga
esmakordselt duetina Lätis toimuval
konkursil „Balti Hääl“. Nad esitavad laulu
„Ägedad kutid“ ja „Minu võitude
muusika“. Loomulikult on poisid
meelestatud Lätis võitma. Juulikuu
esimestel päevadel astuvad nad üles
konkursil „Balti Hääl“ ja juba 14. juulil
astub Vladislav üles oma elu seni
tähtsamal laval Vitebskis. Tahaks uskuda,
et just meie ägedad kutid võidavad!
SERGEI STEPANOV
ETV+

Mesilaspere
Kallid sõbrad, taas on õppeaasta
lõppenud ning meil kuhjaga
põnevaid meenutusi. Aitäh teile
kõigile, kes te meiega koos olete,
meid toetate, meiega koos
rõõmustate jne! Meie lasteaias on
maailma kõige toredamad lapsed;
fantastilised, abivalmid
lapsevanemad; meil on
suurepärased koostööpartnerid ja
väga head töötajad, kes teevad oma
tööd südamega! Aitäh teile kõigile!
Aasta oli väga põnev, toimus
palju erinevaid üritusi. Kasvasime,
arenesime ja toimetasime koos ning
saime üheskoos targemaks. Sel
aastal saatsime kooli 12 last, kellest
on meil küll väga kahju loobuda, aga

http://album.vaivaravald.ee >
Üritused
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Pargid
Narva-Jõesuu kuursaali park.
Asukoht: 59°27227.773, 28°2214.973

Tuulelohe lennutamine ei jäta kedagi külmaks!

aastal liitus meiega ka Sillamäe
noortekeskus, kes organiseeris
meile lava, kus oli rekordarv
esinejaid. Hommikut alustasime
Zumbaga, mida juhendas Erik
Pertsev, kes küttis kohe lava
kuumaks ja meelitas rahva lava
ette. Seejärel esinesid:
fantastilised tantsijad Olginast,
meie kallis „Aktsent“, Irina
Intjashova juhendamisel,
vahepalaks laulis Andrei
Markus imelisi laule; seejärel
tantsijad Narva-Jõesuust;
Vaivara lasteaia pisikesed oma
laulude ja tantsudega; lauljad
Juba 12ndat korda toimuva perepäeva peakorraldajat
Adriana Loginova ja Jelizaveta
Margit Maksimovit jagub kõikjale. Foto:2x Alar Tasa
Beljajeva ning breikar Jegor
Beljajev Narvast; tõusev täht
Katriina Narvast! Aitäh teile
kõigile! Peale planeeritud
esinejate said ka teised
soovijad võimaluse lavale
astuda ning laul ja tants laval
jätkus.
Nagu ikka, oli kohapeal
palju erinevaid võimalusi:
batuut, näomaaling, kunst,
kalapüük, liivakeskus, politsei,
demineerijad, märgimasin,
paadisõit, paintball,
täpsusvisked, noolemäng,
hobused ja veel paljugi muud.
Kuna ilmataat pani meid tõsiselt
Sel aastal saatsime kooli 12 last. Foto: Sinimäe Lasteaed
proovile, siis olid väga
teemakohased tuulelohed. Ka müügiletid aina
me teame, et nad on suureks saanud ja
laienevad! Aitäh kõigile, kes kohale tulid!
peavad alustama KOOLITEED!!! Kallikesed,
Kõik koos suudame me palju ning uskuge:
palju, palju õnne teile kõigile!!! Te olete
Suured ja väga Tublid! Jätkake samas vaimus meie lapsed ja noored on väärt PARIMAT!
AITÄH, AITÄH, AITÄH!!!!!
ka koolis. Ja kallid lapsevanemad, olge ikka
oma pisikestele toeks ja aidake ning suunake
MARGIT MAKSIMOV
neid!!!
Aasta lõpetasime juba traditsiooniks
Miks on lastel Vaivara vallas hea elada?
saanud perepäevaga KALA-LA-LA-LAAT.
Kairi Kaljurand: Siin on turvaline, roheline,
Sel aastal toimus üritus juba 12 korda! Ja
ümberringi on omad inimesed … ühesõnaga
läheb aina põnevamaks! Täname südamest
mõnus!
kõiki koostööpartnereid (keda järjest aina
Angelina Pällo: Samad sõnad – siin on väga
rohkem) ning eriti tugev kallistus neile, kes
turvaline elada, ümberringi on ilus loodus
on algusest peale kampas olnud!!! Nimeliselt
puhta õhuga, vähe autosid on liikumas …
ei jõuagi kõiki välja tuua, aga teadke, et te
jah, kõige olulisem on kindlasti siinne
olete PARIMAD!!! Super, et meil on selline
koostöövõrgustik välja kujunenud ning et me turvalisus.
jätkuvalt üheskoos tähistame
lastekaitsepäeva sellise toreda päevaga! Sel

Hüvasti lasteaed
Kurvalt lastead hüvasti jätab,
koolitee lastel on ees.
Meie lasteaias „Karikakar“ toimus 26. mail
lõpuõhtu „Hüvasti lasteaed“.
Lasteaia lõpetajaid õnnitlesid kõik lasteaia
lapsed. Lapsevanemad meenutasid aegu,
millest ja kuidas algas nende laste elu
lasteaias, kuidas nad kasvasid – need olid
väga liigutavad hetked, pisarad tulid silma.
Lapse elus lõppes esimene tähtis
eluetapp – koolieelne lapsepõlv. See oli
huvitav aeg, rohkete sündmustega, kus iga
laps sai tunda oma tähtsust, saada
ümbritsevate inimeste heakskiidu ja
tunnustuse osaliseks. Lastel avanes
võimalus näidata oma loomingulisi oskusi,
astuda üles näitlejate, tantsijate, kunstnike ja
sportlastena.
Algab uus põnev koolielu. Meie
lõpetajad: Avrora, Ella-Sofia, Arseni, Devid,
Jegor, Miroslav, Timofei on valmis

Hüvasti lasteaed! Foto: Karikakar
kooliõpinguteks. Neid ootavad ees uued
sõbrad, avastused ja teadmised.
Kallid lõpetajad! Püüdke väga hästi õppida,
rõõmustage oma vanemaid ning ärge
unustage seda, mida teile lasteaed õpetas.
Siis suudate oma elus kõik saavutada!
NATALJA KAURSON

Narva-Jõesuu kuursaali park rajati 19.
sajandi lõpus pärast esimese kuursaali
valmimist ja pargi liigendatus on jälgitav
tänagi. Vabaduse tänavast mere poole jääv
ala on Pimepark ja kuursaali poole jääv ala
Helepark.
Pimepark on männimets, kus 20.
sajandi algul oli tihe teedevõrgustik ja
paviljonid. Tänaseni on säilinud
merekaldal asuv niinimetatud Tšaikovski
paviljon. Helepark oli kujundatud
puudegruppidega, väljakute ja kuursaali
ees olnud lilleklumpidega. Kuursaali
juurest oli vaade mereni, kahjuks ei ole
enam sellist avarust ega pole ka iluaeda.
Meie silmi rõõmustavad tiik ja
restaureeritud lehtla. Pargis on palju
okaspuid, haruldastest liikidest võib
nimetada valget mändi ja ameerika lehist.
Kuursaali ees on võimsad kanada kuused
ja parki piiravad pärna-alleed.
1936. aastal kirjutas ajaleht Postimees:
„Narva linnavalitsuse korraldusel on kaks
hirve, kes talvel osteti, viidud NarvaJõesuhu, kus nad on asetatud nende jaoks
ehitatud aeda, mis asub kuursaali
läheduses. Hirved on juba harjunud
inimestega. Neist on huvitatud lapsed,
keda näha hommikust õhtuni hirveaia
juures.“ 1938. aastal kurdetakse jäneste
üle: „Paksu lume tõttu on jänesed metsast
kolinud parki ja suvilate aedadesse, kus
nüüd neid loomi sageli on liikumas.
Nimetatud rajoonis on jahipidamine
keelatud.“
2017. aastal on linnarahva ja külaliste
lõbustajateks tiigi pardipere.
Laagna mõisa park.
Asukoht: 59°23218.153, 27°58249.143

Laagna pargi vähetuntud elanikeks on
suured viinamäeteod. Viinamäetigu on
Eestisse sisse toodud liik. Paljudes maades
süüakse keedetud viinamäetigusid ja sellel
eesmärgil tõidki mungad viinamäeteod ka
Eestisse, kus püüdsid neid
kloostriaedades kasvatada. Teo päriskodu
on Prantsusmaal ja Hispaanias
viinamarjaistandustes, sellest ka nimi.
Huvitav on ka fakt, et nagu kõik teod, on
ka viinamäetigu kahesooline: kevadel
ärgates isane ja pärast paaritumist emane.
Munad munetakse mulda, kus siis päike
neid haub.
Laagna mõis on pika ajalooga, kuid
mõisa hiilgeajad jäid 18. sajandi lõppu. Karl
von Sievers, kes oli Katariina II
ülemõuemarssal, ehitas 1760. aastatel
Laagnasse uhke mõisasüdame. Puidust
peahoone oli seljandiku tipus, enamik
majandushooneid, aed ja park jäid
peahoonest lõunasse mäekülge mööda alla
laskuma. Peahoonest põhja poole, üle
Tallinn-Narva maantee laskusid vähesed
mõisahooned samuti mäge pidi alla. 22.
juunil 1764 ööbis siin ka Katariina II, kes
alustas Narvast Eesti-ja Liivimaa ringsõitu.
1910. aastatest pärineval fotol on
näha peahoone verandaga tagakülg
rikkaliku lille- ja põõsaklumbiga. Tänaseks
on Laagna mõisakompleksist väga vähe
järele jäänud. Pargis on varjul
hobuserauakujuline saarekesega tiik ja
vanad rajad. Alles on vahtraid, pärnapuid,
lehiseid ning jupike piirdemüüri.
IVIKA MAIDRE,
Vaivara Sinimägede Muuseum
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Juuni Vaivara ja
Narva-Jõesuu
lähiümbruse ajaloos
1. juunist – 1.
detsembrini 1877. aastal
tegutses Narva-Jõesuus
Narva apteekri Eduard
Otto poolt avatud NarvaJõesuu oma apteek, mis
1884. aasta oktoobrist sai
alalise maaapteegi õigused.
4. juunil (16. juunil uue kalendri järgi)
1897. aastal sündis Peetri vallas Tõrvajõe
külas Eduard Sander, kes õppis Vaivara
vallakoolis ja hiljem allohvitseride koolis. I
maailmasõja ajal 1916-1918 oli tegev Petrovski
polgus ja Vabadussõja puhkedes astus 26.
novembril 1918. aastal 4. jalaväepolgu 5.
roodu kuulipildujate komandosse, kus peagi
sai ülemaks. Võitles kaprali auastmes vapralt
Aleksandrovskaja-Gorka lähistel ja pälvis 10.
augustil 1919. aastal sooritatud kangelasteo
eest II liigi 3. järgu Vabadusristi. 1925. aastal
läks erru ja hakkas tööle piirivalvurina Narva
jaoskonna Komarovka piiripunktis. Peagi
suunati Narva-Jõesuu kordonisse ja Vanaküla
kordonisse, kus läks erru 1930. aastal. Nüüd
valis rahulikuma elukutse ja oli ametis Narva
Kreenholmi sauna järelvaatajana, kust
arreteeriti 8. märtsil 1945. aastal ja saadeti
Arhangelski oblastisse vangilaagrisse, kus suri
30. aprillil 1947. aastal. Tema nimi on kantud
Vaivara kalmistu mälestusmüüri.
6. juunil 1812. aastal sündis vene kirjanik
Ivan Gontšarov (Oblomovi autor), kes puhkas
1877. aastal Narva-Jõesuus.
16. juunil 1877. aastal avas Narva proviisor
Eduard Otto veel ühe apteegi Narva-Jõesuu
sadamakvartalis, see oli ainult
suvitusperioodiks.
18. juunil 1912. aastal läbis Eestit, ka
Vaivara ümbrust, rahvusvaheline
automobiilide „ keisrisõit“, kus marsruudil
Peterburi-Narva-Tallinn-Tartu-Riia oli teel 19
automobiili.
20. juunil 1902. aastal sündis Vaivaras
parteitöötaja Ida Reimer, kes esindas virulasi
Eesti NSV III ülemnõukogu töös 25.
veebruarist 1951- 27. veebruarini 1955.
27. juunil 1897. aastal sündis Peetri vallas
tulevane kolonelleitnant Johannes Remmel,
kes I maailmasõjas saadud kogemusi kasutas
Eesti vabadussõjas Narva-Jõesuu
komandandina ja peagi 4. jalaväerügemendi
(praeguse Viru polgu eelkäija) ratsaluure
nooremohvitserina. Ta pälvis kaks
Vabadusristi. 3. jaanuaril 1919. aastal 3. roodu
ülemana sattus ta Salmuste teel ootamatult
vaenlase kuulipilduja tule alla, tal õnnestus
oma sõjameestega liini kinni pidada ja lüüa
vaenlane tagasi. Seda võitu hinnati II liigi 3.
järgu Vabadusristiga. 10. augustil 1919. aastal
kapteni auastmes näitas üles vaprust Narva
rindel Vaino mõisa ja küla vallutamisel ja
autasuks sai II liigi 2. järgu Vabadusristi ja
Peetri vallas Laagna mõisas Kungla talu. Tema
sõjamehe teed märgib ka Võru-Petseri
sõjaväeringkonna ülema amet 1939. aastal. II
maailmasõja ajal värvati J. Remmel Punaarmee
ridadesse ja ta ülendati koloneli auastmesse,
kuid ta loobus võitlemast Punaarmee ridades ja
ta saadeti Norilski vangilaagrisse, kus suri 12.
novembril 1942. aastal. Tema nimi on kantud
Vaivara kalmistu mälestusmüüri.
28. juunil 1862. aastal sai Venemaa troonile
Katariina II, kelle reisiteed sattusid ka Vaivara
kanti ja tema üheks lemmikkohaks oli Laagna
mõis.
1939. aasta suvel avastati Narva-Jõesuu
lähedal Kudruküla soos kohalike talunike
Johannes ja Aleksander Ülesmäede krundil
tervisemuda lademed ja need saadeti lademete
kaupa Tartu Ülikooli tervishoiu instituudile.
Selle ülesande võttis endale kanda NarvaJõesuu supelinspektor A. Põder. Proove võeti
mitmest kohast ja igast kihist, et määratleda
laboratoorsel uurimisel iga kihi raviväärtus.
Vastuseid loodeti saada sügiseks, et siis
järgmisel aastal kavakindlalt kasutusele võtta.
Kahjuks jäi toona asi soiku, sest uuel võimul
olid teised plaanid.
1939. aasta juunis loeti üle ka Narva-Jõesuus
puhanud välismaalased ja 16 riigist saadi 487
puhkajat, nende seas 211 rootslast, 65
sakslast, 40 soomlast, 37 inglast, 30 lätlast.
Nõukogude Venemaalt oli ainult 1 puhkaja ja
eksootikana 1 proua Aafrikast.
Järgnevalt lugemist ajalehest Rahvaleht
nr. 127, 1. juuni 1940.

Meie hoovi lapsed

Narva suviorkesteri võõruskontserdid
Narva-Jõesuus.
Narva Pimeaia suviorkester hakkab
suvekuudel andma vähemalt kord nädalas
kontserte ka Narva-Jõesuus, et suvitajatele
pakkuda vahelduseks sümfooniaorkestri
muusikat, kuna kuurordi rannaorkester
koosneb ainult puhkpillidest. Narva orkestrit
täiendatakse Narva-Jõesuus esinemise puhul
ka sealse orkestri liikmetega, et koosseis oleks
võimalikult suurem.
4000 last suvekoloonias tervisekosutusel.
Eeloleval nädalal alustab tegevust NarvaJõesuu Eesti Punase Risti Narva komitee
suvekoloonia, mille asutamisest möödub
tänavu 20 aastat. Selle aja jooksul on siin
võimaldatud suvepuhkust ümmarguselt 4000
nõrga tervisega lapsele. Rasketele aegadele
vaatamata võetakse ka tänavu siia vastu
üldarvult 220 last, kes saavad veeta
suvepuhkust kahes vahetuses. Koloonia
juhatajaks on valitud 3. algkooli juhataja abi
M. Saari.
Narva-Jõesuus tärkab suvituselu.
Narva-Jõesuus on juba märgata suvist
elevust. Kuurordi peatänaval on avatud rida
hooaja kauplusi, hoogsalt üüritakse
suvikortereid, ning mõned kolooniad on
alustanud juba tegevust. Kuna seni püsisid
vilud ilmad, siis oli suvitajate saabumine
tagasihoidlik. Siiski oli 31. mai õhtuks
registreeritud juba 101 suvivõõrast.
Võrdluseks olgu öeldud, et möödunud aastal
täpselt samal ajal oli kohal 90 suvitajat.

Veel üheks uueks sportlikmeelelahutuslikuks ürituseks sai
kõlava nimetusega projekt “Meie
hoovi lapsed”
Lastekaitsepäeval - 1 juunil,
Narva-Jõesuu kooli spordiplatsil
korraldati ja viidi läbi õuemängud.
Need on vanad, head – keks,
kummikeks, ruut, rahvastepall, tasa
sõidad kaugele jõuad, katkine
telefon ja muud mängud, mis
kahjuks hakkavad ununema.
Olete märganud, et ilusal
päikesepaistelisel päeval on meie
hoovid pea et tühjad. Arvutid ja
telefonid on asendanud meie lastel
õues mängimise. Kasakad ja
röövlid ei aja teineteist taga,
tüdrukud ei joonista hoolikalt
keksu ruutusid.
“Meie hoovi lapsed” - on
katse näidata tänapäeva lastele
õuemänge meie lapsepõlvest. Tihti
ei teata juba mängu reegleidki,
kuidas liigub pall “ojakeses“ või et
keksus tuleb käik lõpetada maast
litri korjamisega.
Pool tundi on möödunud ja
lapsed jooksevad ühe vabatahtliku
avanes, oli pärit
justkui aastate
tagusest ajast, meie
lapsepõlve hoovist,
kui lapsi õhtuti
tuppa aeti. Kui
lastele sel päeval
meenusidki
kaasaegsed
seadmed, siis ainult
selleks, et
jäädvustada
toimunu
mälestuseks.
ELVIRA
ALJOŠINA,
kultuurispetsialist
Kas mängud tulevad tuttavad ette? Foto:2x Ürituse korraldajad
Miks on sinu arvates lastel Narva-Jõesuus
juurest teise juurde. Püüavad mõista ja
hea elada?
haarata mitu mängu korraga. „Kummikeks“ –
Maria Ogorodnikova: Elavad mere ääres, see
kõikide tüdrukute lemmiktegevus. Selgus, et
on ju õnn. Käe-jala ulatuses on mets, meri,
isegi poistele oli põnev hüpata nii „keksu“
vesi - kõik mis lastel on õnneks vaja.
kui ka „kummikeksu“. Ürituse peaeesmärk –
Tatjana Pagajeva: Selle pärast, et see on väga
taaselustada õuemängude süsteem, on
ilus linn, jõe kallas, meri, rahulik ja turvaline.
täidetud.
Miks sulle meeldib Narva-Jõesuus elada?
Meil on hea meel, et saime kutsuda
Nikita Serov: Ilus linn, siin on meri ja jõgi.
lapsed kokku kooli spordiväljakule ja kasvõi
Ivan Baturun: Selle pärast, et siin on hea!
hetkeks minna tagasi lapsepõlve. Pilt, mis

Vallavanem kostitas
tublimaid koolinoori
Esmaspäeval, 12. juunil
toimus traditsiooniline
vallavanema vastuvõtt
Sinimäe põhikooli tublidele
õpilastele. Anti üle
tänukirjad ja tehti suu
magusaks.
Kahjuks ei saanud kõik
kutse saanud õpilased taas
vastuvõtul osaleda, kuid
kohale tulnute pidulikkusest
pinevil nägudest võis
arvata, et hetke tähtsust
tunnetasid ka kõige pisemad
külalised. „On juba
traditsiooniks kujunenud, et
kõige tublimad ja paremad
õpilased on juunikuu
alguses palutud vallamajja
vastuvõtule, et raske
kooliaasta lõpus koos torti
süüa ja juttu puhuda,“
Naerul näoga suvele vastu. Foto: Alar Tasa
rääkis vallavanem Veikko
Luhalaid, tänades õpilasi ja nende vanemaid
Peolauas räägiti õppeainetest – nii
tubli töö ja heade õppetulemuste eest.
lemmikutest, kui ka nendest, mis rohkem
Peale vallapoolsete tänukirjade
vaeva nõuavad.
üleandmist tehti ajaloo tarbeks ühispilt.
ALAR TASA

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Kontakt: toimetus@vaivara.ee

Sir ARTHUR

Kultuuri- ja
spordiüritused
Vaivara
Juuni
23.06 Jaanipäev (Sinimäel, Olginas,
Vaivaras).
25.06 Rattaralli Sillamäe – Pimestiku Sillamäe (korraldaja Sillamäe Suusaklubi
MTÜ).
Narva-Jõesuu
Juuni
23.06 - Maakaitsepäeva paraad kell 11.0013.00 Kaitseliidu Alutaguse maleva poolt
korraldatav Maakaitsepäeva paraad
viiakse esmakordselt läbi Narva-Jõesuu
linnas.
23.06 - Jaaniõhtu kell 20.00-1.00 (NarvaJõesuu linna kai juures). Jaanituli ja
DISCO. Õhtut juhib ja plaati keerutab DJ
Den Karabljoff, külalisesinejaks duo
Sankt Peterburist “Para Tain”. Mängud ja
võistlused, esinevad Narva-Jõesuu
loomekollektiivid.
23.06 - Jaanipäeva jazziõhtu (Meresuu
Spa & Hotelli lähedal rannas, korraldaja
MTÜ Proventus).
30.06-02.07 - Tantsupäevad.
Tantsukollektiivi “Kullerkupp” aasta
lõppkontsert, Balleti galakontsert.
30.06 - Hõbedase sajandi poeedid.
Luuleõhtu (Meresuu Spa & Hotelli
lähedal rannas, korraldaja MTÜ
Proventus).

Võidupüha paraad
Narva-Jõesuus
Maakaitsepäeva tähistamise raames
toimub 23. juunil Kaitseliidu Alutaguse
Maleva Võidupüha paraad sel aastal
Narva-Jõesuus.
Päev saab alguse kell 10.00 pärgade
asetamisega Vabadussõja mälestusmärgile
Tõrvajõel. Kella 11.00-13.00ni on SuurLootsi tänaval võimalik tutvuda
sõjaväerelvade ja lahingutehnika
näitusega. Linnavalitsuse hoone juures
saab kultuurikollektiivide tunniajalist
esinemist nautida alates kella 12.00st.
Päeva pidulikum osa algab kell 13.00,
mil mööda Suur-Lootsi tänavat marsivad
Kaitseliidu Jõhvi ja Narva malevkondade
võitlejad, lisaks on väljas ka
Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja
Kodutütred. Võidutule saabumist
oodatakse paraadile kell 13.20.
Varasematel aastatel on Võidupüha
paraadid meie maakonnas läbi viidud
Sillamäe, Kiviõli ja Kohtla-Järve linnades.
ALAR TASA

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

