Nr. 5

Mai 2018

Linnajuhid Olginas
Neljapäeval, 29. aprillil said linnavolikogu
esimees Veikko Luhalaid ja linnapea
Maksim Iljin rahvaga kokku Olgina
rahvamajas.
Sarnaselt varasemale kohtumisele NarvaJõesuu SPA & Sanatooriumi saalis, rääkis
linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid
sissejuhatuseks volikogu komisjonidest, nende
koosseisudest ja komisjonide koostamisel
silmas peetud põhimõtetest – töösse on
rakendatud võimalikult palju aktiivseid inimesi,
kes kandideerimisega viimastel valimistel
soovivad kaasa rääkida linna käekäigus ja
arengus.
Luhalaid tegi kiire ülevaate ka juba tehtust ja
hetkel käsil olevatest tegemistest. Selgitas
sotsiaaltoetuste ja –teenuste põhimõtteid, kus
erinevalt varasemale, kehtib nüüdsest
vajaduspõhine lähenemine. Luhalaid kutsus
kõiki üles aktiivselt osalema linna uue
arengukava koostamisel, samuti oli jutuks
osalemine vabariiklike ja kohalike
katuseorganisatsioonide töös.
Linnapea Maksim Iljin tutvustas
omakorda linnavalitsuse koosseisu ja
allasutusi. Põgusas ülevaates tutvustas
linnapea hetkel käsil olevaid projekte - sadam,
uus munitsipaalmaja, noortekeskus,
kergliiklustee … Elavat huvi tekitas aiamaade
viieks aastaks inimeste kasutusse andmise
teema.
Kohtumise teises pooles said taas sõna
saali kogunenud inimesed. Märksõnadena võib
välja tuua prügi teema endise tankla
territooriumil, ühes Narva lumega linnarämpsu
ladustamine Olgina külje alla, talvine
kõnniteedehooldus, laste mänguväljaku katte ja
ohtlik parkimine mänguväljaku kõrvale. Juttu
oli ka linna võlakoormast ja Olgina aleviku
haljastusest.
Taas saadi mõnedele küsimustele vastus
kohapeal, mõnede suhtes lepiti aga kokku, et
need registreeritakse kirjalikult ja vastavalt
küsimuste teemale kutsutakse neile vastuse
saamiseks järgmisele kokkusaamisele
spetsialistid.
Sirgala küla elanikega kohtutakse
kolmapäeval, 30. mail kell 10.00 ja Viivikonnas
saab linnajuhtidega küla oleviku ja tuleviku üle
arutleda samal päeval kell 12.00.
ALAR TASA

Elanikkonna küsitlus
seoses Narva-Jõesuu linna
arengukava koostamisega
Head elanikud!
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemise tulemusena
moodustunud Narva-Jõesuu linn on
koostamas uut arengukava ja
eelarvestrateegiat. Linna arengu
kavandamisel on väga oluline roll selle
elanikel.
Seetõttu soovime, et jagaksite meiega oma
mõtteid ja ettepanekuid, vastates
küsimusele: Mis tuleb Narva-Jõesuus
linnas järgmisel 5 aastal kindlasti ära teha?
Küsitlusele on võimalik vastata
klikkides lingile https://
www.surveymonkey.com/r/Narva-Joesuu,
vastuse võib tuua või saata ka
linnavalitsusse (Koidu 25 Narva-Jõesuu
või Pargi 2 Sinimäe).
Küsitlus lõpeb 31.05.2018.

Vaivara Sinimägede
Muuseum 10!
Eesti lipu päeval 10 aastat tagasi avati
Vaivara Sinimägede muuseum.
2. juunil kell 16.00 kutsub Vaivara Sinimägede
Muuseum oma sünnipäevale Narva-Jõesuu
kuursaali hoone juurde.
Kavas:
*II Maailmasõja näidislahing
* vanade mootorrataste näitus Classic Riders’i
poolt
* sõjaaegne relvastus ja rõivad
Kell 19.00 toimub tantsupidu Vaivara
Sinimägede muuseumi juures.
Info:56474552 muuseum@vaivara.ee
Facebook/SinimagedeMuuseum

Kas linn on linnakodaniku või turisti jaoks?
Tondilossidest ehitised - oodata või tegutseda?
Sellised küsimused olid arutlusel 5. mail
Valges saalis toimunud Arvamuste päeval ja
kuigi BAZARi poolt läbi viidud üritusel tuli
suurem osa publikust päikesepaistelisele
pühapäevale loovutada, siis vaevalt keegi
kohalolnutest Valge saali katuse all
veedetud tunde mahavisatuteks pidas.
Päev oli jagatud kahte ossa – esimeses
püüti vastust leida küsimusele, kas NarvaJõesuu linn võiks olla pelgalt linnakodanike
pärusmaaks või on siia oodatud ka turistid.
Teises osas aga arutleti teemal, kas linnapilti
„kaunistavate tondilossidega“ pooleliolevate, mustade aknasilmade ja
ümbritseva ehitusmaterjalijääkidega
ehitistega - peaks midagi ette võtma nüüd ja
kohe või annaks neile aega veel
„antiiksemateks“ muutuda.
Esimese küsimuse asjus võtsid

arutelulaua taga
istet
linnavolikogu
esimees Veikko
Luhalaid, NarvaJõesuu Spa &
Sanatoorium
tegevjuht Karina
Küppas, NarvaJõesuu
Linnavolikogu
liige Tatjana
Pagajeva ja
Narva-Jõesuu
linna elanik Vadim
Smirnov.
Moderaatori rollis
oli kõigile tuntud
Sergei Stepanov,
samuti linnakodanik.
Teist küsimust
vaagisid linnapea
Maksim Iljin,
kinnisvaraomanik
Jelena Valme ja
ajaloolane ning
diplomeeritud giid
Aleksandr Openko.
Intriigi püüdis
arutelujuhina käima
tõmmata Jüri
Nikolajev, kes ise
vaevalt tutvustamist
vajab.
Kogu arutelude
käik oli otse näha ka
Fasebooki

vahendusel ja sealt annab seda vist üles
leida ka praegu. Seepärast pole mõtet nappi
leheruumi põhjalikumale raportile raisata,
kuid tuleb tunnistada, aeg lendas kiiresti –
seega oli huvitav. Mõlemas küsimuses said
kaasa rääkida ka saalisolnud ja intriigid ning
emotsioonid olid täitsa olemas – mõni
inimene lahkus saalist peaaegu koos ukse ja
selle kõrval pilte teinud allakirjutanu isikuga.
Arvamusi mõlemas küsimuses oli erinevaid ja
ega lõplikku tõde seekord avastada ei
loodetutki. Sellised üritused võiksid toimuda
ka edaspidi, kuid siis ehk sügisel või talvel,
mil ei pea publiku pärast võistlema
päikesesäras ranna või aiamaadega.
ALAR TASA

Arvamuste päeval oli mille üle arutleda. Foto: 2x Alar Tasa

Tipud saavad kokku suvel Saaremaal Vilsandil
Mis on ühist Saaremaa, Viimsi, Rõuge vallal
ning Narva-Jõesuu linnal? Me leiame sealt
oma kodukoha patrioodid, aktivistid,
multitalendid, kes on löönud omavahel käed,
et ühendada mõttelise teljega Eesti lääne-,
põhja-, lõuna- ja idapoolseimad tipud ning
algatanud liikumise Tipud Kokku.
Tipud ja koostööpartner MTÜ Murtud
Rukkilille Ühing saavad kokku tänavu suvel
24.-26. augustil Vilsandi saarel. Lisaks
sõprussuhete tugevdamisele, üksteise
kultuuriga tutvumisele ning Lääne-Saaremaa
vaatamisväärsustega tutvumisele
keskendutakse seekord ka haldusreformi
mõjudele — plaanis on jagada kogemusi
ühinenud Saaremaa valla näitel. Tippude
soov on viia kokku iga piirkonna ettevõtjad,
kultuuriinimesed ning teised sama huviga
inimesed, kellel võiks tutvusest ka edasisi
koostööplaane sündida.
Kuidas kõik alguse sai?
2009. aastal algatas toonane Mõniste
vald Võrumaal MTÜ Ääremaa Noored, et
nelja Eesti kõige äärepoolsema maavalla ehk
tipu, Lümanda, Mõniste, Vaivara ja Viimsi
mittetulundusühingud ja omavalitsused
saaksid kokku tulla ja koos midagi põnevat
ette võtta. Kokku tulemiseks on põhjuseid
küllaga — isegi pisikeses Eestis on
vahemaad piisavalt pikad, et teise paiga
loodus, kultuur ning inimesed oleksid
ääretult põnevad.
Käed ühendanud tippe ühendab see, et
kõik on pisemad maakohad. Idatippu
esindavad endise Vaivara valla eestvedajad,
kes nüüd Narva-Jõesuu linna koosseisus.

endises Mõniste vallas Eesti Kodu
mälestuskompleksi. See on pühendatud
kõikidele kodudele, mis said kannatada
sõjakeerises, ja inimestele, kes küüditamisega
oma kodudest välja aeti, eemale perekonnast
ja kodumaast. Nüüdseks on Eesti Kodu
kompleksi kuuluva mälestustahvli koopiad ka
Prangli saarel,
Vaivaras, Saaremaal
Lümanda külas
avati ka läänetipu
plaat, kuid seda
veel kuhugi
kinnitatud ei ole.
Loodetavasti leiab
plaat jäädava koha
käesoleval suvel
Vilsandil.
Murtud
Rukkilille Ühingu
esimehena usun, et
mälestusplaadid on
kui koduseinad, mis
tervikuna
meenutavad kodu.
See kodu on nii
Kohtumine enne suurt kokkutulekut. Foto: Erakogu
suur ja tugev, et
ükski kurjus seda hävitada ei suuda.
Üks ühendav lüli tippude vahel on MTÜ
Eesti igas tipus on ühendav lüli ning
Murtud Rukkilille Ühing. 2003. aastal
mõtteline kodu on valminud. Olgu see kodu
asutatud ühing tegeleb represseeritutega,
kõigi sõjakeerises hävinud või erinevatel
võtnud eesmärgiks represseeritute
põhjustel tühjaks jäänud kodude
elukvaliteedi parandamise, ajaloolise mälu
mälestuseks. Sümboliseerigu see ühtset
hoidmise, mälestuste kogumise. Üks ühingu
Eestit, tervikut, kus ükski äär pole üksi.
tegevuse läbivaid teemasid on kodu. Tipud
Kokku liikumisse lülitus Murtud Rukkilille
ENNO UIBO
Ühing tänu sellele, et avas 2006. aastal
Lõunast osalevad liikumises endise Mõniste
valla esindajad, kes nüüd Rõuge valla tiiva
all. Põhjatipu rahvas on Viimsi vallale
kuuluvalt Prangli saarelt ning läänetipu
koostööpartnerid on leitud Vilsandi kandist,
endisest Kihelkonna, praegusest Saaremaa
vallast.
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Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku teated
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
ajavahemikul 24.05.2018 – 07.06.2018.
a on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu
linna Sinimäe alevikus asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Karja
tn 11 maaüksuse (katastritunnus
85101:001:0521) ning selle
kontaktvööndi maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on
tootmismaa juhtotstarbega Karja tn 11
maa-ala kolmeks krundiks jaotamine,
kruntide juhtotstarbe määramine (kaks
elamumaa ja üks tootmismaa
juhtotstarve), kruntide ehitusõiguse
määramine, kruntide hoonestusala
piiritlemine, liikluskorralduse määramine,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine, ehituskujade määramine,
tehnovõrkude planeerimine ning
tehnorajatiste asukoha määramine.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu,
Koidu 25, III korrus) ning linna
koduleheküljel aadressil https://narvajoesuu.kovtp.ee/planeeringute-avalikvaljapanek. Avaliku väljapaneku ajal on
igal isikul õigus esitada kirjalikult või emaili
teel ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 12.06.2018 kell 14.00
Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus
aadressil Pargi tn 2.
***
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
ajavahemikul 10.05.2018 – 24.05.2018.
a on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu
linna Narva-Jõesuu linnasasuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Kesk
tn 30
kinnistu(katastritunnus51301:004:0175,
pindala 2048 m², sihtotstarve elamumaa
100%) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada
Kesk tn 30 maaüksus kaheks elamumaa
juhtotstarbega krundiks pindaladega ca
800 m² ja 1248 m², moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja
arhitektuursete tingimuste määramine
(eesmärgiga jagamise teel
tekkivale väiksemale krundile püstitada
üksikelamu, suuremal krundil säilitada
olemasolevad ehitised), liiklus- ja
parkimislahenduse väljatöötamine,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste
asukoha ning nendega liitumisvõimaluste
ja tingimuste määramine, kujade
määramine ja keskkonnatingimuste
seadmine ning Servituutide vajaduse
määramine. Kehtiva Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu kohaselt on maa-ala
juhtotstarbeks elamumaa.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu,
Koidu 25, III korrus) ning linna
koduleheküljel aadressil https://narvajoesuu.kovtp.ee/planeeringute-avalikvaljapanek. Avaliku väljapaneku ajal on
igal isikul õigus esitada kirjalikult või emaili
teel ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub
25.05.2018 kell 10.00 Narva-Jõesuu
huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk
tn 3, Narva-Jõesuu linn).
RAIM SARV
aselinnapea

Kevad kõlab mitmehäälselt
Soojade ilmade tagasitulekuga ei kõla
märtsil ja 7. aprillil, rõõmustas vanamuusika
lõbusamalt mitte ainult linnulaul. Just
ansambel „Olor“ (juhendajad L. Švan, S.
kevadel, õppeaasta lõpus, saabub aeg, kui
Švan, kontsertmeister J. Vasilenko) Narvasaab näha muusikakooli õpetajate ja õpilaste Jõesuus ja Pärnus oma kuulajaid
barokkajastu muusikaga. Nendel kontsertidel
pingutuste tulemusi, kogunenud uusi
muusikateadmisi, mida nad soovivad esitleda esinesid laiemale avalikkusele esmakordselt
mitte ainult ansambli „vanad“ liikmed Daria
erinevatel kontsertidel, festivalidel ja
Terentjeva, Daria Dmitrijeva, Anastasia
konkurssidel. Seetõttu toimub kevadel eriti
Olevitš, Maria Gladõševa, Mark Pihlakas ja
palju muusikasündmusi.
Erik Pihlakas, vaid ka peale kasvav „uus
Kevade algusest on Narva-Jõesuu
laste muusika- ja kunstikooli esindajad mitmel põlvkond“ Ilja Nehozin ja Taja-Tatiana
Gavrilova.
üritusel silma paistnud. 14. märtsil esinesid
Kevadine muusikaline meeleolu
vanemate klasside solistid Daria Dmitrijeva
kestab laste muusika- ja kunstikooli õpilaste
(flööt, Sofia Švani klass), Maria Gladõševa
ja õpetajate seas ka mais. Ees ootavad
(plokkflööt, juhendajad Lada Švan ja Sofia
lõpueksamid, kooli lõpukontsert,
Švan), Angelina Baturina (viiul, juhendaja
Irina Kosova), Mark Pihlakas
(Igor Zemski saksofoni klass)
suurepäraselt rahvusvahelise
projekti osalejatele ning
pälvisid Haridus- ja
Teadusministeeriumi
tänukirja.
16. märtsil saavutasid
juhendaja Inga Samuseva
soololaulmise klassi
(kontsertmeister Maria
Zrajeva) õpilased Alina
Baranova (pronksdiplom) ja
Jelizaveta Larina
(hõbediplom) rahvusvahelisel
konkursil „Noor laulusolist“
suurepärase tulemuse.
Vanamuusika ansambel „Olor“ Pärnus.
Veel ühe hõbeda
Foto: Jevgenia Šabanova
võitis enda muusikakoolile 23.
piirkondlikud Ida-Virumaa klaveripäevad
märtsil V Jaan Õuna nim. puupuhkpillide
pianistidele. Kuulajaid ja esinejaid toovad
konkursil loominguline trio: noor
kokku ka akordionipäevad, klaveri- ja
flöödimängija Daria Dmitrijeva, tema noor
puhkpilliosakonna kontserdid jne. Sellele
pedagoog Sofia Švan ja kogenud
kontsertmeister Jelena Vasilenko. Seejärel, 25. „mitmehäälsusele“ järgneb ettevalmistus
rahvusvaheliseks festivaliks „Talentide
kaleidoskoop“, millel osalemiseks
suunduvad saksofoniklassi, vanamuusika
ansambli ja koorilauluklassi õpilased juuni
lõpus Poolasse Zywieci linna.
Lugupeetud vanemad, kes loevad
seda artiklit! Meie linnas, mis eelmisel aastal
märgatavalt „suuremaks kasvas“, on palju
lapsi, kes saavad edukalt ja hea meelega
Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikoolis
muusikat õppida ning võtta koos kooliga osa
huvitavatest sündmustest nii linnas kui ka
vabariigis ja välismaal. Kool kutsub sisse
astuma kõiki, kes soovivad saada head
muusikaharidust järgmistel erialadel: klaver,
akordion, plokkflööt, flööt, kitarr, viiul,
soololaulmine, saksofon. Vanamuusika,
flöödi, kitarri ja akordioni kooliansamblid
võtavad lahkelt vastu uue põlvkonna
aktiivseid muusikuid. Koos koolikooriga
võivad lastest saada laulupeo alalised
osalised.
Juba mais algab kooli
sisseastumistaotluste vastuvõtt ja meie kool
Rahvusvahelisel konkursil „Noor solist“
kutsub õpilasi mitte ainult Narva-Jõesuust
(vasakult Alina Baranova, Jelisaveta
endast, vaid ka Sinimäelt, Olginast ja mujalt.
Larina, juhendaja Inga Samuseva ja
LADA ŠVAN,
kontsertmeister Maria Zrajeva.
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
Foto: Olga Pagajeva
kunstikooli direktor

Narva-Jõesuu kooli elust
Narva-Jõesuu kool on informatsiooniga alati
avatud. Arvame, et ainult nii saab luua
usaldus- ja partnersuhet kooli ja avalikkuse
vahel. Seepärast püüame alati jagada
sündmusi enda elust.
2018. aastal jõustusid põhikooli riikliku
haridusprogrammi muudatused: veeõnnetuste
vältimiseks karmistati ujumistundide nõudeid.
Kolmanda klassi lõpuks peaksid lapsed olema
võimelised ujuma 200 meetrit rinnuli ja selili,
sukelduma ja tõstma põhjast üles esemeid, hoidma
ennast 3 minutit vee peal, suutma erinevates
tingimustes õigesti vette hüpata ja sellest välja
saada. Arvame, et selline projekt on väga oluline,
sest meie lapsed elavad avatud veekogude vahetus
läheduses ning veedavad suve Soome lahe ja Narva
jõe kaldal. Kooli ülesanne pole vaid teadmisi anda
ja õpioskusi luua, vaid ka kehakultuuri arendada.
Seetõttu toimuvad Narva-Jõesuu kooli ja Sinimäe
kooli 3. klassi õpilastele juba mitu kuud
ujumistunnid Noorus Spas, kus nad õpivad
kogenud treeneri juhendamisel ujumistehnikat ja
vees käitumise reegleid. Nüüd tunnevad meie
lapsed ennast vees kindlalt ja vanemad võivad
lastega veekogude ääres puhates rahulikud olla.
Täname Noorus Spa juhtkonda aktiivse koostöö
eest meie koolidega!
Mais osales meie kool õpetajate
kogemuste vahetuse projektis, mida korraldas
rahvusvahelise koostöö keskus „Tarragona“. Viis
õpetajat Peterburist külastasid 4. klassi vene keele
tundi ja tutvusid koolieluga. Ümarlauas arutasid
külalised ja meie pedagoogid erinevaid

õppemeetodeid ja jagasid oma kogemusi.
Kolleegid välismaalt nentisid meie õpilaste
aktiivset tööd õppetunnis, nende osalust
õppeprotsessis, teadmiste taset ja eruditsiooni.
Külaliste sõnul soodustavad seda formeeriv
hindamine ja meie pedagoogide eemaldumine
konservatiivsest õpetamissüsteemist, kus kogu
õppeprotsessi eesmärk on rahuldava hinde
saamine. Sellised kohtumised võimaldavad
positiivsete kogemuste ülevõtmist ja loovad tee
uute ideedeni.
Traditsiooniliselt on kevadel NarvaJõesuu koolis avatud uste päev. Sel aastal
kasutasid lapsevanemad rõõmuga võimalust näha
kooli elu seestpoolt, suhelda õpetajatega ja
ennekõike näha, et nende laps osaleb
õppeprotsessis. Lisaks õppetööle külastasid meie
külalised tantsu meistriklassi (juhendaja O.
Skorobogatova), nägid eestikeelset lavastust
(õpetaja I. Lukaševa), valmistasid vedelast
plastist sõrmuseid (õpetaja A. Onno) ja külastasid
robootikaringi tundi (juhendaja A. Zabolotnõi).
Selle aasta kõige aktiivsem klass oli kolmas
(klassijuhtaja K. Samuilov-Pavlov) – iga õpilane
tuli sel päeval kooli vanematega. Täname kõiki
selle sündmuse osalejaid – õpilasi, lapsevanemaid,
õpetajaid – aktiivse osalemise eest koolielus.
Koolielu ei vaibu hetkekski ja on alati
täis huvitavaid üritusi. Enne kooliaasta lõppu
kavatseme korraldada veel palju huvitavaid
üritusi, millest räägime järgmisel korral.
IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu kooli õppejuhataja

TUULT TIIBADESSE!
Aeg lendab ja ongi taas kätte jõudnud
aeg hüvasti jätta meie imeliste
LÕPETAJATEGA!
1. juunil Vaivara lasteaias toimuval
lõpupeol saadame kooli 13 fantastilist
sõpra! Kooli lähevad: ARSENI, MARK,
KSENIJA, NIKITA, ANNELI, ROMET,
SERGO, ALEKSANDR, EVANGELINA,
ZLATA, JESENIJA, MAKSIM, STENDANIEL.
Aitäh teile, kallikesed, et te meiega koos
olite ja soovime teile kõigile põnevat
koolitee algust!
Vaivara Lasteaia pere

Mesilaspere
Kevad on täis mõnusat siginat – saginat.
Siia mahub nii palju.
Vaivara lasteaed tähistas lõbusalt
Volbriööd, mil lasteaed oli avatud
kõiksugu nõidadele, võluritele ja
haldjatele. Tore, et nii töötajad kui pered
teemaga kaasa tulid ja üheskoos
muutsime selle päeva veel erilisemaks.
Mai alguses toimus üleeestiline
„Teeme ära“ ja ka meie lasteaed võttis
sellest aktiivselt osa. Meie panime oma
talgutele nimeks „Meie mängumaa Olgina/
Sinimäe“ korda ning üheskoos korjasime
alevikest ning mänguväljakutelt prügi.
Küll seda oli palju! Aga samas oli nii tore
näha, millise aktiivsuse ja põnevusega
lapsed prügi otsisid. Silmad särasid ja
võistlusmoment ärgitas veelgi: Kes saab
rohkem?! Usun, et sellised ühised talgud
panevad meie lapsi oma kodukohta veel
enam väärtustama! Aitäh teile, kallid
lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad, et te
kampa lõite! Suur aitäh ka meie vahvatele
üllatajatele, kes tegid meie tuju veelgi
paremaks. Peale tööd ootas meid piknik,
kus ootasid kokatädide Julia ja Veera
tehtud maitsvad pirukad ning üllatusena
ilmusid kohale tädi Tatjana, kes tõi
Olginasse magusaid kringleid ja perekond
Allikas, kes tõi Sinimäele maitsvad pitsad.
Usun, et meie tublid töötegijad olid need
maiuspalad auga välja teeninud! Aitäh
teile veel kord!
Veelgi põnevust: mais kutsusid
Sinimäe lapsevanemad lasteaeda külla
mesiniku, kes näitas ja rääkis lastele
mesilastest. Väga õpetlik ja oluline teema,
millest rääkimine aitab kindlasti ka hirmu
nende sumisejate ees vähendada. Aitäh
teile, lapsevanemad selle põneva päeva
eest!
Mitte ei saa me pidudeta! 10. mail
tähistasime lasteaias Emadepäeva!
Lapsed näitasid oma etendusi, laulsid,
tantsisid ja lugesid luuletusi. Aitäh teile,
kallid emmed ja vanaemad, et te olemas
olete! Palju, palju õnne kauni pidupäeva
puhul veel kord!
Ja nüüd tõmbame otsad kokku ja
valmistume lõpupeoks! Aitäh kõigile, kes
te meid nõu ja jõuga aitate! Kaunist suve
kõigile!
MARGIT MAKSIMOV

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
95 STASIS ŠERPITIS
03.05.1923
91 ERNALD OJA
22.05.1927
90 ALEKSEI JEGOROV
17.05.1928
89 PAVEL NOVAK
10.05.1929
89 MARIA PALMBERG
14.05.1929
87 ROMAN PETROV
08.05.1931
86 TAMARA SILINA
03.05.1932
86 PRASKOVIA CHIRKOVA 09.05.1932
86 PRASKOVJA KUULI
28.05.1932
85 MARIA BUDAKOVA
05.05.1933
80 NINA REMIZOVA
01.05.1938
80 LJUDMILA BEREZINA 22.05.1938
80 SVETLANA BABKINA 27.05.1938
ÕNNITLEME VANEMAID

KATERINA SNIZHKOVA

SÜNNI PUHUL
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
25. aprillil
Aprillikuu linnavolikogu istungil otsustati
9-st küsimusest 8. Narva-Jõesuu linna
arengukava ja eelarvestrateegia koostamise
korra eelnõu lükati edasi järgmisele
istungile, et volikogu komisjonid saaksid
esitada oma ettepanekud.
Suurendati linna omaosalust Narva-Jõesuu
linna sadama rekonstrueerimisega seotud
projektides. Omafinantseerimise
suurendamiseks vajalikud vahendid sisalduvad
Narva-Jõesuu linna 2018. a eelarves. Sadama
rekonstrueerimise tulemusel saab linn
uuendatud kai, slippi, sadamahoone, tankla,
parkla, jahtide parkimishoiuala, juurdepääsu
teed, välisvalgustuse ja teised tehnovõrgud.
Projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel –
elavdatud veeturismi teenuste arendamine
Soome lahe idaosas“ esialgne maksumus oli 250
000 eurot, millest 85 % (212 500 eurot) on
Keskläänemere programmi poolt antav projekti
toetus ja 15% (37 500 eurot) on linna
omafinantseering. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
poolt läbiviidud hangete tulemusel ületab lõplik
summa projekti üldmaksumuse 276 000 euro
võrra ja moodustab 526 000 eurot. Kuna
Keskläänemere programmi poolt antav projekti
toetus jääb samaks, suurendati Narva-Jõesuu
linna omafinantseeringut, mis moodustab 313
500 eurot.
Samadel tingimustel suurendati vastavalt
linnavalitsuse ettepanekule linna osaluse
suurust EAS poolt rahastatavas projektis
„Narva-Jõesuu linna sadama
rekonstrueerimine“. Projekti esialgne maksumus
oli 252 000 eurot, millest 85% (209 100 eurot)
on EASi poolt antav projekti toetus ning 15%
(36 900 eurot) on linna omafinantseering.
Seoses Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt
läbiviidud hangete tulemusel ületab lõplik
summa projekti üldmaksumust 227 785 euro
võrra ja moodustab 479 785 eurot. Linna
omafinantseering moodustab 270 685 eurot.
Algatati Narva-Jõesuu linna arengukava ja
eelarvestrateegia koostamine.
Kinnitati Sinimäe Põhikooli arengukava 2018 –
2020.
Otsustati, et Narva-Jõesuu linn osaleb liikmena
mittetulundusühingus Kirderanniku
Koostöökogu. Ka varem oli linn Kirderanniku
Koostöökogu liige, aga Vaivara vald ei olnud.
Seoses omavalitsuste ühinemisega tekkis
vajadus teha uus otsus Kirderanniku
Koostöökogus osalemise kohta. Narva-Jõesuu
linna nimel teostab MTÜ-s Kirderanniku
Koostöökogu liikmeõigusi Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse nimetatud isik.
Tunnistati kehtetuks 2011. aastal NarvaJõesuu Linnavolikogu määrusega nr 50
vastuvõetud „Hangete korraldamise kord
Narva-Jõesuu linnas“, mille asendas
linnavalitsuse poolt maikuus vastuvõetud uus
hankekord.
Muudeti Narva-Jõesuu Linnavolikogu
hüvitised ja hüvitise maksmise korda, millega
täpsustati korra mõnede lõigete sõnastused ning
tunnistati kehtetuks isikliku transpordi
kasutamisega seotud kulude hüvitamine
linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja
määruste ning nende eelnõudega saab tutvuda
linna kodulehel aadressil www.narvajoesuu.kovtp.ee, linnavalitsuse
dokumendiregistris ja linnavalitsuse kantseleis
aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu linn.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Alustati Narva-Jõesuu
arengukava koostamist
Kolmapäeval, 2. mail tehti algust uue
ühinenud omavalitsuse arengukava
koostamisega. Juhtrühma esimene
koosolek toimus Sinimägedes.
Narva-Jõesuu linna arengukava ja
eelarvestrateegia koostamisel on abiks OÜ Irbis
Konsultatsioonid (konsultant Garri Raagma,
pildil) ja OÜ Cumulus Consulting (konsultant
Mihkel Laan).
Juhtrühma avakoosolekul arutati järgmisi
teemasid:
- vastastikused ootused arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise protsessile
- arengukava ja eelarvestrateegia protsessis
kokkuleppimine
- arengukava võtmeteemade määratlemine
Arengukava peab volikogu poolt olema
kinnitatud hiljemalt käesoleva aasta 15.
oktoobriks.

XXVI korda maalaat
teada-tuntud meistrimees Irina Narvast. Ja
Maailmas on olemas igasuguseid asju. Neid
mis siin ikka pattu salata, ka ise ostsin
võib muidugi jagada lõpututesse
järjekordse keep-salli, mida saab väga
alagruppidesse, aga tegelikult saab liigitada
mitmefunktsiooniliselt kanda ja kasutada. Oli
üsnagi lihtsalt. On asjad, mis peavad olema
küll ka varem sarnaseid esemeid olemas, aga
ja asjad, mis lihtsalt on. Sellepärast, et on
naisterahvas ei saa ilusast asjast ostmata
alati olemas olnud, et on traditsiooniline ja
mööda minna, tee mis sa tahad. Ja sama häda
sobiv ja ajalooliselt õige ja kohane ja tuhat
on ka ehetega, ilus jaadist käevõru ei
sarnast põhjust veel. Minu silmis on
lubanud ostmata mööda minna. Keeruta mis
Vanatare Maalaat viimasesse kategooriasse
sa keerutad, fakt jääb faktiks – ära ostsin.
kuuluv. Mitte sellepärast, et ma olen üks
Mõnest asjast jäi siiski puudu ka, tuleb
korraldajatest või sellepärast, et see on
tõele silma vaadata. Lihatooteid polnud ning
kasulik, vaid asja enda pärast.
saiakesed ei jõudnud kohale. Tuli välja, et
Laat on iidne mõiste. Otsisin paremat
sõna, aga ei leidnud, sest
ta pole lihtsalt turg ega
sündmus, ei koht ega
üritus. On laat –
kokkusaamispaik,
müügikoht,
ostmisvõimalus. Inimesed
tulevad suhtlema ja
kauplema, trehvama
tuttavaid ja hindama
tulevikuperspektiive.
Vanast ajast alates on nii
tehtud ja tundub, et see on
ka tänapäeval ainus
võimalus sundimatus
olukorras tuttavaid kohata.
Meil on ju muidu ikka kiire,
aga laadaõhk võtab tempo
maha. Sest see on nii põline
tegevus – käia, vaadata,
uurida ja osta.
Sellekevadine Vanatare
Maasikad on alati ostma meelitanud.
maalaat ei olnud mingil
põhjusel vanajumala
meister hoopis välismaal ja ka kuulutuse
lemmiklaps. Reedel oli täiesti talutav ilm,
märkamata jätnud. Ka õlut otsiti taga – aga
pühapäeval imeilus ja vahepealsel
see on veidi teine jutt, mis eeldab pikemat
laadapäeval…, ma parem ei ütle seda kõva
mõtlemist. Laadatraditsioonide hulka
häälega välja! Endalegi oli tegu, et õue minna
kuuluvad muidugi ka laadalelled ja
ja laadaplatsile tegutsema kõmpida.

Mida võtta, mida jätta? Foto: 2x Alar Tasa
Laadalistel ilmselgelt ka. Me oleme nii
vihmase kliima lapsed, et hall taevas tekitab
ainult kindlaid emotsioone. Kui hetkel veel ei
saja, siis kohe hakkab! Tegelikult ei
hakanudki, aga see on tagantjärele tarkus.
Mingi koterman näis ka infoleviku sees
istuvat. Kuulutustahvel sai varakult välja,
info lehtedesse ja internetti ka, aga
millegipärast seda kõike ei nähtud. Võib-olla
segas varasevõitu aeg, aga Narva
suurlaadale konkurentsi pakkumiseks oleme
siiski liiga kodukootud ja seega teist vaba
laupäeva ei olnud. Muidugi, tänavusel hilisel
kevadel oli nii müüjatel kui ostjatel, kes
taimedega tegelesid, suureks mureks külm ilm
ja ebakindel tulevik sooja suhtes. Mis sa ikka
istutad, kui taimed külmast sinised ja
kasvamise asemel tunduvad kahanevat…
Sellele vaatamata kaubeldi siiski vapralt, sest
harjumus on meie inimesel kindlalt sees – kui
on kevad, tuleb taimi istutada. Kasvõi
lilletaimigi, aga midagi ikka. Eestlase hing ei
luba põllutööst täiesti loobuda, isegi kui
tulemuseks on potipõllundus.
Nagu ikka laadal, müüdi ka muudki
kaupa. Kes ei viitsinud oodata, kuna taimed
suureks saavad ja vilja hakkavad kandma, sai
osta valmistoodangut kurkide-tomatitemaasikate näol ja muud analoogset, kes
tahtis juba konserveeritud ja töödeldud
kaupa, võis osta mahla ja jalapenosid, mett ja
värskesoolakurke, silmu ja heeringat.
Kindlasti muudki, mis hetkel tagasivaatavalt
enam meelde ei tule. Mõnda kaupa sai lausa
valida, nagu näiteks erinevate mesinike
pakutud mett.
Ka käsitööst polnud puudus. Kes
soovis, võis osta nuku vastavalt oma
maitsele. Villaseid salle-sokke-keepe pakkus

kõrtsikaklus, aga mõned
traditsioonid võiksid ikka
järgimata ka jääda. Kuigi –
ei me ette tea, nagu
laulusalmis kõlab.
Õnneloos on Vanatare
traditsioon ja kindlalt
olemas. Lisaks
traditsioonilisele kaubale
võis sellel aastas ka
mõningaid ootamatuid asju
võita – savinõusid ja
tervisetooteid näiteks.
Oksjon jäi siiski ära –
mingil põhjusel ei
kujunenud sellel laadal
välja sõlmpunkti, mil rahva
kontsentratsioon oleks
piisav, et kauplema
kukkuda. Nagu pilved
taevas, nii oli ka rahvas
seekord hajus ja kaootiline,
kogu aeg nagu oli inimese
ja samas nagu polnud ka.
Seda vist nimetatakse
keskmiseks.
Lõpuks pole see kõik
vist oluline. Tähtis on
järjepidevus ja eesti jonn.
Isegi kui kõik ei läinud
täiesti ootuspäraselt,
toimub kõik ikka edasi.
Uueneme, areneme,
täieneme – ja kestame ikka
edasi. Elagu Vanatare
Maalaat ja kohtume
oktoobris.
UTA KROON- ASSAFREI
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Aasta aasta järel
Jälle kevad, jälle unustamatu mai! Kuid
juba ammu kujunenud traditsiooni järgi
toimub 9. mail Narva-Jõesuus pidulik
rongkäik ning „Katjuša“ saatel
kogunevad inimesed Suures
Isamaasõjas hukkunud sõdurite
vennashaua juures.
Monumendi juures kõlasid
õnnesoovid võidupüha puhul. Oma sõjaaastate teemalise programmiga
rõõmustasid vene kultuuriühing Allikas ja
A. Hahni nimeline kirjandusselts, kõlasid
Narva-Jõesuu pensionäride ühingu
juhataja Irina Mošonkina ja linnavolikogu
liikme Tatjana Pagajeva õnnitlused.
Südantliigutavalt kõlasid Narva
vokaalstuudio „Pääsuke“ hääled, kelle
esinemine tuletas meelde hirmsat sõda.
Preester Daniil luges hingepalvet
neile, keda pole enam meiega. Pisarsilmil
pandi lilled monumendi jalamile.
Mäletame igavesti rasketel sõja-aastatel
langenuid!
Suur tänu kõigile, kes mäletavad
rõõmsat, säravat, päikeseküllast päeva
maa peal! Täname Narva Vene konsulaati,
Narva-Jõesuu linnavolikogu ja
linnavalitsust, linnapead Maksim Iljini ja
lugupeetuid sponsoreid rahalise toe eest.
Soovime elurõõmu, tugevat tervist ja
õitsengut. Jätkakem meie rahutaeva
kaitsmist ning meie auväärsete veteranide
hoolega ja tähelepanuga ümbritsemist.
Narva-Jõesuu pensionäride ühing

Detailplaneeringu
kehtestamise teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.05.2018
korraldusega nr 177 kehtestati NarvaJõesuu linna Vaivara külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
”Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja
kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106
ristmiku maa-ala“ detailplaneering
(planeeringuala pindala ca 2,5 ha), mille
eesmärgiks on Põhimaantee 1 (E20)
Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee
kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe
linna lõigu ümberehituse tehnilise projekti
(lõik 183,2-187,6km) realiseerimiseks
kruntide moodustamine, ehitusõiguse
määramine, riigitee ehituseks vajalike
kruntide sihtotstarbe muutmine
transpordimaaks.
Detailplaneering on kooskõlas Vaivara
valla kehtiva üldplaneeringuga.
Planeeringuala arendajaks on
Maanteeamet. Planeeringumaterjalidega on
võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna
kodulehel www.narva-joesuu.ee.
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OPERATIIVTEATED
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
11. mail teatati, et Narva-Jõesuu linnas Pargi
tänaval asuva korterelamu trepikojas löödi 78aastast naist. Politsei pidas 78-aastase mehe
kahtlustatavana kinni.
12. mail teatati, et Olgina alevikus Narva
maanteel peksis 16-aastast neiut 29-aastane
mees. Politsei pidas alkoholijoobes mehe
kahtlustatavana kinni.
LOOMA JULM KOHTLEMINE
1. mail teatati, et Narva-Jõesuu linnas Eduard
Vilde tänaval asuva maja hoovis valati
bensiiniga üle koer. Politsei alustas
kriminaalmenetlust Karistusseadustiku
paragrahvi järgi, mis käsitleb looma julma
kohtlemist. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Tegime kõik tublit tööd!
Linnas toimusid mitmed talgud.
Niipea kui lumi ära sulas, asus linna
kommunaalamet tänavaid talvisest mustusest
puhastama. Kõik omanikud, korteri- ja
aiaühistud kiirustasid talvega hüvasti jätma
ning oma territooriume talvistest jäätmetest ja
eelmise sügise meenutustest puhtaks tegema,
et kõik krundid ning koos nendega ka kogu linn
säraksid puhtusest.
Mais toimusid talgud Narva-Jõesuus,
Hiiemetsas, Olginas, Sinimäel, Auveres,
Merikülas ja Kudrukülas. Ja need on vaid
„Teeme ära“ egiidi all registreeritud talgud!
13. mail toimusid linnatalgud metsas.
Endise Valentina Tereškova nimelise
pioneerilaagri territooriumil (Raja tänaval
asuva jalgpalliväljaku lähedal) koguti prügi, mis

Talgulised ühispildil.
Foto: N. Pessotšinskaja
oli sinna aastate jooksul kogunenud. Kõike
täiesti puhtaks saada ei õnnestunud – prügi oli
seal lihtsalt nii palju – aga linna
kommunaalamet jätkab kogutud prügi
äravedamist. Kahjuks on linnas palju sarnaseid
kohti.
Tore on teha kasulikke asju. Isegi kui töö jäi
lõpetamata, said kõik osalejad moraalset
rahuldust. Kui tegeleme sellega aktiivsemalt,
siis ühise jõupingutuse tulemusena
likvideerime kogu prügi ja saame Eesti kõige
puhtamaks linnaks!

Braavo!

Hiljuti lõppes rahvusvaheline noorte lauljate
televisioonikonkurss „BRAVO“ telekanalil
ETV+. Konkursil osalesid lapsed Eestist,
Lätist ja Leedust vanuses 11 kuni 17. Finaali
pääses 9 võistlejat. Konkursi finaalis osales
Narva-Jõesuu elanik Vladislav Odintsov (11).
Ta saavutas 7. koha ja võitis publiku lemmiku
auhinna.
Isegi teleekraanilt oli tunda avatust,
suurt potentsiaali ja naudingut, mida Vlad saab
sellest, mida ta laval teeb.
Paljud teist on kindlasti Vladi mitte ainult teleris
näinud, vaid kuulnud ka
raadios, lugenud temast
eelmisel aastal ajalehes Meie
Leht, kui ta tuli tagasi
Vitebskist, näinud teda
esinemas kontsertidel
Narvas, Sillamäel ja NarvaJõesuus.
Vlad, räägi, kuidas sulle
võistlus meeldis? Kas oli
raske?
Meeldis väga! Ei olnud raske,
vaid isegi päris huvitav!
Kui ma saadet vaatasin
(üks kord nädalas
pühapäeviti telekanalil
ETV+), mõistsin, et palju
jääb kaadri taha. Kuid
vanemate kaasaelamine
laste esinemise ajal sai
pildile! Oli tunne, et kohati ei olnud
kohtunike hinnangud sinu suhtes ausad.
Ema Natalja Odintsova: Teleekraanil kõige karmim
zürii liige Andrei Pokutnõi elas tegelikult kõikidele
osalejatele väga kaasa ning toetas kõiki.
Konkursi zürii: „Kuldse grammofoni“ laureaat
Andrei Pokutnõi, Eurovisiooni võitja Maria
Naumova Lätist ja Eurovisiooni finalist Evelina
Sašenko Leedust.
Vlad, mis meeldis sulle konkursi juures kõige
rohkem?
Maria Naumova, ta on nii ilus ja lahke! Saime
temaga sõpradeks. Enne igat esinemist tuli ta iga
esineja juurde, andis nõu, kuidas laval käituda,
kuidas seda või teist liigutust kõige paremini teha,
kuidas laulu paremini esitada. Iga kord esitati
maailmakuulsaid hitte erinevas arranzeeringus,

sealhulgas jazz ja rock’n’roll, ning kõik polnud
alati lihtne.
Esinemise lõpus tõmbasite te iga kord loosi,
et valida laul oma järgmise kontserdi jaoks.
Kas olid alati rahul sellega, mis sulle sattus?
Jah. Kõige keerulisem oli minu jaoks „I will
always love you“ (Whitney Houstoni laul), kuid
ainult alguses, sest siis põdesin ma grippi.
Ema lisab: „Palavik oli 40 ringis ja ta kaotas hääle.
Polnud kindel, kas Vlad saab esineda, sest isegi
proovides ei suutnud ta lõpuni laulda. Kuid
kontserdil laulis ta imehästi ja sai aru, et see on
tema laul.“
Mis konkursil esitatust
meeldis sulle kõige
rohkem? Kas esitad seda
ka edaspidi?
Mulle meeldis väga
rock’n’roll. Teisel kohal on
Aisha, kolmandal Metallica,
neljandal Whitney Houston.
Igale laulule tehti uus
arranzeering. Läti bänd
„Baraka“ aitas väga ja me
saime isegi sõpradeks.
Hiljem, pärast esinemist,
kinkisid nad mulle viimase
laulu arran•eeringu.
Nataša, ütle, kuidas sa
kõige sellega hakkama
saad? Sul on veel üks
laps, kes on 1,5-aastane,
abikaasa, töö.
Ma ei tea, kuidagi saan (naerab). Me elame ju
Sillamäel, Vlad käib sealsamas koolis, kuigi
ametlikult oleme Narva-Jõesuu elanikud.
Seejuures laulab Vlad veel Julia Kuzmina
juhendamisel vokaalansamblis „Magic Land“
(Narva). Nii elamegi Sillamäe, Narva-Jõesuu ja
Narva vahel. Konkurss oli huvitav väljakutse:
proovid, kostüümide valimine ja ostmine,
regulaarsed reisid Tallinnasse. Konkurss kestis
kolm kuud. Kuid see oli vahva!
Vlad, tuleb välja, et oled ennast juba leidnud!
Sul ees on veel palju uut ja huvitavat.
Loodame, et näeme sind Eurovisioonil! Edu
sulle!
Intervjueeris
VERONIKA STEPANOVA

VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Teeme ära Hiiemäel
Hiiemetsa külavanema Tarmo Kasikovi
eestvedamisel toimusid sel aastal
kogukonna talgud Hiiemäel.
Aitäh, Tarmo imelise päeva eest! Miks
ja mida tehti? Üheskoos korrastasime seda
imelist pühapaika: saagisime ja korjasime
ära maha langenud puud, korjasime oksad,
prügi ning lõpetuseks istutasime pea 100
aastase tamme juurde ka ühe armsa väikse
tammepuu.
Talguid alustasime Urmase mõnusa
saksofoni muusika taustal, siis kuulasime,
miks see paik nii oluline on ja seejärel
asusime tööle. Lõpetuseks ootas kõiki
talgulisi soe supp ja kuumad pirukad!
Aitäh kõigile, kes selle päeva meiega
veetsid! Aitäh ilmataadile, kes selle nii
päikeseliseks muutis! Koos on vahva ja
jõuab palju!
MARGIT MAKSIMOV

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

LJUBOV KAMPUS
NADEZDA UUSTALU
SVETLANA TOOTS
ANTONINA POPOVA
ILME-JULAINE TREIBERG
IRINA MAKAROVA
HEIDO ANNUS
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Juuni kodupaiga
ajaloos
1. juuni -1. detsember
1877. aastal tegutses
Narva-Jõesuus Narva
apteekri Eduard Otto poolt
avatud Narva-Jõesuu oma
apteek, mis 1884. aastast
sai alalise maaapteegi
õigused ja nüüd tegutses
aastaringselt. Esimene Eduard Otto avatud
apteek töötas sadama kvartalis.
2. juunil 1923. aastal sündis Narva-Jõesuus
põllumees Eduard Spirka, kes läks Soome sõtta
20. detsembril 1943. aastal ja sealt suunati ta
õppima Taavetti allohvitseride kooli, kust
saadud tarkusi tuli kasutada kapralina Viiburi ja
Vuokse lahingutandritel. Peale teenistusest
vabanemist õnnestus pääseda läbi Rootsi
Kanadasse Ontario provintsi Thunder Baysse.
6. juunil 1923. aastal sündis Vaivara vallas
Perjatsi külas Leo Pormann, kelle sõjamehe tee
Soomes algas 7. mail 1943. aastal ja kohe tuli
minna lahingutesse Rajajoele. Sealt saadeti
ohvitseritarkusi õppima ja peagi jätkus
lahingutee Rajajoel.Tema teeneid hinnat 4.
klassi vabadusristiga. 19. augustil 1944. aastal
tuli ette võtta Eestimaa tee ja asus tööle
Tallinnas. 24. oktoobril 1945. aastal arreteeriti
ja tema riigivastaseid teeneid hinnati 8 aastase
vanglakaristusega Sverdlovski vangilaagris.
Istus kogu aja ära ja 1953. aastal pääses
vabadusse ja alustas elektriku tööd Harju
rajooni tööstuskombinaadis ja hiljem Eesti
Energias, kust 1984. aastal läks pensionile.
Soomepoiste Meeskoori liige, elab Sauel ( 2015.
aasta andmed).
15. juunil 1924. aastal sündis Vaivara vallas
Rubo Annus, ametilt lukksepp, kes elas
Kannuka külas. Soome armeesse jõudis 9.
veebruaril 1944. aastal ja kohe suunati
Jokelasse väljaõppele, kust läks
tõrjelahingutesse Viiburi lahele ja Vuoksele. Sõja
lõppedes tuli tagasi Eestisse Kehra
õppelaagrisse. Töötas raudteel lukksepana,
tehniku ja meistrina.
Tema maine teekond sai käidud 2. detsembril
1984. aastal Tallinnas. Oma viimast und
puhkab Rahumäe kalmistul.
15. juunil 1996. aastal taasavati Narva-Eesti
seltsi eestvõttel Narva Garnisoni kalmistul
Eesti Vabadussõjas langenute mälestusmärk ja
ka kalmistu.
20. juunil 1996. aastal valiti Narva-Jõesuu
Kalurite Liidu juhatuse esimeheks Toomas
Rebmann.
22. juunist kuni 21. juulini 1764. aastal
korraldas keisrinna Katariina II ringsõidu
mööda Eestimaad (Lõuna-Eesti oli toona
Liivimaa) ja oma külaskäigu raames külastas ta
Narvat, Tallinna ja Pärnut. Teel Tallinna peatus
ta Laagna mõisas, siin võeti teda suursuguselt
vastu (oma mälestuses on ta Laagnat maininud
oma lemmik puhkekohana), samuti ka Jõhvi
mõisas.
23. juunil 1923. aastal avati Narva-Jõesuu
kalmistul mälestussammas ( tegelikult
mälestusrist) siia maetud Eesti Vabadussõjas
langenutele. Mälestusristi autoriks oli Amandus
Adamson ja see on üks vähestest Vabadussõja
mälestusmärkidest, mis elas üle ka nõukogude
aja ja on siiani originaal kujul. Järgmisel päeval
avati Valges pargis mälestussammas
Vabadussõja mälestuseks, üks ilusamaid
Amandus Adamsoni Vabadussõja
mälestusmärke Eestis. See sammas hävitati 12.
juunil 1941. aastal ja on siiani taastamata.
23. juunil 1926. aastal oli Narva-Jõesuu
Pimedas pargis Narva-Jõesuu laulupidu, kus
segakoore juhatas J. Saar Paidest ja
puhkpilliorkestreid omakandi mees Eduard
Knude.
23. juunil 1991. aastal taasavati Vaivara
kalmistul Voldemar Melliku kujundatud Vaivara
kihelkonna Vabadussõja mälestussammas.
25. juunil 1961. aastal avas Narva-Jõesuus
uksed põllumeeste puhkekodu-sanatoorium.
29. juunil 1994. aastal sai Eesti
kaitseministriks võrumaist päritolu Enn Tupp,
kelle esimeseks esinemiseks avalikkuse ees
kujunes kõne Vaivara mälestusmäel, kus
tähistati Narva lahinguruumis toimunud
lahingute 50. aastapäeva ja kus osalesid
mõlemal poolel võidelnud võitlejad. See oli
omamoodi leppimisüritus, kuigi päris lõplik
leppimine on siiani saavutamata.
Sir ARTHUR
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