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Siin on ilus elada
Palju õnne
sünnipäevaks!
MÄRTS

Me hoiame nõnda ühte kui
heitunud mesilaspere,
me hoiame nõnda ühte ja läheme
läbi mere…
Paul-Eerik Rummo
Nõnda ühtehoides ja väärikalt
tähistasid loksalased meie riigi
102. sünnipäeva Loksa linnas.
Tänumeeles ja lilledega pidasime
meeles meie hulgast lahkunud
ja meie riigi eest võidelnud
kaasmaalasi 24. veebruari hommikul
Loksa
kirikuaia
mälestuskivi
juures, kus karge päikeselise taeva
all kõlas ühislauluna „Eesti lipp“.
Meeliülendav oli ka lipuehtes Loksa
linn, kus hoolsad olid sel aastal
nii ettevõtted, majaomanikud kui
korteriühistud. Linnas kõike nägev
ja valvav merekotkas sai aga riigi
sünnipäeva puhul traditsiooniliselt
kaela sinimustvalge salli.
Eesi Vabariigi 102. sünnipäeva
kontsert-vastuvõtt
toimus
23.
veebruaril Loksa Gümnaasiumi
saalis. Pilgeni täis saalis kuulati
linnapea
Värner
Lootsmanni
pidupäevakõnet ja autasustati linna
teenekaid kodanikke, kuulutati
välja linna Aukodanikud, Aasta
noored, Aasta Sportlased, anti
üle lipuviir Kauni Kodu eest ja

jagati
uutele
linnakodanikele
väljaloositud kingitused. Suure
sünnipäevakontserdi
kinkisid
meile Estonian Voices koos Kadri
Voorandiga ja meie kohalikud
isetegevuslased. Oleme uhked,
et meil on sellise kõrge tasemega
koorid ja orkester koos väsimatute
dirigentide Juule Laurendi, Teele
Utti ja Andrei Sedleriga. Tänud
teile!
Pidupäeva vastuvõtu toimumine
ja korraldamine sõltub paljude
pühendumisest.
Tänan
kõiki
esinejaid, Loksa Gümnaasiumit,
Loksa Haljastuse töömehi, kes igati
meid aitasid, Lauri Metust suure
ettevalmistustöö
koordineerimise
eest, Kuusalu söögituba kaunilt
ja maitsvalt kaetud pidulaua eest,
Loksa kaupluste lilleseadjaid ilusate
kompositsioonide
eest,
Loksa
linnavalitsust igakülgse toe ja abi
eest ning muidugi kõiki vastuvõtule
saabunuid.
Teie tegite selle aasta tähtsaima
pidupäeva eriliseks! Aitäh teile!
Kestku ja kasvagu Eesti!
Helle Lootsmann
Loksa Linnavolikogu aseesimees
Loksa Kultuur SA tegevjuht
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Uusi ilmakodanikke
ei ole registreeritud.
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Loksa linn jagas tunnustust
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine Loksal
23. veebruaril kogunes Loksa kandi
rahvas Loksa Gümnaasiumi saali
tähistamaks Eesti vabariigi 102.
aastapäeva. Kuulati head muusikat
kohalikelt esinejatelt, pidupäeva
kõne pidas Loksa linnapea Värner
Lootsmann, esines Estonian Voices
ning jagati tunnustust.
Loksa linna Aukodaniku tiitli
pälvisid Reet Vaher ja Eha
Gnadeberg suure panuse eest Loksa
ajaloo uurimisel, säilitamisel ning
tutvustamisel ja kajastamisel.
Eha Gnadeberg on olnud Loksaga
seotud kogu elu. Pärast Võsu
7-klassilise kooli lõpetamist asus ta
õppima Loksa Keskkooli ja on selle
I lennu vilistlane 1955. 1959. aastal
asus ta neljanda kursuse üliõpilasena
tööle Loksa Keskkooli saksa keele
õpetajana. Töötas Loksa koolis
kuni 2003. aastani. Ta on MTÜ
Vana-Loksa Seltsi aktiivne liige, on
aastaid osalenud Loksa luuleklubi
töös. Ta on aastaid tegelenud
Loksa ajaloo uurimisega. 2010.
aastal valmis tema eestvedamisel
raamat Loksa ajaloost „Sinust ja
Sinule, Loksa“. On korraldanud
Loksa ajaloopäevi, näiteks Loksa
esmamainimise 380. aastapäeva
puhul toimus Loksa ajaloomatk,
toimus Loksa Haridusseltsi 90.
aastapäeva tähistamine, eelmisel
aastal vanade Loksa fotode näitus
Loksa Kultuurikeskuses.
Reet Vaher on Loksa kauaaegne
sidetöötaja ja Loksa ajaloo uurija.
Ta on MTÜ Vana-Loksa Seltsi
aktiivne liige, on aastaid osalenud
Loksa luuleklubi töös. Ta on
aastaid tegelenud Loksa ajaloo
uurimisega. 2010. aastal valmis
tema eestvedamisel raamat Loksa
ajaloost „Sinust ja Sinule, Loksa“.
On korraldanud Loksa ajaloopäevi,
näiteks
Loksa
esmamainimise
380. aastapäeva puhul toimus
Loksa ajaloomatk, toimus Loksa
Haridusseltsi
90.
aastapäeva
tähistamine. Eriti suure panuse andis
ta eelmisel aastal vanade Loksa
fotode näitus korraldamisel Loksa
Kultuurikeskuses
Sellel aastal anti välja kolm Loksa
linna Teenetemärki.
Loksa linna Teenetemärgi pälvis
perearst Mall Idavain. Mall Idavainu
esitas Loksa linna Teenetmärgi
kandidaadiks Loksa linnavalitsus.
Teenetemärgi pälvis ta tänuväärse
töö eest meditsiini alal.
Loksaga on Mall Idavain seotud
alates 1979. aastast. Ta on sündinud
Elvas. Peale Tartu Riikliku Ülikooli
arstiteaduskonna raviarsti diplomiga
lõpetamist
(spetsialiseerumisega
sisehaigused) 1979. a asus ta sama
aasta sügisel tööle Loksale ning
siin peab ta väärikat perearsti ametit
tänaseni, teenindades nii Loksa linna
kui Kuusalu valla elanikke. Tal on
kolm last ja kaks lapselast. Ta on
väga tasakaalukas ja iseloomult
rahulik arst - arst, kes oskab lisaks
ravimisele ka patsienti ära kuulata.
Perearsti keerulist tööd ilma selle
oskuseta polekski teha võimalik.
Loksa linna Teenetemärgi pälvis
Loksa Muusikakooli õpetaja Juule
Laurend. Loksa linna Teenetemärgi
pälvis Juule Laurendile välja-

Tänan kõiki, kes meie
tegevust Loksa ajaloo
uurimisel, talletamisel ja
tutvustamisel suure autasu
vääriliseks pidasid.
Aitäh!
Ma ütlesin tegevust, sest
see, mida me teeme, ei
ole töö. See on huvitav
tegevus ja kui see on
vajalik kogukonnale, siis
on kõik hästi. Eelkõige on
meie tegevus Loksa ajaloo
uurimisel tänuvõlg kõigi
nende inimeste ees, kes
elasid siin kaunis paigas
enne meid.
Noortel, eriti kooliõpilastel
soovitan uurida ja
jäädvustada oma pere
loo. Iga pere lugu on osa
kogukonna loost ja see on
üks killuke eesti ajaloost.
Palju õnne, kallis
Eestimaa!“
Loksa Aukodanik 2020
Eha Gnadeberg

paistva
Loksa
kultuurielu
edendamise ja tänuväärse muusikaalase pedagoogilise töö eest.
Juule Laurend töötab Loksa
Muusikakoolis solfedžoõpetajana
juba alates 1981. aastast. Läbi
muusikaarmastuse on ta õpetajana
osanud lastele teha huvitavaks ka
muusikateooria raske osa – solfedžo.
Lisaks põhitööle on ta teinud ka
lauluõpetaja rasket ja tänuväärset
tööd. 1996. aasta sügisest alustas
Juule Laurendi eestvedamisel tööd
Loksa Muusikakooli Lastekoor.
Viljakas on olnud ka tema töö
solistidega, ilmekaim näide on Ilja
Massalov – Laulukarusselli finaalis
II koht aastal 2006, kuid tublisid
lauljaid on sirgunud teisigi. Juule
Laurendil on jätkunud energiat
juhatada
naisansamblit,
mille
esinemised on alati olnud huvitavad,
sisukad ja muusikaliselt äärmiselt
nauditavad. „Laul sütitab, laul
ühendab, laul leevendab valu, laul on
ood hingele – Juule on osanud tuua
noored muusika juurde, on osanud
panna noored laulmist armastama.
Ta on olnud säde, mis on suutnud
süüdata muusikaarmastuse paljudes
südametes.
Juule on juhendanud Loksa
Muusikakooli vilistlaskoori, millest on tänaseks saanud Loksa
Muusikakooli vilistlassegakoor, osaleti ka viimasel üldlaulupeol 2019.
aastal.
Kolmanda Loksa linna Teenetemärgi
pälvis Loksa kooli endine õpetaja
Malle Vaher. Loksa linna Teenetemärgi pälvis Malle Vaher
kauaaegse ja tulemusliku pedagoogilise töö ning eesti keele ja
kultuuri hoidmise eest.
Loksal on ta töötanud õpetajana 1963.
aastast. Pedagoogi tegevust alustas
ta Loksa Töölisnoorte Keskkoolis
eesti keele ja kirjanduse õpetajana,
töötas seejärel õppealajuhatajana
ja hilisematel aastatel juhtis ta
Loksal kaugõppekeskkooli. 1968.
aastal astus ta tööle ka Loksa
Keskkooli eesti keele ja kirjanduse
õpetajana. Tema initsiatiivil võeti
vastu otsus hakata Loksal lastele
osutama logopeedilist abi ja 1971.
aastal organiseeriti kooli juurde
logopeediaklass. Aastatel 19712004 õpetas Malle Vaher kõiki
Loksa kooli õpilasi, kes vajasid
logopeedilist keeleravi. Samuti
nõustas ja õpetas Malle Vaher neid
eelkooliealisi lapsi, kelle vanemad
pöördusid logopeedi poole sooviga
saada oma lastele kõneravi.
Mitmeid aastaid tegi ta ka koo-lis
toimuvast ülestähendusi koolikroonika tarvis.
Tema keeleõpetaja oskused ja
kogemused olid väga olulised
ka 90. aastatel, siis alustas ta
Phare programmi raames muukeelsele
elanikkonnale
integreerimisprojektidega. Osales koolides eksamite välisvaatlejana/hindajana.
Õpetajana oli ta täpne ja korrektne,
oli nõudlik nii enda kui õpilaste
suhtes, samas heatahtlik, sõbralik ja
leebe. Kolleegina oli ta alati toetav
ja mõistev.
Malle Vaher on tagasihoidlik,
intelligentne, sügavate kultuurihuvi-

AKTUAALNE 3
Loksa linnapea Värner Lootsmanni kõne kontsertaktusel Loksa Gümnaasiumi saalis
23. veebruaril 2020.a

dega sisemiselt rikas inimene. Ta
on olnud aastaid Loksa luuleklubi
üks eestvedajaid ja seal toimunud
kirjandusürituste läbiviija.
Loksa Linna Aumärgid anti:
Margarita Šultsile kauaaegse
pedagoogilise tööeest Loksa
lasteaias;
Elbe Järvele kauaaegse ja
tänuväärse töö eest Loksa apteegis;
Laine Hoffmannile kauaaegse ja
kohusetundlikutöö eest meditsiini
alal;
Maie Itsele panuse eest Loksa
ajaloo uurimisel ja jäädvustamisel
ning mitmekülgse projektitegevuse
eest noorte keskkonnateadlikkuse
tõstmisel;
Eve Jürgensile suurepärase
õpetajatöö eest;
Raik Saartile panuse eest Loksa
veemajanduse korraldamisel;
Tatjana Serebrjakovale aktiivse
ühiskondliku tegevuse eest;
Raivo Moksile kauaaegse tubli töö
eest Loksa kooli bussijuhina;
Jaan Pöörile aktiivse osalemise
eest Loksa linna arendamisel.
Aunimetust Aasta Sportlane
antakse Loksal välja alates 2012.
aastast. Aasta Sportlase tiitli on
varem pälvinud Jevgeni Salejev,
Pent Paalberg, Epp Paalberg ja
Egert Jõesaar.
Sellel aastal pälvisid Loksa linna
aasta Sportlase tiitli taas Epp
Paalberg ja Egert Jõesaar.
Epp
Paalberg
kuulub
juba
mitmendat aastat Eesti suusaorienteerumise koondisse, momendil
elab ja treenib Šveitsis.
Kaalukaimateks võistlusteks, kus
Epp 2019. aastal Eesti koondise
koosseisus häid tulemusi saavutas,
olid maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused ning IXX
taliuniversiaad.
Maailmameistrivõistlustel saavutas
ta ülitugevas ning -tihedas konkurentsis: teatesõidus 5. koha;
tavarajal 18. koha; sprindis 22.
koha; lühirajal 22. koha. Euroopa
meistrivõistlustelt, samuti väga tugevas konkurentsis, tõi Epp koju:
teatesõidus 4. koha; sprindis 24.
koha; lühirajal 30. koha; tavarajal
26. koha. Taliuniversiaadil sõitis Epp
välja: sprinditeates 7. koha; lühirajal
11. koha; jälitussõidus 14. koha;
sprindis 19. koha. Lätis toimunud

Madona karikal, kus osalesid nii
Balti- kui Põhjamaade sportlased,
saavutas ta kolme päeva kokkuvõttes
kolmanda koha.
Möödunud hooaja tulemuste põhjal
võib öelda, et Epp on kindlalt teel
maailma suusaorienteerumise tippu.
Lisaks võitis ta 2019. aastal:
• Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus U23 vanuseklassis 2000 m
takistusjooksus kuldmedali;
• Hispaanias toimunud rogaini
maailmameistrivõistlustel (koos
Kaisa Roobaga) pronksmedali.
Loksa linna Aasta Sportlase tiitli
on Epp varasemalt pälvinud viiel
korral.
Egert Jõesaar on sündinud 1994. a.
Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis
rakendusinformaatika eriala. Võistleb võistlusklassis F44s.
Egert Jõesaar on kettaheites ja
odaviskes
saavutanud
märkimisväärseid
tulemusi
alates
2011. aastast, kui ta saavutas EIL
Eesti MV 1. koha kettaheites.
Egerti Jõesaar saavutas 2016.
aasta Rio paraolümpiamängudel
kettaheites 8. koha; 2017. aastal
saavutas Egert IPC kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel kettaheites 8. koha. 2018. aastal saavutas ta
IPC kergejõustiku EM-l 4. koha. Ta
valiti 2018. aasta Eesti Invaspordi
Liidu poolt aasta meesportlaseks.
Tema treeneriteks on Priidu Niit ja
Mart Olman.
2019. aastal IPC kergejõustiku
MM-l Dubais saavutas ta 7. koha.
Eesmärk on 2020. aastal EMsaavutada hea tulemus ja 2020
Tokyo paraolümpiamängudelt tuua
ära ka medal.
Loksa Aasta Noore tiitlile oli
kandidaate sellel aastal neli. Loksa
linna Aasta Noore tiitli pälvisid
Sandra Vilumaa ja Marko Metus.
Sandra Vilumaa on väga kohusetundlik ja motiveeritud Loksa
kooli 12. klassi õppur-abiturient,
kellele võib klassi ühistegemistes
alati loota. Ta on noor, kes ei karda
vastutust, vaid on valmis tegema,
esindama, läbi viima, osalema.
Sandra on andekas ja loominguline,
kes ka realiseerib oma võimeid
maksimaalselt. Sandra on alates
põhikoolist osalenud vabariiklikel
emakeeleolümpiaadidel: 2019. aasta

kevadel saavutas maakondlikul
emakeeleolümpiaadil
II
koha,
vabariiklikus voorus 13.-15. koht.
(üle-eelmisel aastal saavutas samal
olümpiaadil vabariigis 3. koha).
Ta on kooli õpilasesinduse töös
osalenud 3 aastat, hetkel täidab
asepresidendi kohuseid. Sandra
esindas kooli kahel viimasel
aastal EÕE Liidu üldkoosolekutel.
Rahvatantsuga on tegelenud alates
1. klassist.
On kajastanud Loksa kooli tegemisi
Loksa kandi ajalehes Loksa Elu.
Alati abivalmis. Laulnud Loksa
Muusikakooli lastekooris, õppinud
Loksa Muusikakoolis pillimängu.
Ta on positiivse ellusuhtumisega
noor, tegus NOOR.
Marko Metus on andekas ja pühendunud Loksa Gümnaasiumi
abiturient. Ta on esindanud Loksat
osaledes mitmetel noorkotkaste
retkedel, nii kodu- kui ka välismaal.
Oma liidri ja organiseerimise oskusi
sai ta lihvida eelmisel aastal Lürvo
retke peakorraldajana, mis tõi
Loksale kokku noori üle Harjumaa.
Marko oli nomineeritud aasta
noorkotkaks 2019. Vabal ajal tegeleb
Marko võrkpalliga, ta on Loksa
võrkpalli trenni eestvedaja.
Tema meelistegevuste hulka kuulub ka rahvatants. Veel on ta
tegev ansamblis nimega MAIKS,
esinetud on heategevuskontsertidel,
jaanipäeval kui ka jõulupidudel.
Marko lööb kaasa Loksa Muusikakooli puhkpilliorkestris, Kuusalu
pasunakooris, Harjumaa noorte
puhkpilli orkestris ning Vabariiklikus
orkestri juhtide puhkpillide orkestris.
Möödunud suvel sai ta võimaluse
esindada Eestit Valgevenes Minskis,
kus ta laulis Metsatöllu „Koduhiite
kaitsel“ ning Venemaal Pihkvas
hansapäevadel. Ta andis oma panuse
esinedes XXVII Laulupeol ning ka
selle eelneval tule tulemisel.
Marko Metus on aktiivselt osalenud
Loksa linnaürituste läbiviimisel
ning andis suure panuse Loksa,
Kuusalu,
Vihula
koostöögrupi
noorte koostöösse ning projekti
läbiviimisesse.
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Lugupeetud Loksa linna ja Kuusalu valla rahvas!
Head sõbrad!
Daamid ja härrad!
Eesti riigil on homme sünnipäev. Meie riik saab 102-aastaseks. 102 aastat
tagasi täitus eesti rahvavalgustajate ja kõigi eestlaste aastakümneid ja
aastasadu kestnud unistus oma riigist. 48 aastat enne Eesti riigi sündi
kirjutas Lydia Koidula oma Soome aatekaaslasele Antti AlmbergJalavale: “Teil on palju rohkem šansse soome rahva iseseisvuseks kui
meil, aga meie ka ei riputa lootust varna ja meie ka usume, et meie rahva
õitseaeg tuleb ja töötame selle heaks“. Ja see aeg tuli - juba 48 aasta pärast
ning vaid paarikuise vahega tähistavad kaks riiki nüüd juba oma 102.
sünnipäeva.
Eesti riigi väljakuulutamise eelsed kuud olid märkimisväärsed kui kohaliku
iseseisvuse etapid. Vene Ajutise Valitsuse dekreediga 5. juulist 1917
„Eestimaa kubermangu administratiivsest valitsemisest ja omavalitsuse
ajutisest korraldamisest“ anti Eestile autonoomse haldusüksuse iseloom,
mille piirid ühtisid rahvusliku asualaga. See andis meie riigi loojatele
rohkem indu, usku ja võimalusi omariikluse loomiseks. Eesti riigi
rajajate poolt koostatud „Eesti Iseseisvuse Manifest Kõigile Eestimaa
Rahvastele“ oli kui Eesti riigi sünnitunnistus, mis andis hingejõudu nii
riigi iseseisvuse eest võitlejatele kui ka uue riigi hoidjatele. Manifest
loeti esimest korda rahvale ette täna, 102 aastat tagasi Pärnus Endla
teatri rõdult. 24. veebruaril kuulutati aga Tallinnas välja Eesti Vabariik
ja kogu võim Eesti territooriumil anti Eesti Päästekomiteele, mida juhtis
Konstantin Päts, hilisem Eesti Vabariigi President, kelle sünnist möödub
täna 146 aastat.
Hea rahvas! Eesti riik oli sündinud, aga võitlus iseseisva riigi eest jätkus.
Noorele Eesti riigile said raskeks katsumuseks võitlused Vabadussõja
rinnetel ja ainult meie sõjameeste tublidus ja tollaste riigiisade nutikus
selles keerulises ajaloolises segaduses lõid võimaluse ja viisid Tartu
rahulepingu sõlmimiseni Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel
2 veebruaril 1920. aastal. Sada aastat tagasi sõlmitud Tartu rahulepingut
võime me täna täie õigusega nimetada Eesti Vabariigi vundamendiks ja
kindluse garantiiks. Tartu rahuleping lõpetas Vabadussõja, põlistas meie
riigi iseseisvuse ning avas tee Eesti riigi rahvusvaheliseks tunnustamiseks.
Siinkohal on meil kohustus teha sügav kummardus kõigi nende
põlvkondade ees, kes hoidsid sajandeid alles elu siin maanurgas, mida me
täna omaks tunnistame, põlvkondade ees, kelle keele ja ellujäämistarkuse
oleme pärinud. Me peame meenutama ajaloolisi hetki, sest meie tulevik
saab olla kindlatel alustel vaid siis, kui mäletame, kes me oleme, kust me
tuleme ja milliste sündmuste läbi me oleme siia jõudnud.
Aga just seepärast peaks Eesti riigi kestmiseks iga valitsus igal hetkel,
iga oma teo ja tegevusega, rohkem ja igakülgset hoolt kandma, et iga
Eesti küla, iga nurk, iga vald, iga maakond oleks täis elu ning rõõmu
ja optimismi tuleviku suhtes. Me peame muutuma hoolivamaks kõigi
eestimaalaste suhtes, kõigi suhtes, kes Eesti riiki oma koduks tunnistavad.
Meie riik peaks rohkem panustama oma lastesse, oma noortesse. Iga laps,
iga noor peaks tundma, et ta pole oodatud siia maailma mitte ainult oma
vanemate rõõmuks, vaid kogu Eesti riigi poolt oodatud ja rõõmuks.
Soovin, et peaksime oma Eestit kalliks, hoiaksime oma peresid, hoiaksime
üksteist. Siis kestame veel sajandeid.
Sõbrad! Ilusat sünnipäevapidu Teile ja Teie peredele.
Elagu Eesti Vabariik!
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Loksa linna Tänukirjade saajad:
Glaidi Aasrand, Valvi Joaväli, Arvi
Soolind, Külli Adler, Riina Paartalu,
Galina Nikitina, Jana Roopa, Annely Vill,
Larissa Plehova, Urve Veersoo, Oksana
Golikova, Ljubov Karofeld,
Urve Toompuu, Liisa Hallika, Rauni
Järvan, Aili Raudla, Siiri Sandström,
Tatjana Kotenko, Ljubov Oksenenko,
Jelena Smirnova, Nikolai Suhorutšenkov,
Jelena Täht, Aive Mõttus, Õnne Teern,
Margit Amer, Lauri Metus, Õnnela
Tedrekin, Andrei Sedler, Helle
Lootsmann, Marija Kudrjakova,
Lemara Vahi, Elena Mesevrya, Teele Utt,
Andres Kaskla, Aleksander Skolimowski,
Viive Pajusaar, Karin Kask, Rein Heina,
Tiina Murdvee, Pavel Kosjakov, Hannes
Peetermann, Tarmo Amer, Erik Voldemar
Üprus, Olev Puldre, Johannes Tõrs.
Pidu jäädvustas Tippfoto OÜ fotograaf
Peeter Hütt
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Loksa isetegevuslastelt Eesti Vabariigi
sünnipäevaks – muusikat igale maitsele

Mati Kaal Harjumaa
Aukodanik
Kaheteistkümnes Harjumaa
aukodanik on HOL-i juhatuse
otsusega 15. jaanuarist tuntud
loodussõber, kauaaegne
Tallinna Loomaaia direktor
Mati Kaal.
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu esimehe Andre Sepa
kutsel kogunesid Harjumaa
omavalitsusjuhid 19.
veebruaril Anija mõisa aidas tähistamaks ühiselt Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva. Kuna Mati
Kaal viibis hetkel Aafrikas, võttis laureaadile omistatud Harjumaa Aukodaniku teenetemärgi
vastu abikaasa eest vastu Virve Kaal.
Aukodaniku aumärke antakse eriliste teenete eest Harjumaa ees alates aastast 2009 aastast ja
selle on pälvinud meile tuntud ja väärikad harjumaalased: 2009 - Eri Klas, 2010 – Johannes
Tõrs, 2011 – Jaan Manitski, 2012 – Juhan Särgava, 2013 – Gert Kanter, 2014 – Andres Põder,
2015 – Veljo Tormis, 2016 – Siim Kallas, 2017 – Toomas Tõnise, 2018 - Merike Martinson,
2019 – Arvo Pärt.
Soovime ka meie Mati Kaalule õnne!

Loksa linn tähistas Eesti Vabariigi 102 sünnipäeva traditsiooniliselt Loksa Gümnaasiumi saalis.
Loksa isetegevuslased valmistusid selleks sündmuseks juba viimased pool aastat.
Uueks mõtteks sai Loksa Muusikakooli Puhkpilliorkestri senisest aktiivsem kasutamine. Pikka
aega on proovitud puhkpilliorkester panna esinema teiste kollektiivide vahele. Selleks, et anda
orkestrile maksimaalselt võimalusi oma ilusa kavaga esineda, tuli liigutada orkestrit pidevalt
lavale ja lavalt ära. Sellepärast sai sellel aastal pandud orkester oma õigesse funktsiooni – olla
pidulistele vastuvõtjaks! Ja et kutse pidulistele oleks võimsam, teha seda koostöös Kuusalu
Pasunakooriga. Orkestri kava sai mitmekülgne ja vaheldusrikas.
Järgmine tore mõte sündis proua Helle Lootsmanni peas, pärast filmi „Tõde ja õigus” vaatamist.
Sellest filmist noppisime üles südamliku eesti rahvaviisi „Miks sa nutad, tammekene”.
Lastekoori dirigent Teele Utt õpetas Vokaalansamblile (Engela Rajamägi, Kaja Metsar ja Sandra
Vilumaa) selgeks kolmehäälse laulu „Väike Eestimaa”, millele lisasime väikese saateansambli
(Teele Utt – klaver, Lauri Metus – bassukulele ja Marko Metus – löökpillid).
Kui oli kinnitatud kontserdi peaesineja Estonian Voices, sündis kolmaski uus mõte. Koos
lastekoori ja vokaalansambliga lauldi ühiselt Eesti Vabariigi Hümni ja seejärel üks ilus regilaul
Estonian Voices repertuaarist. Kõik sujus suurepäraselt vaatamata sellele, et kõik liikumised
lavastati kaks tundi enne kontserdi algust, proovide ajal.
Kontserdipublik sai nautida suurepärast häälte kooskõla ja meisterlikku esitust.
Suurt tööd tegi ja nägi palju vaeva huvitava kava kokkupanemisel Loksa Muusikakooli Vilistlaste
Segakoor Juule Laurendi ja Valdek Kilk juhendamisel. Koos käidi harjutamas igal pühapäeval.
Avalaul „Munamäe otsas/Ilus oled,isamaa” (K.A.Hermann/J.Kunder/M.Veske/seade K.Matson)
valiti selle järgi, et sellest laulust on pärit Loksa linna tunnuslause – Siin on ilus elada! „Paunvere
polka” (Ü.Vinter/V.Nelik) kiitis koor ise heaks, kui lõbusa ja kiire pala. Nendele paladele pani
õla alla ka kontsertmeister Alari Lahe. Seekord ei saanud kooriga tööd teha teine dirigent Triin
Lääne. Seetõttu ulatas abistava käe Valdek Kilk – Loksa Muusikakooli esimene lõpetaja. Tema
valitud lauluks oli „Tulgu tuuled”. See pala omandas lõpliku vormi samuti tegemise käigus:
alguses süntesaatori saade, seejärel soolo – tenorsaksofoniga, mille esitas Lauri Metus. Selgeks
õpiti veel K.Kikerpuu pala „Mu süda oled sa”, mille segakoor pühendas dirigent Juule Laurendile
Loksa linna Teenetemärgi omistamise puhul.
Kõik isetegevuslased näitasid üles suurt professionaalsust ja pühendumust. Oleme Teie üle
uhked! Täname kõiki pillimängijaid, lauljaid ja nende juhendajaid!
Elagu Eesti!
Lauri Metus, Loksa Muusikakooli direktor

Helle Lootsmann
Harjumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees

Muusikatund tavapärasest erinevalt
7. veebruaril viis Loksa Gümnaasiumi muusikatunde läbi külaline - muusikaharidusega ITvaldkonna spetsialist Kaie Sauga.
Tallinna Ülikooli dirigeerimise
diplomiga Kaie töötab tänasel päeval
maailma ühes mainekamas IT-firmas
Microsoft. Peale Tallinna Ülikooli
lõpetamist on ta ennast täiendanud
Kopenhaagenis
Complete
Vocal Instituudis. Tänaseks on
ta käivitanud hääle ja loovuse
treeningbaasi „Minu hääl”. Lisaks
sellele on Kaie solist bändis „Mood
Mess”, viiuldaja ja solist ansamblis „Chacha Roots” ning Flora Kammerkoori dirigent. Need
on tema valdkonnad muusika vallas. Igapäevast leiba teenib ta aga hoopis Microsoftis. Kaie
on seotud ka Loksa kandiga, tema suvekodu asub Kasispea külas Tuhamäel.
Kohtumise teemaks oligi kuidas muusikaharidusega inimene on pürginud oma unistuste
poole: olles koolis õppinud matemaatika-füüsika eriklassis ja muusikakoolis viiulit, on ta
tänaseks jõudnud üsna kaugele töötades maailma ühes juhtivamad IT-firmas.
…”Ärga kartke püüelda oma unistuste poole”...

AKTUAALNE 5

Loksa Gümnaasiumi EV 102. aastapäeva kontsert

TEATED
Algas Venemaa viisade
kompensatsiooni taotluste
vastuvõtt
Alates 6. veebruarist on
võimalik esitada taotlusi
Venemaa Föderatsiooni viisa
taotluse menetlemise tasu
kompenseerimiseks.
„Venemaal piiriäärsetel aladel elavate
sugulaste või nende matmispaikade külastamiseks on vaja taotleda viisasid, mis on
rahaline väljaminek,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Et raha tõttu ei jääks
vajalikud külastused tegemata, pakume ka sel aastal võimalust viisade taotlemise
kulude kompensatsiooniks. Sel aastal oleme kompensatsioonideks kokku eraldanud
61 290 eurot.“
Viisade kompenseerimiseks võivad taotlusi esitada kõik Eesti kodanikud, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis ning kes soovivad külastada Venemaa
piirilähedastel aladel elavaid sugulasi, abikaasat või nende matmispaiku.
Piirilähedasteks aladeks loetakse Slantsõ rajooni Zagrive valda, Kingissepa rajooni
Ivangorodi linna ning Bolselutski ja Kuzemkino valda või Petseri rajooni Petseri
linna ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska valda.
Taotlusi saab esitada Võrumaa arenduskeskusesse ja Ida-Virumaa omavalitsuste
liitu, kes on rahandusministeeriumi piirkondlikeks partneriteks taotluste
vastuvõtmisel.
Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks saab esitada
kuni 31. oktoobrini 2020, taotlusi tasutud viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30.
novembrini 2020. Maksimaalselt on võimalik hüvitist saada 70 eurot taotleja kohta.
Samast meetmest toetatakse ka viisakoordinaatori teenust. „Võru ja Põlva
maakonna elanikud saavad taotleda tasuta viisasid kultuurivahetuseks, nagu
näiteks laulukooride ja tantsijate reisimiseks Venemaale,“ selgitas minister Aab.
Kultuurivahetuse viisadega tegeleb Võrumaa arenduskeskuse viisakoordinaator.
Lisainfo ja taotluste esitamine:
• Kontaktisikud Võrumaa Arenduskeskuses: Kaire Trumm (e-post:
viisakomp@vorumaa.ee; telefon 5341 0766) ja viisakoordinaator Andy Karjus
(e-post: viisakoordinaator@gmail.com; telefon 511 0611);
• Kontaktisik Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus: Hiie Keskla (e-post: hiie@ivol.ee;
telefon 511 2659).

Kas Sinul või Sinu
lähedasel on olnud
kokkupuudet
lastekaitsega? Jaga
oma kogemust ja
anna hinnanguid
lastekaitsetööle!
Lastekaitsega
isiklikult
kokku
puutunud inimesed näevad lastekaitsetööd teisiti kui ametnikud.
Nende kogemusi ja hinnanguid
uurides on võimalik välja selgitada,
mis nt nende hinnangul koostööd
lastekaitsega soodustab, mis koostööd takistab või mida tuleks hoopis
muuta.
Kogemusi ja tagasisidet saab anda
anonüümselt küsimustiku täitmise
teel, mis on leitav
www.lastekaitselugu.ee
Lehel ka mõningane lisainfo.
Küsimustiku täitmine võtab aega
max 10 minutit, kuid on võimalik
kirjutada ka pikemalt. IGA kogemus
- nii lühike kui pikk, hea või halb,
käimas olev või ammu lõppenud on oluline! Võid vastata ka ainult
valikvastustega küsimustele - ka see
on oluline ja õpetlik!
Kasuta võimalust olla kuuldud ning
räägi kaasa nii olulises valdkonnas lastekaitsevaldkonnas!

Uus mürgistusinfo leht 16662.ee aitab mürgistusi ennetada ja
esmaabivõtteid õppida
Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt www.16662.ee leiab info
nii erinevatest mürgistusainetest ja
esmaabivõtetest kui ka valdkonna
koolitustest. Samuti leiab lehelt
kasulikud
näpunäited,
kuidas
mürgistusi vältida ja kodu ohutuks
muuta.
Mürgistusteabekeskuse juht Mare
Oder ütleb, et kõik mürgistused on
ennetatavad. „Uue veebilehe lõime
selleks, et kogu mürgistustega seotud
info oleks Eesti inimeste jaoks
mugavalt ühte kohta koondatud,“
selgitas Oder, kelle sõnul on
uuendatud veebileht väga hea
võimalus end mürgistustega seotud
küsimustes kurssi viia ja seeläbi ka
mürgistusi ennetada.
Kas teadsid, et
mürgistusi juhtub

umbes 90%
kodus? Ligi

pooltel
juhtudel
pöördutakse
Mürgistusteabekeskuse poole seoses
alla 3 aastaste laste mürgistustega.
Iga teine mürgistusinfoliinile 16662
tehtud kõne puudutab kemikaale
ja iga kolmas ravimeid. “Lastel
puudub ohtude mõistmiseks vajalik
elukogemus. Näiteks tunduvad neile
vanavanemate ravimid mõnusate
kommidena. Seega tasub ravimid
hoida alati laste käeulatusest
väljaspool ning ohtudest lastega
ka rääkida. Kuna lapsed õpivad
jäljendades, tasuks täiskasvanutel
läbi mõelda – kas ravimite võtmine,
kemikaalide turvakorkide avamine
laste silme ees on ikka kõige
mõistlikum,” selgitab Mare Oder.
Paljud mürgistused on hooajalised,
näiteks on seenehooajal levinud
nendega seotud küsimused ja
kevade saabudes tuleb rohenäppudel

ette mürgistusi aiakemikaalidega.
Mürgistusteabe kodulehelt saab uue
lahendusena tellida uudiskirja, kus
antakse ülevaade eeloleva perioodi
võimalikest
mürgistusohtudest.
“Uudiskiri on hea võimalus näiteks
väikelaste (vana)vanematele, kes
saavad end kursis hoida aktuaalsete
mürgistusohtudega ja nende ennetamise võimalustega,“ ütles Oder.
Mürgistusteabekeskuse
infoliinile 16662 saab helistada ööpäevaringselt mistahes äsja juhtunud
mürgistusjuhtumi või selle kahtluse
korral. Kõne on tavatariifiga ning
anonüümne. Infoliinil töötavad
pikaajalise erakorralise meditsiini
kogemusega spetsialistid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti
kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee

Alates 1. maist 2020 lõpetab Swedbank nõustaja
teenuse pakkumise Loksal. Muudatus on seotud
pangapunkti vähese külastatavusega.
Oleme Loksa ruumides pakkunud nõustaja teenust üle viie asta. Kuust kuusse
kasutab nõustaja abi üha vähem inimesi. Viimaste aastate statistika näitab, et
inimesed eelistavad oma pangaasju ajada üha enam interneti- ja mobiilipangas.
Sularahaautomaat, mille abil saab nii sularaha välja võtta kui ka sisse
maksta asub aadressil Tallinna 49, Loksa ja sularahaautomaat, mille abil
saab sularaha välja võtta asub aadressil Rohuaia 6, Loksa.
Lisaks saavad Swedbanki kliendid sularaha välja võtta ka erinevates
teenindus- ja kaubanduskettides üle Eesti (7 partneri juures, ligi 800-s
kohas). Vähemalt 1-eurose ostu sooritamisel saab sularaha näiteks välja
võtta Olerexi tanklates või Alexela mugavuspoodides (teenustasu 0,32
eurot), Grossi poodidest (teenustasu 0,36 eurot), COOP ketti kuuluvates
poodides (teenustasu 0,69 eurot). Korraga saab välja võtta kuni 100 eurot.
Oma pangaasju saavad Loksa kliendid edaspidi mugavalt ajada:

•

Helistades nõustamiskeskuse numbrile 6 310 310

Nõustamiskeskusse pöördudes saate ööpäevaringselt vastused
pangaga seotud küsimustele. Näiteks saate uurida, kus asuvad lähimad
pangaautomaadid või -esindused, küsida valuutakursse, blokeerida või
sulgeda kadumaläinud kaart, küsida nõu internetipanga kasutamisel jpm.
Telefoni teel saab ka oma pangasju mugavalt ajada. Selleks ei pea
kuhugi minema – tuleb vaid helistada Swedbanki nõustamiskeskuse
numbril 6 310 310. Telefoni vahendusel saab näiteks teha makseid või
väärtpaberitehinguid, küsida infot oma kontojäägi kohta või saada ülevaadet
tehingutest. Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, peab olema
sõlmitud teleteenuste leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel on vaja
kõigepealt oma isik tõendada SMART ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga.
Tehingute teenustasud on samad, mis pangakontoris.

•

Internetipanga abil

Swedbanki internetipangas saab teha pangatehinguid Teile sobival
kellaajal ja kohas – tähtis on vaid internetiühendusega arvuti
olemasolu. Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki
kui organisatsiooni kohta. Internetipangas on paljude tehingute tegemine
soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate, kui sõlmite
pangakontoris lepingu.

•

Kasutades mobiilipanka

Mobiilpank – pank alati taskus. Mobiilipank areneb pidevalt ja uusi
funktsioone tuleb aina juurde. Mobiilipanga kaudu saab kiirelt:

•
•
•
•
•
•
•
•

vaadata kontojääki;
vaadata konto väljavõtet;
teha makseid;
vaadata kaartide infot;
muuta pangakaartide limiite;
blokeerida või sulgeda kaarte;
vaadata pangaesinduste ja -automaatide asukohti;
teha väärtpaberitehingud.

Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik teha ka
pangautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas ise või
pangakontoris nõustajal sisestada vajalikud andmed. Tuleb vaid kaasa võtta
arve, kus on olemas vajalikud rekvisiidid. Kui need on tehtud, siis saate
sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse teostatud.

6 ELU

Volikogu tegevusest veebruaris
Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 32. istung
toimus 18. veebruaril. Istungit juhatas volikogu
esimees Rein Heina, protokollis volikogu sekretär
Viive Pajusaar. Volikogu õigusaktide eelnõude
menetlemisel osalesid 13 volinikku, abilinnapead
Andres Kaskla ja Hilleri Treisalt.
Volikogu delegeeris Loksa Linnavalitsusele Loksa
linna ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud
andmekogude asutamise ja andmekogude
põhimääruste kinnitamise.
Avaliku teabe seadus sätestab, et andmekogu on
kohaliku omavalitsuse infosüsteemis töödeldavate
korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja
mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud
õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud
ülesannete täitmiseks.
Andmekogul peab olema põhimäärus, milles
sätestada andmekogu pidamise kord, sealhulgas
andmekogu vastutav töötleja (haldaja),
andmekogusse kogutavate andmete koosseis,
andmeandjad ja vajaduse korral muud andmekogu
pidamisega seotud korralduslikud küsimused.
Loksa Linnavalitsus kasutab igapäevaste
ülesannete täitmiseks andmekogusid, nagu dokumendiregister Amphora, personaliarvestustarkvara
Persona, raamatupidamisprogramm Pmen jne.
Kuna andmetöötlus on vahetult seotud just
linnavalitsuse igapäevaülesannete täitmisega, siis
pidas volikogule mõistlikuks volitada linnavalitsust
asutama Loksa linna andmekogusid ja kinnitama
andmekogude põhimääruseid. Määruse
vastuvõtmise poolt hääletasid kõik volikogu
liikmed.

Volikogu kehtestas Loksa linna noortele
projektitoetuse andmise tingimused ja korra.
2017. aasta kevadel moodustatud Loksa, Kuusalu
ja endise Vihula valla noorte koostöögrupp uuris
üle-eestilise projekti raames võimalusi, kuidas
piirkondlikul tasandil hoogustada noorsootööd
ja suurendada noorte kaasatust. Kaardistati ka
Loksa kandi noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi
ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud
eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine
tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Tänaseks on koostöögrupi projekt edukalt ellu
viidud, toimus palju noortele suunatud tegevusi.
Loksa kandi ühe edaspidise tegevuse suunana
toodi välja vajadus arendada ja täiustada Loksa
piirkonna noorte algatusvõimet.
Loksa linna noortele projektitoetuse andmise
tingimuste ja korra kehtestamisega lõi volikogu
mehhanismi, kuidas toetada läbi Loksa linna
eelarve noorte projektitaotlusi, et aktiveerida linna
noori ise oma ideid ellu viima, midagi ise looma,
leiutama. Eelnevalt volikogu komisjonide toetuse
saanud Loksa noorte projektitoetuse korra võttis
volikogu vastu ühehäälselt.
Volikogu vaatas üle Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse
kuuluva Loksa linna tegevuskava ja kinnitas üle
omavalitsuse piire ulatuva mõjuga objektide
nimekirja.
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ jõustus
aasta tagasi ning Harju maakonna tegevuskava
2019-2022 kinnitas Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) juhatus möödunud aasta augustis.

Neljaks aastaks koostatud maakonna
arengustrateegia tegevuskava ning sellesse
kuuluvaid valdade ja linnade tegevuskavasid
korrigeeritakse vajadusel iga aasta algul.
Tegevuskavas on 5 alajaotust – sotsiaalne taristu,
tehniline taristu, majandus/ettevõtlus, keskkond
ja turism.
Maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetme (MATA) raames esitavad kohalikud
omavalitsused tänavu korraga kaks tegevust või
objekti. Loksa linn esitab 2020.aasta taotlusvooru
Loksa bussiterminali ja 2021. aasta taotlusvooru
Loksa Gümnaasiumi.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja hääletas otsuse
vastu, kuna arvas taas, et 2035. aastani pole mõtet
maakonna ja linna arenguid ette planeerida.
Tundis huvi, et kelle jaoks seda vaja on. Leidis,
et enamus volikogu liikmetest on siis juba Looja
karjas.

Iga projektipartner katab oma omavalitsuse
territooriumil tabloode soetamise ja
paigaldamisega seotud kulud, lisaks kaetakse
partnerite poolt solidaarselt Tallinna paigutatavate
tabloode kulud.
Tabloode käigushoidmisega seotud iga-aastased
kulud katavad kohalikud omavalitsused.
Loksa linnas paigaldatakse tabloo bussijaama
varikatuse seinale. Meile läheb see kokku maksma
ca 6,0 tuhat eurot. Lisaks iga-aastased Loksa tabloo
ja koos teiste omavalitsustega 10-ne Tallinnasse
paigaldatud tabloo käigushoidmisega seotud
kulud.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 12 volikogu
liiget, Ilmi Ternovskaja jäi erapooletuks.

Volikogu otsustas osaleda reaalajas toimivate
ühistranspordi elektrooniliste sõidutabloode
hankes.
Tabloode hanke ja selle täitmise korraldab MTÜ
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, kes vastutab
kogu projekti elluviimise ja tabloode hilisema
käigushoidmise korraldamise eest.
Projektiga on kavandatud paigaldada 51
reaalajas töötavat ühistranspordi tablood kõige
olulisematesse bussipeatustesse kõigi projektis
osalevate kohalike omavalitsuste territooriumil.
Nende hulgas on 10 tablood, mis paigaldatakse
Tallinnas maaliini bussipeatustesse, et kujundada
ühtne reaalajas jälgitav ühistranspordikorraldus.

Rohkem teavet Loksa omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee

Loksa Linnavolikogu istungite eelnõudega saate
tutvuda linna veebilehel http://www.loksalinn.ee/
et/volikoguistung

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Nutisõltuvuse tagajärg: igal viiendal koolilapsel on probleeme nägemisega
Kooli tervisekontrollide eelmise aasta
kokkuvõte näitab, et igal viiendal Tallinna
kooliõpilasel on probleeme nägemisega.
Kuigi algpõhjus on geneetiline, mängib
olulist rolli haiguse väljakujunemisel ka
keskkond ning laste käitumisharjumused.
Üha kasvavaks probleemiks on nutiseadmete
liigkasutus, mis koormab liigselt silmi.
Nägemisteravus on üks näitajatest, mida
kooliõed õpilaste ennetava tervisekontrolli
raames erinevates kooliastmetes mõõdavad.
Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Püha Miikaeli
Kooli kooliõe Malle Haaveli sõnul esineb lastel
nägemishäiretest enim lühi- ja kaugnägevust
ning astigmatismi ehk hajalinägemist. “Kui
aastaid tagasi kirjutati prillid stereotüüpide
järgi nina raamatutes istuvatele “nohikutele”,
siis nüüd on nendeks mängukonsoolide
ning tahvelarvutite ja nutitelefonide sõbrad.
Kindlasti teavad enamik vanematest, milline
nuhtlus on nutiseadmete mängud ning äpid.
Võsukesed kasutavad iga võimalikku hetke, et
haarata telefon või tahvel ja unustada ennast
virtuaalmaailma,” räägib Haavel, kes on üks
Tallinna Koolitervishoiu sihtasutuse 80st
kooliõest.
Kooliõde selgitab, et kui raamatut lugedes
liiguvad silmad ühtlase tempoga realt reale
ning üldiselt on raamat kogu aeg samal
kaugusel, siis nutiseadmeid võetakse silmadele
palju lähemale, seal jookseb pidevalt reklaam,

pildikesed muutuvad ning silmadele tekib palju
suurem pinge. “Kui pidevalt vaadata lähedale,
siis ei pruugi enam varsti kaugemale nii hästi
näha. Kui silm vaatab pingsalt lähedal olevat
ekraani, siis silmalihased lähevad pingule ning
kui üritada vaadata kaugemale, ei suuda need
end enam pingest vabastada ning kaugemal
olev pilt muutub häguseks,” selgitab Haavel
nutiseadmete mõju silmadele.
Kehvad tulemused silmade kontrollis on
pannud juba ka koole piirama õpilaste
nutitelefonide kasutust. Näiteks kui Tallinna
Arte Gümnaasiumis kolmekordistus esimeses
ja kolmandas klassis nägemisteravuse
langusega õpilaste arv, otsustas kooli
tervisenõukogu kooliõe Natalja Pasieko
ettepanekul algkooli õpilastel keelata
vahetundides telefoni kasutamise. “Lapsed,
keda vanemad tõid kooli varakult, veetsid
oma aja telefonis mänge mängides ning
esimese tunni alguseks olid nende silmad juba
väsinud. Kuna tervisekontrolli tulemused olid
nii murettekitavad, tuli kehtestada piiranguid,
et tulevikus mingil määral nägemise langust
õpilastel ennetada,” rääkis Pasieko.
Nägemislanguse märkidel tasub silm peal
hoida
Kui täiskasvanud oskavad oma nägemises
muutuseid tähele panna, siis tihtipeale ei
oska lapsed ise selle üle kurta või hinnata
nägemise halvenemist. Laste puhul annavad

nägemishäirest märku sage silmade hõõrumine,
peavalud, tähtede sassiminek kirjutamisel,
sõrmega järjepidamine lugemisel ning isegi
soovimatus lugeda.
Haavel soovitab lapsevanematel tähelepanu
pöörata sellele, kuidas laps näiteks telekat
vaatab või raamatut loeb. “Kui laps kipub
vaatama televiisorit lähedalt mitte paari meetri
kauguselt diivanilt, kissitab kaugele vaadates
silmi või liikluses ei näe hästi liiklusmärke
või bussi numbrit, siis võib olla lapsel mure
kaugele vaatamisega,” selgitab kooliõde.
“Lähedale vaatamise hindamiseks tasub jälgida
õppimisel raamatute lugemist ja kirjutamist
või kuidas näiteks laps joonistab – kas raamat
või joonistuspaber asub silmadest mõistlikul
kaugusel või tahab laps ninaga praktiliselt
lehte puudutada.”
Samuti on kooliõe sõnul varases koolieas
nägemise halvenemist võimalik täheldada ka
õpikäitumises. Kui laps ei näe piisavalt hästi
või peab teravaks nägemiseks üleliia palju enda
silmi pingutama, võib ta ka kergekäelisemalt
alla anda ning õppimisest viilida – on ju
tahvlile vaatamine, õpiku lugemine või ka
pildi joonistamine pingutust nõudvam ning
lihtsam on loobuda. “Seepärast on väga oluline
välja selgitada, miks laps ei soovi lugeda
või õppida. Hea nägemine aitab tegevustele
keskendumisele kaasa. Kui õpilane ei näe
hästi tahvlile, võib ta üldse õpetaja jälgimisest
loobuda,” rõhutab Haavel.

Lastel, kelle on määratud prillid, on hea
üle kontrollida ega prilliraamid pole jäänud
väikeseks või klaasid saanud kriimustada.
“Vanuse lisandudes võivad klaasid olla ka
lihtsalt nõrgaks jäänud,” selgitab Haavel.
Kooliõde soovitab nägemist käia kontrollimas
iga kahe aasta tagant, prille kandvatel lastel
aga kord aastas.
“Kooliealised lapsed on võimelised ka ise
oma silmi hoidma ning nende eest igapäevaselt
hoolitsema, kuid nad vajavad sageli
vanemlikku algatust, aktiivsust ja kontrolli.
Seetõttu ongi oluline, et ka lapsevanemad
teaksid, kuidas oma järglaste nägemist testida
ja hoida,” rõhutab Haavel.
Kooliõe viis soovitust hoidmaks laste silmi:
1. Kui loed pikalt raamatut, siis vaata aeg-ajalt
mujale!
2. Hoia koolilaud ja õppimiskoht hästi
valgustatud, et lapse silmad ei peaks hämaruse
tõttu lisaks pingutama.
3. Hoia piiri nutiseadmete kasutamisega!
Vähemalt tunnike enne magamajäämist ei
tohiks ekraane vaadata, kuna see segab une
kvaliteeti.
4. Kui silmad on väsinud ja kuivad, pilguta
teadlikult rohkem või vajadusel kasuta
silmatilkasid. Abi saab ka silmaharjutustest,
vaadates aina kaugenevaid objekte.
5. Ära hõõru silmi ega katsu neid mustade
kätega!

Regionaalhaldusminister ja Loksa linnapea kohtusid Loksal
Neljapäeval, 27. veebruaril oli töövisiidil
Loksal riigihaldusminister Jaak Aab, kus kohtus
Loksa linnapea ja Kuusalu Vallavolikogu
aseesimehe Värner Lootsmanniga.
Värner Lootsmann: “Selline kohtumine oli
kokku lepitud juba selle aasta alguses. Härra
Aabi jaoks ei olnud Loksa linna külastamine
esmakordne. Minu mälu järgi oli see vähemalt
kolmas kohtumine. Pooleteise tunnise
kohtumise käigus puudutasime paljusid
riigijuhtimise ja kohaliku omavalitsuse
juhtimise teemasid. Presidendi ja kohalike
omavalitsuste volikogude valimistest kuni riiki
ja ühiskonda erutavate tervishoiuteemadeni.
Loomulikult kulus enamus ajast eelkõige

konkreetsete kohalikele probleemidele lahenduste otsimisele, seda nii perearstide teemade
ja apteegireformi valguses, aga ka seoses investeeringute vajadusega linna jaoks oluliste
objektide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks. Sellised objektid nagu staadion, bussiterminaal,
kultuurikeskuse kontserdisaal ei saa enam aastaid oodata. Seda enam, et valmis ehitusprojektid
ootavad riiulis. Ükski kohtumine erinevate ministritega ei ole möödunud mõttevahetusteta Loksa
linna hariduskorraldusest. Kindlasti seda ka seetõttu, et möödunud on 10 aastat kui Loksa I
Keskkool ja Loksa vene Gümnaasium ühinesid Loksa Gümnaasiumiks. Ja nagu elu on näidanud,
oli see õige otsus. Kuigi selle otsusega viiakse läbi tegelikku integratsiooni, ei ole seni seda
piisavalt tajunud veel Haridus- ja Teadusministeerium.
Arvan, et sellistel kohtumistel on kasu kahepoolne – minister ei ole kammitsetud oma töölauast
ja kabinetist ning näeb paremini kohaliku omavalitsuse köögipoolt, kohaliku omavalitsuse juhil
aga lihtsam näitlikult selgitada kõrgele ametimehele omavalitsuse esmapilgul väikeseid, kui
samas meie inimestele parema teenuse osutamiseks olulisi teemasid.“
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Joonistuspäev “Vana aja sõidukid”
22.
jaanuaril
toimus
Loksa
Gümnaasiumis
traditsiooniline
Harjumaa 2.-4. klasside poiste autode
joonistamise päev. Joonistajaid tuli
23 Harjumaa koolist. Seekord tuli
joonistada hariliku pliiatsi, söe või
musta viltpliiatsiga ja töö pidi olema
must-valge. Kokku saime näitusele
välja panna 124 põnevat tööd.
Seekord toetasid meie üritust ja
valisid oma lemmikpilte ABC
Motors AS, Scania Eesti AS, Iv
Pluss AS, Audi Eesti, Auto Forte
Tallinn OÜ, BMW Tallinn, Nefab
Packaging OÜ, Travel Specialist
Group OÜ, Arla Sõidud, Estinvait
OÜ – KOMMIPOMM, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Loksa linn.
18. märtsil toimus Tallinnas ABC
MOTORSI salongis tänuüritus
parimatele
joonistajatele.
Üritusele oli kutsutud 49 poissi
koos vanematega. Loksalt käisid
tänuüritusel Karel Peetermann, Egor
Kleshchev, Samuel Gilin, Nikolai
Levin
Korraldajate nimel
õpetajate Eve Jürgens

Noorteka öö Loksa Noortekeskuses

15.-16. veebruaril toimus Loksa rühma kodutütardel ja noorkotkastel
rühmalaager nimega „Noorteka Öö”. Laagri esimeseks ülesandeks
oli interaktiivse mängu juhendamisel orienteeruda Loksal ning
vastata õigesti meie organisatsioonide teemalistele küsimustele. Veel
õppisid noored nende päevade jooksul nii topograafiat, kompassi,
sõlmi, lõkketüüpe, meditsiini, kuid ka erinevaid loomi ja linde.
Õpitubasid viisid läbi väiksematele kodutütardele ja noorkotkastele
vanemad kotkad, tütred, aga ka meie kallid rühmajuhid. Teise päeva
hommikul toimus meil ka traditsiooniline võileivavõistlus, kus
tehti ägedate disainide ning maitse kombinatsioonidega võileibu.
Auhinnaks said kõik noored oma tehtud võileivad ära süüa.
Selline laager on meie rühmal läbiaegade olnud tore traditsioon
ning paljudele uutele ning noorematele kotkastele ja tütardele
esmakordne.
Liisa Laur, Loksa rühma kodutütar

8 SPORT

Võrkpalliturniiril rekordarv osalejaid
“Nii palju võrkpallureid pole
siinses saalis korraga võistelnud,
see on rekord,” ütles laupäeval,
15. veebruaril peetud võistlust
sisse juhatades peakohtunik Arvo
Liivamägi.
Võistlustulle astus 13 võistkonda
ning enam kui 100 mängijat.
Eritingimuseks oli see, et korraga
tohib väljakul viibida kaks nais- ja
neli meesmängijat.
Kuna osalejaid oli palju ning aeg
piiratud, mängiti neljas alagrupis
üks geim kuni 21 punktini,
väljakupoolte
vahetusega
11
punkti peal. Alagruppide võitjad
tõmbasid esimese vastase loosiga

ning loosipaaride mängu võitjad
võistlesid omavahel 1-2. ja kaotajad
3.-4. koha peale.

spordikeskuse kodulehelt: https://
loksasport.ee/voistlused/voistlusteprotokollid/.

Parimaks mängis end võistkond
Suurpea (Riina Suits, Enge Edovald,
Margus Raad, Margus Moorits,
Norman-Harly
Heinsaar,
Priit
Kirsimaa, Kristjan Kiivit), II koha
saavutas VK Roy (Stanislav Popcov,
Aleksandr Petkevitš, Robert Murga,
Roman Holvason, Urmo Paju, Alesja
Svetovidova, Natalia Ivanova) ja III
koha Kolga PK (Maarika Pärnasalu,
Kairit Kurg, Janek Spirodonov,
Janek Teinlum, Kaupo Rahu, Kristo
Metus). Võistluste protokolli leiad

Rõõm
oli
vaadata,
kuidas
võistkondades
mängisid
koos
erinevate põlvkondade esindajad.
Eeskuju kasvatab ja innustab.
Võistlejatega suheldes sai selgeks,
et järgmisel aastal võiks turniir kesta
jaanuarist märtsini ning mängitavate
geimide arv olla näiteks kolm
või koguni viis. Algul toimuksid
laupäeviti alagrupimängud ning
sealt edasi selgitaksid alagruppide
võitjad omavahel välja lõpliku
paremusjärjestuse.

Võrkpall: Loksale Harjumaa koolidevahelistelt
meistrivõistlustelt neljas koht

Taavi Tšernjavski võitis Eesti
meistrivõistlustel pronksi
Loksa Gümnaasiumi vilistlane, Eesti kümnevõistlejate paremikku
kuuluv kümnevõistleja Taavi Tšernjavski uuendas isiklikku rekordit
ning võitis Eesti meistrivõistlustel pronksimedali.
Taavi parandas veebruari esimesel nädalavahetusel Tallinnas Lasnamäe
kergejõustikuhallis peetud rahvusvahelisel võistlusel oma seitsmevõistluse
rekordit 148 punktiga, tõstes selle 5910 punktini.
Alade kaupa olid tema tulemused sellised: 60 meetrit 7,09 (851 punkti),
kaugushüpe 7,26 (876), kuulitõuge 14,49 (758), kõrgushüpe 1,96 (767), 60
meetri tõkkejooks 8,17 (939), teivashüpe 4,80 (849) ning 1000 m 2.40,35
(870).
Kõrgetasemelise võistluse võitis valitsev Euroopa meister hispaanlane Jorge
Urena (6091), teise koha saavutas ning Eesti meistrivõistluste arvestuses
võitis kulla Risto Lillemets (5996).
Kolmandale kohale platseerus MM-hõbe Maicel Uibo (5924), kellele Taavi
jäi alla vaid 14. punktiga. Eesti meistrivõistluste arvestuses võitis Uibo
hõbeda ning Tšernjavski pronksi. territooriumil keelatud.

Vana tõde, et harjutamine teeb
meistriks, kehtib ka kaasajal.

- 19 võistkonna seas saavutati 17.
koht.

19.
veebruaril
peeti
Kiili
spordihoones järjekordne Harjumaa
koolidevaheliste
võrkpallimeistrivõistluste etapp. Mängisid 6. klassi
tüdrukud. Loksa Gümnaasiumi
esindusel (Angelina Loomus, Linda
Trolla, Alisa Kask, Johanna Süda,
Matilda Jalakas, Jessika Jõesaar,
Kaisa Kütt) kõige paremini ei läinud

13. veebruaril jäi 6. klassi poiste
võistkonna (Kevin Aiaotsa, Saveli
Nikolaev, Paul Jalakas, Vladislav
Matrjonin) laeks 13. koht 14
võistkonna seas.
Pisut edukamalt läks 5. veebruaril
7.-9. klassi tüdrukute võistkonnal
(Jekaterina
Nikitina,
Viktorija

Põlova, Anita Kulyakova, Anastasija
Kosareva, Kaidi Kurg, Aleksandra
Kortšenova, Diana Kirilyuk, Alisa
Jõgi), kes saavutas 18 võistkonna
seas 10. koha.
„Kui tõsisemalt trenni tehtaks, oleks
tulemused paremad,“ sõnas treener
Aarne Idavain.
Meistrivõistluste
kompleksarvestuses saavutas Loksa Gümnaasium
12 võistkonna hulgas kokkuvõttes
siiski tubli 4. koha.

Loksa
Spordikeskuse
lühiuudised
Tantsutreeningud endise Palestra
tantsutrupi tantsija ja treener Kärt
Jõemaa juhendamisel on olnud väga
populaarsed.
Sestap on alates 17. veebruarist
võimalik tantsida ka esmaspäeviti
kell 18. Endiselt jätkuvad treeningud
kolmapäeviti kell 19.
Oodatud on nii naised kui mehed,
tantsuoskus pole oluline. Tule ja tantsi
ennast rõõmsaks!
Ühe trenni hind on 6 eurot, tasumine
kohapeal sularahas otse treenerile.
***
Pühapäeval, 9. veebruaril peeti
tänavuse lauatenniseturniiri ehk lauatennise karikasarja I etapp.
Oma võimed ja oskused pani proovile
16 lauatennisehuvilist - 15 meest ja
üks naine.
Võistluse protokolli leiad
spordikeskuse kodulehelt: https://

Eesti naiskond (paremalt: Epp Paalberg, Doris Kudre, Daisy Kudre) saavutas
Rootsis Umeås peetud suusaorienteerumise maailmakarika etapil teatesõidus 5.
koha. Väga tublid! Järgmine siht on Hantõ-Mansiisk, kus toimuvad juba 9.-15.03
Euroopa meistrivõistlused. Foto: Raul Kudre
loksasport.ee/voistlused/voistlusteprotokollid/.
Järgmine etapp oli esialgu kavas 8.
märtsil, kuid toimumisaeg on muutunud
ning võisteldakse hoopis pühapäeval,

15. märtsil. Turniiri viimane etapp
peetakse 12. aprillil. Liituma on
oodatud needki, kes esimesel korral
osaleda ei saanud.
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Loksa noored osalesid
päästelaagris

Palju õnne, Eestimaa!

12.-13 veebruaril toimus Lääne-Virumaal Väike-Maarjas päästekolledžis
päästelaager, kus oli tore võimalus see aasta käia ka Loksa rühmade
Kaitseliidu noortel. Tegevused toimusid kooli lähedal olevas pääste linnakus.
Noored said olla nii kannatanud keda oli vaja päästa, kui ka pealtvaatajad,
kes pidid päästjatele info edastama või segama neid töö tegemisel. Õnnetusi
oli palju erinevaid, põlengud, veeõnnetused, autoavariid, varingud ja palju
muud. Harju noortele räägiti ka veidikene kooli ajaloost ja tehti väike tuur.
Nad said vaadata, katsuda ja isegi sees käia paaris pääste autos. Kokkuvõttes
oli see kindlasti vägagi õpetlik kogemus noortele, tänu sellele laagrile
oskavad nad ka ise hädaolukorras toime tulla.
Elena Viktoria Vaas, Loksa rühma kodutütar

„Eestimaa – nii kaunis sõna,
Ta sünnipäeva peame täna!“

luuletusi, laule, tantse ja videoklippi
meie Loksast.

Veebruaris tähistasime lasteaias
meie vabariigi 102. aastapäeva.
Traditsiooniliselt kogunesid lapsed
ja külalised saali, kus toimus pidulik
aktus ja kontsert. Meie mudilased
esinesid huvitavate numbritega.
Esitati
Eestimaale
pühendatud

Peo lõpus võtsid sõna lasteaia
direktor ja hoolekogu esimees,
kes õnnitles meid kõiki Eesti
sünnipäeva puhul suure lillekimbu ja
kommikotiga.
Täname meie toredaid õpetajaid
suure töö ja ettevalmistuste eest.

Peale vabariigi aastapäeva tähistamist toimus meie majas
meeleolukas vastlapäeva pidu.
Sõime vastlakukleid, hernesuppi ja
pankooke. Mängides ja lõbutsedes
saatsime lastega koos ära meie
lumeta talve. Nüüd ootame kevadet,
mis ei ole enam kaugel.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu

Too oma mänguasi
näitusele!

Harjumaa Muuseum kogub
harjumaalaste MÄNGUASJU!

Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab

I N F O PÄ E VA

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST
(KOP) TOETUSE TAOTLEJATELE
13. märtsil 2020 kell 11.00–14.00
Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas
tutvustame programmi muudatusi, nõudeid taotlejale,
taotlusele ning aruandlusele
Infopäev on tasuta.
Eelregistreerimine HOLi kodulehel www.hol.ee kuni
11.03.2020.
Lisainfo: Maret Välja, e-post maret.valja@hol.ee ,
tel +372 507 7450

Kas Sul on alles oma kõige
armsam lelu? Too mänguasi
muuseumi ja jaga meiega selle
lugu! Otsime erinevatest aegadest
pärit mänguasju ning nendega
seotud fotosid ja mälestusi.
Avame näituse harjumaalaste
mänguasjadest sellel kevadel.
Taavi Koppel
Harjumaa Muuseumi
peavarahoidja
tel 678 2051

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid
Esialgsed läbirääkimised vitraažikunstnikuga on juba
peetud. Kuna
tegemist on suure
tööga, siis on igati
oodatud ka toetajad.
Võimalik on toetada
kogu akna vitraaži
tegemist või
mingit osa aknast.
Plaanis on teha
vitraažidega neli
altaripoolset akent.

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul
suulisel enampakkumisel alljärgneva
linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone
kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa
linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot. Kinnistu asub looduslike
tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht)
umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

Täpsem info: tel 5568 1983

2. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa
linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine kaheks
eramu krundiks), enampakkumise
alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

LOKSA AUTOREMONT OÜ,
Loksa, Tallinna 7A

Pakub järgmisi teenuseid:

Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded! Remont ja diagnostika.
Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg
1-2 päeva).
Samuti on võimalik tellida
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

Korstnapühkimise
teenus
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621,
tase 4)
teevad puhtaks teie majade korstnad
ja lõõrid. Selle alal on meil üle
20-aastane kogemus – see on puhtus
ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10% allahindlust.
Tel: 508 8941 või 603 1263.
E-post:
ignatenko49@mail.ru

3. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m²,
sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot. Võimalik maa sihtotstarbe
muutmine. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
4. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m², sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa 100%, enampakkumise alghind 90 000 eurot. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik maa
sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind
85 000 eurot. Kinnistu asub
looduskaunis kohas Valgejõe kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni
(Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu
oksjonil osalustasu ei ole. Enampakkumine toimub 02.04.2020 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Loksa Linnaraamatukogus
12. märtsil kell 16.00.

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4200

väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806, Loksa linn, telefon: 603 1253,
e-post: linn@loksa.ee, koduleht: www.loksalinn.ee

Sügav kaastunne perekond
Loosaarele Jaani-Toomalt
abikaasa, isa ja vanaisa
TÕNU LOOSAARE
surma puhul.
Mälestab perekond Lootsmann
Kasispealt

