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Õpetajate päeva tähistamine on saanud
toredaks traditsiooniks
Palju õnne
sünnipäevaks!
OKTOOBER

Erna Talmre 95
Vera Svistun 86
Virve Puns 86
Pia Samm 86
Maria Stoma 85
Niina Vachter 84
Pavel Zhuravlev 82
Õpetajate
päeva
tähistamine
on
Loksal
saanud
toredaks
traditsiooniks, kus kord aastas
saavad ühise laua taga kokku Loksa
Gümnaasiumi,
Loksa
Lasteaia
Õnnetriinu, Loksa Muusikakooli ja
Loksa Noortekeskuse kollektiivid.
Sellel aastal toimus ühine väljasõit
Kolga mõisa, kus mõisaproua
ja restorani töötajad olid näinud
palju vaeva, et leida selline ruum
ja katta stiilne pidulaud nii suurele
seltskonnale. Suur tänu teile!
Samuti suur-suur tänu Loksa
Kultuurikeskusele, kes selle suurepäraste esinejate ja maitsva õhtusöögiga väljasõidu organiseeris.
Esinejateks olid seekord Olav Ehala
ja Nele-Liis Vaiksoo. Kontsert oli
suurepärane!
Loksa linnapea Värner Lootsmann
andis üle tänukirjad ja kuulutas välja
Loksa linna Aasta Õpetaja 2016.
Loksa linna Aasta Õpetaja 2016
tiitli pälvis õpetaja Eve Jürgens.
Tänukirjad tehtud töö eest said: Eve
Jürgens, Ebe Remmel, Valentina
Yusupova, Kaire Kotkas, Lauri
Metus, Galina Nikitina, Raidi Andre,
Erika Kasetalu, Ljubov Karofeld,
Irina Votintseva, Oksana Golikova,
Riina Paartalu, Urve Veersoo,
Arvi Soolind, Margit Järve, Maret

Vihman, Margarita Prokopova,
Jelena Nikitina, Silvi Bonde, Larissa
Plehova, Reet Pärtel.
Aasta Õpetaja 2016 Eve Jürgens
Eve Jürgens lõpetas Loksa Keskkooli
1979. aastal ja Loksa kooli õpetajana
asus ta tööle 1984. aastal pärast
Ed. Vilde Pedagoogilise Instituudi
lõpetamist. Õpetaja Eve Jürgensi
tunnid on olnud mitmekülgsed ja
õpilasi innustavad. Aktiivõppe ja
uurimusliku õppe rakendamine tundides on suunanud õpilasi süüvima
meid ümbritsevasse maailma, tundma huvi keskkonnaprobleemide vastu, mõtlema säästlikule eluviisile ja
loodushoiule.
Värskete ideede ja positiivse
hoiakuga panustab ta igasse koolis
toimuvasse üritusse. Eve on igati
aidanud kaasa lõimimisele meie
kakskeelses õppeasutuses. Ta on
ise pidev enda oskuste ja teadmiste
täiendaja. Eve on iseloomult tagasihoidlik, nõudlik iseenese suhtes,
otsib pidevalt uusi lahendusi
ja meetodeid ja rakendab neid
õppetöös. Tema jaoks on oluline
leida iga õpilasega ühine keel ja
leida igale probleemile lahendus.
Jaksu ja tahet teha seda keerulist
õpetajatööd!

Maimo Soosalu 75
Galina Nikitina 75
Jevgenia Allmägi 70
Tatiana
Smirnova 70
Anastasia
Pavlyuk 70
Aime Vaho 70
Niina Kulik 70
Andres Kaskla 70
Olavi Täht 70
Toivo Ilves 70
Uusi ilmakodanikke
ei sündinud.
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RIIGIKOHUS:
26 omavalitsust
vs Eesti Vabariik
Teisipäeval, 4. oktoobril toimus
Riigikohtus istung, kus arutati
26 Eestimaa omavalitsuse
kaebust Eesti Vabariigi vastu
seoses 1. juulist kehtima hakanud haldusreformi seadusega. Ainukese Harjumaa omavalitsusena oli hagejate poolel
kohtus Loksa linnavolikogu.
Mina olen seda meelt, et haldusreformi on vaja, aga
reform olgu eesmärgipärane, see tähendab, et need,
kelle pärast reformi tehakse, sellest ikka ka võidaksid.
Nii et seaduse vastuvõtjate eesmärk oli küll üllas,
luua tugevad omavalitused, aga tegelikkuses ei
paista, et selle seaduse rakendamisega midagi
paremaks muutub. See oligi põhjus, miks Loksa linn
ühines teise 25 omavalitsusega, kes haldusreformi
seaduse vastu Riigikohtusse läksid. Omavalitsused
võinuksid ka õiguskantslerilt õigust nõuda, aga
see olnuks pikem protsess: juhul kui õiguskantsler
leidnuks õiguse omavalitsuste poolel olevat, oleks
tema pidanud riigikogule tegema ettepaneku
haldusreformi seadus tühistada ja vastasel juhul
siis ise kohtusse pöörduma. Et aga enne järgmisi
kohalikke valimisi – seega aasta pärast – peaks
haldusreformiga kõik selge olema, pöördusidki
omavalitsused põhiseaduse riive küsimustes otse
Riigikohtusse.
Omavalitsuste arvates on toimunud õigusriive
kolmes olulises punktis: meid häirib kehtestatud
elanike miinimum arv 5000. Pole ühtegi uuringut,
mis tõestaks, et just selline arv tagab omavalitsuse
jätkusuutlikkuse. Riik pole seaduses ette näinud
peale ühinemise või sundliitmise mingit teist
võimlust, ei koostööd, ega näiteks omavalitsuste
tulubaasi suurendamist.
Teiseks pole omavalitsuste arvates õiglane, et need,
kelle suhtes sätestatakse sundliitmine, jääksid
ilma ühinemistoetusest. Mõelgem näiteks sellele,
et Raasiku vald, kus elab mõnisada inimest alla
piirnormi, tegi ühinemsettepaneku Rae vallale, aga
kuna Rae vald keeldus, rakendatakse Raasiku suhtes
sundliitmise sätet. Milles on Raasiku elanikud süüdi,
et nad riigipoolsest toetusrahast ilma jäävad.
Ja kolmas põhjus Riigikohtusse pöördumiseks – nii
ulatuslik ja Eesti ühiskonda ulatuslikult puudutav
haldusreform tahetakse läbi viia ebanormaalselt
lühikese ajaga. Eriti puudutab see sundliitmist,
mille kohta valitsuse sellekohased otsused saab teha
alles 15. juulil 2017. a – kolm kuud enne valimisi!?
Ka neid otsuseid on võimalik ju vaidlustada – aga
kohalike omavalitsuste volikogude valimised
toimuvad 15. oktoobril 2017. a!
Väiksemaid küsitavusi põhiseadusliku riive osas on
teisigi ja seda kogu seadust läbivalt.
Millise otsuse Riigikohus teeb, on raske öelda. Olid
ju omavalitsustel Riigikohtus vastas “Riigi parimad
pojad” – riigikogu põhikomisjoni esimees Kalle
Laanet, riigiminister Arto Aas, justiitsminister
Urmas Reinsalu. Riigikohtu istungil esitas omapoolse seisukoha ka õiguskantsler Ülle Madise, kes
samuti leidis, et haldusreformi tahetakse läbi viia
kiirustades.
Nii et kuu, hiljemalt nelja kuu pärast, peaks
olema selge, mis arvab riigi kõrgeim kohtuvõim
haldusreformi seadusest. Rõhutan, et ei omavalitsuste seisukohtades, ega kohtusaalis, ei ole
kõlama jäänud mõte, et kogu haldusreformi seadus
tuleks visata prügikasti. Küsimus on ikka mõnedes
punktides, mis on põhiseaduslikus riives. Ka need
omavalitsused, kes esitasid hagi kohtusse, on ühel
või teisel viisil osalemas ühinemsläbirääkimistes.
Nii nagu ka Loksa linn.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

September on tervisekuu
Lõikuspidu Loksa
Kultuurikeskuses

Sügise rikkad annid meie koduaedades ja metsades
on Loksa naispere kätega enamuses juba purkidessepudelitesse pandud ja leidnud oma koha keldrites-sahvrites.
Toiduprojekti raames tutvustas naispere kõike tehtut ka
üksteisele ja laudadele jõudis palju maitsvat, tervislikku
ja ilusat. Oli väga huvitavaid retsepte, purki oli pandud
päikesekuivatatud tomateid, pihlaka- ja lodjapuumarjad,
rohkelt oli pakutud rohelisi salateid ja palju-palju muud.
Vahetati muljeid, degusteeriti, jagati retsepte – ja ikka
selleks, et teha hoidiseid tervislikult. Korraldati ka konkurss
parima koduse hoidise leidmiseks. Žürii, koosseisus Maria
Kudrjakova, Lauri Metus ja Helle Lootsmann kuulutas
välja ka kolm parimat hoidistajat – I koht Vaike Reinla,
II koht Niina Malkus, III koht Jelena Täht. Osalejad said
diplomid, võitjad pärjati parima kodukoka auhindadega.
Siinkohal tahaks tänada kõiki osalejaid ja avaldada
sügises asendamatu, oma pere peal proovitud, külmetuse
ennetamiseks sobiliku retsepti proua Vaikelt.
Tervisemoos. Koostisained: 500 g jõhvikaid, 300 g sibulaid,
200 g küüslauku, 1-2 sidrunit (olenevalt suurusest), 1 kg
mett. Soovi korral võib lisada aaloed. Kõik koostisained
(v.a mesi) puhastada, püreerida blenderis ja segada meega.
Segu hoida purgiga külmkapis ja tarvitada igal hommikul
1-2 teelusikat enne hommikusööki. Tegu on äärmiselt
maitsva kooslusega ja seda tarvitavad ka lapsed meelsasti.
Korraldajate nimel Helle Lootsmann
Loksa Kultuurikeskusest

Kokakool lastele ja
täiskasvanutele

Reedel, 30. septembril oli kultuurikeskuses jälle toidulõhnu
ja saginat, kui tervisliku toitumise programmi raames
kõigile soovijatele toimus kokakool – eraldi suurtele
ja väikestele loksalastele. Meie lasteaia „Õnnetriinu”
võrratud kokatädid Irina Žarkova ja Veroonika Vahter
õpetasid lastele mahlase ja tervisliku hommikumenüü
kokkupanekut. Kõik komponendid olid kättesaadavad ja
suhteliselt odavad – valmistati smuutisid, tervislikke ja
lastele sobilikke võileibu (seemneleivast). Täiskasvanutele
õpetati värskete salatite valmistamist järgmises võtmes,
ka odavatest komponentidest saab ilma soola-suhkruga
liialdamata, kasutades tervislikke kastmeid, valmistada
mõnusaid ja maitsvaid salateid. Kasutusel olid sojakastmed,
balsamiäädikas ja külmpressitud oliivõli, tšillipipar,
rukkola jne. Kõike sai kohapeal nii ise valmistada kui
ka kokkade tööd jälgida. Eriti hindasin korraldajana
kokatädide õpetussõnu sellest, kuidas kujundada pisikese
laste toitumisharjumusi.
Hea on olnud tagasiside – osalejad tegid palju ettepanekuid
milliseid toiduprojekte veel meie linnas läbi viia.
Kokakool, lõikuspidu ja leivaküpsetuspäev olid osaliselt
rahastatud „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
vahenditest“.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur juhatuse esimees

Leiva küpsetamise päev

Ilusal laupäevahommikul, 24. septembril suundusime väikese rühmaga Lääne-Virumaale, Kuusiku tallu. Seal võttis meid vastu meeldiv
ja tegus perenaine Sirje Kuusik. Ta näitas meile algusest lõpuni leiva küpsetamise protsessi, rääkis retseptide mõnedest nippidest ja õpetas,
kuidas hoida leiba kaua värskena. Perenaise tütar Kristiina õpetas meile jäätise valmistamist petist, koorest, piimast ja tikritest. Ja kuni
taigen kerkis ja jäätis hangus külmikus, tegime me väikese jalutuskäigu turismiradadel, Viitna järve ümbruses. Tulles tagasi tallu, sõime
värskelt küpsetatud leiba boršiga, magustoiduks oli kodune jäätis moosiga. See oli suurepärane sügispäev! Täname Sirjet ja tema tütart
õpetuse ja külalislahkuse eest!
Osaliselt rahastatud „Rahva tervise arengu programmi 2009-2020” vahenditest.
Maria Kudrjakova, SA Loksa Kultuur

Noorte tugilad Harjumaal

LOKSA-KUUSALU NOORTE TUGILA, Diana Nooska. Telefon: 56300340
LOKSA NOORTEKESKUS
aadress: Tallinna 47 Loksa linn 74805 Harjumaa, tugila.loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu Noorte Tugila, www.facebook.com/LoksaTugila
lisainfot vaata www.tugila.ee
Septembris on tugila spetsialist Loksal esmaspäeviti ja teisipäeviti kella
10.00-18.00. Kokkuleppe järgselt ka muudel päevadel.
Harjumaal tegutseb hetkel ka KOSE-ANIJA NOORTE TUGILA (Kätlin Takk 56922868)
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Politsei on nüüd ka facebookis
Septembri algusest on Ida-Harju
politseijaoskond kolinud oma
tegemised ka sotsiaalmeediasse, et
olla elanikele lähemal ja jõuda oma
sõnumitega kiiremini piirkonna
inimesteni. Teatavasti saab üha
rohkem inimesi täna vajalikku
teabe kätte justnimelt internetist.
Facebooki lehel tutvustame
oma tegemisi ja jagame olulisi
turvalisusteemalisi nõuandeid.
Ida-Harju politseijaoskonna
teeninduspiirkonnad on Lasnamäe
ja Pirita linnaosa ning 10 IdaHarjumaa omavalitsust: Maardu
linn, Loksa linn, Viimsi, Jõelähtme,
Kuusalu, Anija (Kehra linn),
Raasiku, Kose, Rae ja Aegviidu
vallad. Kui oled nende piirkondade
elanik ja huvitud politsei

tegemistest, siis võta meie leht oma
jälgimisse: www.facebook.com/
idaharjupolitseijaoskond!
Ära unusta, et sotsiaalmeedia konto
ei ole süüteost teatamiseks. Kui
kellegi elu või tervis on vahetult
ohus, siis helista viivitamatult
hädaabinumbrile 112. Politseile
avalduse esitamiseks kasuta politsei
kodulehte www.politsei.ee. Raskest
kuriteost teada andmiseks pöördu
lähimasse politseijaoskonda.
Kuriteo ohvriks või tunnistajaks
sattudes ei maksa lootma jääda
sotsiaalmeedia postituse peale. See
võib küll politseini jõuda ja selle
asjaolusid võidakse kontrollima
hakata, kuid selleks ajaks võib
olla kaotatud palju olulist aega ja

levitatud asja uurimist raskendavat
informatsiooni. Mida kiirem on
politsei poole pöördumine ja
mida paremini on säilinud kuriteo
sündmuskoht, seda tõenäolisem on
kurjategijate kindlakstegemine ja
nende süü tõendamine.
Sotsiaalmeedias info levitamisega
kaasneb ka vastutus, et info on
tõene ja aktuaalne. Sel kevadel
hakkas Facebookis levima nn.
valge kaubiku juhtum aastast 2012,
mida seostati vargustega Saku
vallas. Aegunud postituse massilise
jagamisega külvati alusetut
paanikat. Seetõttu tuleb väga tõsiselt
kaaluda, millele meeldib ja jaga
vajutate. Samamoodi ei ole sobiv
jagada leitud dokumentide fotosid
koos numbrite ja isikuandmetega.

Leitud dokumendid tuleks tuua
politseisse.

Tuletame ka meelde meie
jaoskonna kontaktid ja
piirkonnapolitseinike
vastuvõtuajad:
Ida-Harju politseijaoskond
Aadress: P. Pinna 4, 13615
Tallinn
Avatud: E-R 9.00-17.00
Dokumentide taotlemine:
E-R 9.00-17.00
Telefon: 612 3000
E-post: pohja@politsei.ee

Loksa linna teenindava
piirkonnapolitseiniku
Kalev Kuuspalu vastuvõtt
toimub aadressil
Tallinna tn 45, Loksa
N 15.00-17.00.
Kuusalu valda teenindava
piirkonnapolitseiniku
Kalev Kuuspalu vastuvõtt
on Kuusalu tee 33, Kuusalu
alevik
K 15.00-17.00.
Koostöös loome turvalisust!
Marili Tammiste
Ida- Harju politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik

REGISTREERI ENNAST
LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa linna elanikuks ajavahemikul
01. jaanuar - 31. detsember 2016. a ning on 01. jaanuar 2017. seisuga Loksa linna elanikud,
kingib linn Loksa ujula aasta pääsmed ja nad osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel loositakse välja 1 sülearvuti
ja 2 kuni neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi (reis + toitlustus laevas) ning 5 perepiletit
kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2017. a jooksul.
01. jaanuari 2017 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on
kampaania perioodil linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta
juba alates 09. jaanuarist 2017. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2017. a jaanuarikuu linnavalitsuse istungil.

Eduard Ahrensi mälestusmärgi püstitamisest

1899. aastal trükiti Peterburis postkaart “Eesti elu edendajad”. Sellel on kujutatud
kahteteist 19. sajandil elanud ja eesti rahvuse hüvanguks tegutsenud suurkuju. Nende
hulgas on ainsa baltisakslasena ka Kuusalu pastori Eduard Ahrensi portree. Sedavõrd
kõrgelt hinnati tollal tema teeneid eesti keele kujundamisel kaasaegseks riigikeeleks.
Kõigile postkaardil kujutatutele peale Eduard Ahrensi on vahepeal püstitatud suured
mälestusmärgid või vähemalt pronksbüsti - bareljeefiga hauamonumendid. Et meie
riigikeele looja teenet vääriliselt hinnata, algatas Laurentsiuse Selts juba 2013. aastal
mälestusmärgi püstitamise tallegi. Ikkagi suurim meie kandis tegutsenud ajalooline
isiksus!
Nüüd on pool tööd tehtud ja Seaküla Simson ning Paul Mänd on saanud valmis Ahrensi
elusuuruses savimonumendi, millelt on võetud ka kipsvorm. Lähikuudel valatakse
mälestusmärk pronksi.
Vajaminevast lõppsummast on riigieelarve toel ning eraisikute ja institutsioonide
annetustena kogunenud praeguseks tubli kaks kolmandikku. Puudu on veel ca 15000
eurot. Laurentsiuse Selts on lubanud, et 1000 eurot ja rohkem annetanute nimed kantakse
mälestusmärgile. Niimoodi tänatavaid on juba viisteist. Terve annetanute nimekiri on
leitav seltsi kodulehelt. (On ka üks anonüümseks jääda soovinud suurannetaja.)
Meie seltsil on hea meel, et suure annetuse teinute hulgas on nii Kuusalu kihelkonna
isamaalisi elanikke, kelle nimed on eraldi avaldatud “Sõnumitoojas”, kui ka juriidilisi
isikuid nagu Loksa linn ja OÜ Balti Spoon. Eduard Ahrensi teenet on suurannetusega
väärtustanud samuti president Arnold Rüütel ja pr Ingrid Rüütel ning Emakeele Selts.
Täname kõiki inimesi ja organisatsioone nii suurte kui väiksemate annetuste eest ning
kutsume jätkuvalt üles aitama ka koera sabast üle saama. Kellel on võimalust ja soovi,
saab teha annetuse Laurentsiuse Seltsi pangakontole EE871010220114903012. Iga 1000
eurot ja rohkem annetaja nimi kantakse ikka mälestusmärgile!
Sulev Valdmaa, Laurentsiuse Seltsi esimees

4 ELU/NOORED
Osaühingu Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri alates 01.09.2016.a:

Tähelepanu!
19. oktoobril 2016 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu
(mööbel, madratsid, vaibad, diivanid).
Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume
saata avaldused kuni 14. oktoobrini 2016 e-postile:
andres@loksa.ee või linn@loksa.ee, milles on märgitud
lepingu number ja lepinguline isik, jäätmete kirjeldus,
asukoht ning ligikaudne kogus.
Jäätmed palume panna jäätmekonteinerite juurde, eraisikud panevad oma territooriumile nii, et on tagatud
juurdepääs. Kellel ei ole võimalust e-postiga saata, palun
tuua vastav avaldus Loksa Linnavalitsusse.
Loksa jäätmejaam on avatud:
E 10.00-15.00, K 12.00-19.00
N 12.00-19.00, L 10.00-15.00
Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel

„MINA JA KESKKOND“
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Loksa
Lasteaed Õnnetriinu projekti „Mina
ja Keskkond“ 1788,50 euroga. Projekti toimumise aeg on september
2016 kuni juuni 2017. Projekt on
mõeldud lastele keskkonnahariduse
õpetamiseks, kinnistamiseks, õppeprogrammide, õppekäikude ja
väljasõitude kaudu. Planeeritud on
tegevused kõikidele rühmadele,
sealjuures arvestatud laste vanust ja
juba olemasolevaid teadmisi. Õppeprogrammides õpitakse õigesti prügi
sorteerima, ümbritsevat loodust

paremini tundma ja hoidma. Planeeritud on õppeprogrammid koos
väljasõiduga RMK Sagadi Looduskooli, Keskkonnaameti Lahemaa
Rahvuspargi keskusesse Palmses,
Tallinna Loodusmuuseumisse ja õppeprogrammid RMK Sagadi Looduskoolilt ja Eesti Ornitoloogiaühingult, mis viiakse läbi lasteaias.
Kindlasti saame tänu projektile palju
uut – nii avastamisrõõmu kui ka uusi
teadmisi.
Kaire Kotkas, Loksa Lasteaed
Õnnetriinu direktor, projekti
„Mina ja Keskkond“ projektijuht

Päevakoerte avastusmatk
Ilmataadi lahkel loal said päevakoerad asuda avastama põnevaid kohti Loksal.
Möödusime endisest Vene Gümnaasiumist, läbi metsa jõudsime välja Hara lahe
kaldale, kus lapsed leidsid tõeliselt vahva puukuju. Ta sai laste poolt endale väärilise
nime „Merevalvur“. Mere ääres pidasime ka väikese pikniku, et oleks jaksu edasi
liikuda. Viis kilomeetrit möödusid kui linnutiivul. Lasteaeda jõudes olid lapsed
rõõmsad ja õnnelikud.
Margret Latt ja Pille Paesüld
Päevakoerte rühma õpetajad

Loksa linn

Lasteaiapere tähistas sügise saabumist traditsioonilise sügisnäitusega

Loodus on oma metsa- ja aiaandidega laste jaoks lõputu fantaasiaallikas. Koos vanematega valmistati palju vahvaid eksponaate.
Kaasa lõi ka maja personal. Kui varasematel aastatel on mõned toonud lihtsalt veidra kujuga köögivilju, siis tänavu oli rohkem
vaeva nähtud. Piprakaunadest ralliautod, käbidest loomad ja linnud, majad ja mehikesed. Õuntest ning marjadest valmistatud
ussikeste ja võrgus kükitavate ämblikeni välja. Kõike ei jõua üles lugedagi. Värvikirev ja põnev näitus oli avatud kahjuks vaid
nädal aega, sest osade kasutatud materjalide „kõlblik kuni“ sai läbi.
Aitäh kõikidele väikestele ja suurtele meisterdajatele! Tuleval aastal jälle!
Aili Raudla, Loksa Lasteaed Õnnetriinu majandusjuhataja

Mihklipäev Loksa lasteaias – kuidas leib vanasti lauale jõudis
Must rukkileib on üks eestlaseks
olemise sümboleid, aastasadade
vältel on see olnud üks olulisemaid
toiduaineid, ega asjata nimetata
kõiki teisi toiduaineid peale pudru
leivakõrvaseks.Mihklipäeval
kehastusid Lepatriinude rühma
lapsed talurahvaks ja näitasid koos
õpetajatega kuidas vanasti leib
lauale tuli. Näitasime hobusega
kündmist, rukkiseemne külvamist
mulda, sirbiga vilja lõikamist
ja rehepeksu. Perenaine näitas,
kuidas käib kodune leivategu ja kui
leib valmis, saime hiljem seda ka
proovida.
Aitäh meie lasteaia koostööpartnerile „Leibur”, kes saatis
meile maitsmiseks ka oma
erinevaid sepikuid ja leibasid.
Jätku leivale!
Ebe Remmel
Lepatriinude rühma õpetaja

Pangapunkt on avatud
igal neljapäeval
kell 13.00 – 17.00
igal reedel
kell 09.00 – 13.00
Sularaha automaadist välja võtta ja
sisse panna saab ööpäevaringselt.
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10 põhjust panna laps muusikakooli
Vaatamata sellele, et lapsel ei ole muusikalist kuulmist ja ta karjub Tšeburaška laule
väga valjult ja mööda; vaatamata sellele, et klaverit pole korteris kuskile mahutada
ning vanaema ei saa viia last muusikatundidesse; vaatamata ka sellele, et lapsel ei
olegi selleks aega – tal on juba tunniplaanis inglise keel, ujumine, kunst ja kõik muud
huviringid …
On siiski kaalukaid põhjuseid, et suuta mööda trügida kõigist nendest probleemidest
ja siiski lasta lapsel õppida muusikat, ja neid põhjuseid peaksid kaasaegsed vanemad
kindlasti teadma:
1. Pilli mängimine – see on traditsioonide järgimine. Muusikat on õpetatud kõigile
aristokraatidele, nii Eestis, Venemaal kui Euroopas. Musitseerimine on luksus, sära ja
elegants, seltskonnakommete tipp. Duke Ellington hakkas mängima klaverit seetõttu,
et mängiva noormehe ümber kogunevad alati kaunid tütarlapsed. Aga mängiva
tütarlapse ümber??? Tähelepanu, pruutide vanemad!
2. Muusikaõpingud harjutavad tahet ja distsipliini: pilli tuleb harjutada regulaarselt
ning ilma vahedeta. Talvel ja suvel, tööpäeviti ja pühade ajal. Praktiliselt samasuguse
sihikindlusega, nagu harjutavad tšempionid staadionil ja uisuväljal. Aga erinevalt
spordikangelastest, ei ole pilli mängides võimalik murda ei kaela, jalga ega isegi kätt.
Tähelepanu, kallid vanemad! Muusika on iseloomu kasvatamine ilma igasuguse
traumaohuta!
3. Tegeledes muusikaga, arendab laps matemaatilisi võimeid. Ta mõtleb ruumiliselt, et
saada pihta õigetele klahvidele, manipuleerib abstraktsete muusikaliste kujunditega,
jättes meelde nooditeksti, ja teab, et muusikalises palas, nagu ka matemaatilises
tõestuses, ei saa midagi liita ega ära võtta. Albert Einstein ei mänginud viiulit
ilmaasjata, ning Oxfordi ülikooli füüsika ja matemaatika professorid moodustavad
70% ülikooli muusikaklubi liikmetest.
Tähelepanu, tulevaste matemaatikute ja inseneride ettenägelikud vanemad!
Musitseerimine on meeldivam, kui raskete ülesannete lahendamine eraõpetajate kurja
pilgu all.
4. Muusika ja keel on kaksikvennad. Nad sündisid üksteise järel: alguses vanem –
muusika, siis noorem – keeleline kõne, ning meie ajus need jätkavad kõrvuti elamist.
Fraasid ja laused, komad ja punktid, küsimused ja hüüdlaused on olemas nii muusikas
kui kõnes.
Mängivad ja laulvad inimesed räägivad ja kirjutavad paremini, nendel jäävad
paremini meelde võõrkeeled, nad omandavad kergemini grammatikat. Kirjanikudmelomaanid Turgenev ja Stendal, Boris Pasternak ja Lev Tolstoi, Jean-Jack Rousseau
ja Pomen Poldan, nendest igaüks teadis rohkem kui üht võõrkeelt ja soovitasid kõigile
tulevastele polüglottidele muusikat.
Tähelepanu, tulevaste ajakirjanike ja tõlkijate targad vanemad! Alguses oli Sõna, aga
veel enne seda oli Hääl.
5. Muusika on struktuurne ja hierarhiline: suurteosed lagunevad väiksemateks
osadeks, mis omakorda jagunevad väikesteks teemadeks ja lõikudeks, mis koosnevad
pisikestest fraasidest ja motiividest. Muusikalise hierarhia üldine arusaamine
kergendab arvutist arusaamist, mis on samuti täielikult hierarhiline ja struktureeritud.
Psühholoogid on tõestanud, et väikesed muusikud, kuulsa Shinichi Suzuki õpilased,
ka need, kes ei olnud eriliselt edukad muusikalise kuulmise ja mälu arendamises, olid
struktuurse mõtlemise kohapealt oma eakaaslastest tublisti ees. Tähelepanu, tulevaste
IT-meeste, programmeerijate ja süsteemi administraatorite pragmaatilised vanemad!
Muusika viib otse arvutiteaduste tippude suunas, Microsoft eelistab muusikalise
haridusega töötajaid!
6. Muusikaõpingud arendavad suhtlemisoskuseid ehk kommunikatiivseid oskuseid.
Õpinguaastate vältel saab teie laps-muusik tutvuda galantse ja sõbraliku Mozartiga,
okkalise ja sportliku Prokofjeviga, elutarga ja filosoofilise Bachiga ja teiste väga
erinevate muusikaliste tegelastega. Mängides peab ta kehastuma nendeks ja viima
publikuni nende iseloomu, tunnetamisviisi, häält ja žeste.
Nüüd on jäänud vaid üks samm mänedžeri kohani, sest see on ju praktiliselt et
kõige tähtsam – saada inimestest aru, ning kasutades oma arusaamist, juhtida neid.
Tähelepanu, tulevaste äriimpeeriumite asutajate ambitsioonikad vanemad! Muusika
viib südamest südamesse, ja tipp-mänedžeri kõige hirmsam relv on relvituks tegev
„hea poisi“ naeratus.
7. Muusikud on heasüdamlikud ja samal ajal julged. Psühholoogid väidavad, et
meesmuusikud on tundlikud nagu daamid, ning naismuusikud on vastupidavad ja
tahtejõulised, nagu mehed. Muusika pehmendab iseloomu, samas selleks et jõuda
selles kaugele, tuleb olla vapper. Tähelepanu, ettenägelikud vanemad, kes ootavad
vanaduspõlves abi ja toetust! Lapsed, kes on tegelenud muusikaga, omavad kõrgemat
empaatiavõimet ja seetõttu on tihemini valmis pakkuma oma eakatele vanematele
seda samust „klaasi vett“.
8. Muusikaõpingud õpetavad töötama meeskonnas. Muusikud kardavad hirmsat
sõna „deadline“ – töö lõpetamise tähtaeg - vähem. Muusikakoolis ei saa sa lükata
heliredelite arvestust või klassikontserti päeva ega nädala võrra edasi. Laval esinemine
õpetab maksimaalset „tellimuse järgi“ valmisolekut, ning sellise kogemusega laps ei
kuku läbi raskes eksamis, töövõtuintervjuus või tähtsat ettekannet tehes.
Tähelepanu, murelikud vanemad! Muusikaõpingud lapsepõlves annavad lapsele
maksimaalse enesevalitsuse ja laval esinemise oskuse kogu eluks.
9. Muusikaõpingud õpetavad väikeseid „Caesareid“, kes oskavad teha mitut asja
korraga. Muusika aitab orienteeruda mitmes samaaegses tegevuses: otse noodist
mängija peab samal ajal tegema mitut asja – mäletama möödunut, vaatama ettepoole
ja kontrollima hetkeltoimuvat.
Muusika voolab oma tempos ja lehest lugev muusik ei saa katkestada, puhata ega
tõmmata hinge. Samuti ka lennukioperaator, arvutioperaator või börsitöötaja, kes
jälgib samal ajal mitut ekraani, kuulab ja annab samaaegselt edasi infot mitmelt
telefonilt. Muusika õpetab mõtlema ja elama mitmes suunas.
Tähelepanu, ülekoormatud ja väsinud vanemad! Lapsmuusikul hakkab olema kergem
kui teil, joostes mööda mitut eluteed korraga ja jõudes igale poole esimesena.
10. Ja lõpuks – muusika on parim tee edu suunas. Miks? Vaadake punkte 1-9.
Ei ole põhjust imestada, et paljud kuulsused on muusikalise minevikuga:
- Agatha Christie kirjutas oma esimese tüki sellest, miks on tal raske mängida klaverit
laval
- Condolezza Rice, vastupidi, armastab üle kõige mängida publiku ees oma pimestavas
esinemiskleidis.
- Bill Clinton on kindel, et ilma saksofonita ei oleks temast kunagi saanud presidenti
Vaadake edukaid inimesi igas valdkonnas ja küsige, ega nad ei ole lapsepõlves
tegelnud muusikaga, kasvõi lühikest aega, kasvõi ilma erilise palava soovita? Muidugi
on nad sellega tegelenud. Ja meil on 10 põhjust järgida nende inspireerivat eeskuju.
D.K. Kinarskaya, kunstiteaduste doktor, psühholoogia doktor,
Vene Gnesinite nimelise muusikaakadeemia prorektor

Kaunid kontserdielamused
Loksa Kultuurikeskus on mitmeid
aastaid teinud edukat koostööd
Eesti Interpreetide Liidu, Pille Lille
Muusikute Fondi ja rahvusvahelist
muusikapäeva vedavate toredate
inimestega. Meie projekte on
toetanud Eesti Kultuurkapital ja
koostöös oleme Loksale saanud
esinema väljapaistvaid muusikuid ja
kollektiive.
Esmaspäeval, 3. oktoobril võõrustasime klavessiinikunstnik Julia
Ageyeva Hessi, kelle esituses kõlasid
„Goldbergi variatsioonid“, Johann
Sebastian Bachi virtuoossust, säravat
tehnikat ja vastupidavust nõudvat
variatsioonitsüklit. Muusikaga tegelevatele inimestele (eriti lastele) olid
need variatsioonid parim näide aru
saamaks polüfooniast, ehk mitme

iseseisva meloodia üheaegsest kõlamisest muusikas. Kõike seda oli
tänulikul publikul võimalik sel õhtul
ka kogeda. Aitäh, Julia, kontsert oli
imeline!

Enne aastalõppu on oodata veel
mitmeid
klassikalise
muusika
kontserte, jälgige reklaami!
Kuulajate nimel
Helle Lootsmann

LOKSA MUUSIKAKOOL
KUTSUB!

TUBLID ÕPETAJAD LOKSA
MUUSIKAKOOLIS

Alates oktoobri kuust on Loksa
Muusikakoolis võimalik õppida
vaskpuhkpille: Trompet, metsasarv,
tromboon, eufoonium ja tuuba.
Veel pole hilja oma last panna
Muusikakooli õppima. On veel
vabu kohti! Tulge koos lapsega
kohale ja me aitame alustada
vaskpuhkpilli mängu. Enne on vaja
ette helistada telefonil 5164424 –
Lauri Metus, Loksa Muusikakooli
direktor.Vaskpuhkpille
hakkab
õpetama Andrei Sedler, kes tuli
meile Tallinnast, Eesti Riiklikust
Süm-fooniaorkestrist, kus tema
põhipill oli tuuba.

Ülemaailmse
õpetajate
päeva
puhul anti Kolga mõisas Loksa
Linnavalitsuse poolt tänukirjad tublidele Muusikakooli õpetajatele.

kuidas õpilasi motiveerida, anda
esinemiskogemusi.
Akordionistid
osalesid
suvel
akordioniõpilaste suvelaagris Kihnu saarel, plokkflöödi õpilased
lihvisid oma oskuseid Rõuge
laagris. Seal esinesid väga menukalt
solistidena õpetaja Erika õpilased
Sandra Vilumaa ja Maria Lahe.

Selline on Tallinna
Muusikakeskkooli
tunnuslause!
Rahvusvahelisel
Muusikapäeval, 1.
oktoobril olid Loksa
Kultuurikeskuses
külakosti toomas selle
kooli noored andekad
muusikut. Kavas olid
palad W.A.Mozartilt,
Jacques Ibertilt ja Jaan
Räätsalt. Kuulsime
võrratut ansamblimängu,
tundlikku, üksteisega
arvestavat ja rõõmsat
esitust. Aitäh, noored
muusikud!
Kaunis kontsert algas
aga hoopis eriliselt ja
Loksa Linnavalitsus
avaldas tänu pika teenistuskäigu eest meie
legendaarsele õpetajale
ja muusikakooli
kauaaegsele direktorile
Raidi Andrele.
Linnapea andis üle
linna tänukirja ja lilled.
Kultuurikeskus, mille
kauaaegne ringijuht ja
hea kontserdikülaline
Raidi on olnud, kinkis
tasuta pääsme kõigile
majas toimuvatele
kultuurisündmustele
aegade lõpuni.
Kallis Raidi, olgu
Su tulevik ikka täis
muusikat!
Kultuurikeskuse ja
kõigi muusikasõprade
nimel
Helle Lootsmann

Tänukirja elutöö eest sai Muusikakooli asutaja, esimene direktor
ja väga austatud pedagoog Raidi
Andre, kes alates käesoleva aasta
esimesest septembrist on aukülaline
meie üritustel ja hea nõuandja.
Tänukirja tulemusliku töö eest
sai muusikakooli õpetaja Erika
Kasetalu. Temal ei ole kunagi
puhkust, vaid tema mõtleb kogu aeg

Plokkflöödi õpetajad valisid oma
koosolekul Loksa Muusikakooli
õpetaja Erika Kasetalu vabariikliku
konkursi žüriisse.
Konkursid toimuvad üle aasta
kevadeti.
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor.

Tulevik täis muusikat!
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Koolis algas KIK-i poolt rahastatud projekt
„Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium”
Septembris algas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt 12 758€ ulatuses
rahastatud projekt „Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium”.Esimesed sõidud
erinevatesse looduskeskustesse on tehtud. Alljärgnevalt õpilaste muljeid nähtu ja
kogetu põhjal.
12. september Aegviidu Looduskeskuses
5a.-7a. klass. Päev Põhja-Kõrvemaal.
Matkatarkuste ABC.
Programmis osales 35 õpilast 38-st õpilasest.
Grupp jagunes kaheks: 5a+7a ja 6a, kummalgi grupil oli oma juhendaja, kes
tutvustasid end kui ase-issi ja ase-emme.
Kõigepealt tutvustati maja ja ümarlauas korrati üle üldtuntud matkatarkused (liigume
koos, jälgime loodust, ei lärma jne).
Seejärel vaatasime üle kohaliku seenenäituse ja sõitsime bussiga Venevere mäele,
kust algas umbes 4 km matk. Matkal tutvuti taimedega ning nende vajalikkuse
(söödavad või ravivahendid) või ohtlikkusega (mürgised).
Vihm olid teeolusid halvendanud ja ühes kohas jäime veidi bussiga kinni. Kõik lõppes
õnnelikult ja matkale järgnenud piknik lõpetas meie õuesõppe päeva. Saime teada
kuidas kuusevaiguga saab hambaid ja suuõõnt puhastada, kuidas turbasammalt saab
plaastrina kasutada. Saime teada ka kuidas eristada pohla, leselehte, leesikat, lillakat,
näsiniini, kuslapuud ja magesõstart, mis kõik ahvatlevad oma punaste marjadega,
kuid mõnede suhu pistmine võib lõppeda mürgitusega. Oli inforikas päev.

Valgevene noorte kurnimängijate demonstratsioonesinemised
Valgevene Kurnimängu Föderatsiooni ja
Eesti Kurnimänguliidu koostöö raames
toimusid Loksal (Eesti) Valgevene
noorte kurnimängijate demonstratsioonesinemised.
Nende esinemiste peamiseks ülesandeks
oli Loksa linna noorte ja nende vanemate
tähelepanu äratamine sellise huvitava
ja demokraatliku spordiala vastu nagu
kurnimäng. Loksal on ju olemas nõuetele
vastavad kurniväljakud rahvusvaheliste
võistluste korraldamiseks, kogenud
treenerid, traditsioonid - kõik selleks,
et hakata tegelema selle põneva
spordialaga. Ei ole tingimata vaja
saada maailmameistriteks, kurnimäng
on eelkõige suurepärane võimalus
aktiivseks füüsiliseks tegevuseks värskes
õhus ja lihtsalt huvitav mäng, mis loob
palju positiivseid emotsioone. Ja see
ongi meie laste tervise peamine osa!
Vaatamata heale reklaamile tuli
külastajaid
kokku
vähe,
kuid
suurepärane ilm ja osavõtjate hea tuju
tegid oma töö. Platsidel valitses rahulik
ja sõbralik õhkkond. Valgevene noored
näitasid oma meisterlikkust. Kohtumise
kulminatsiooniks sai sõprusmäng Valgevene noorte ja Loksa veteranide vahel.
Kohe oli rahulik õhkkond kadunud.
Mõlema meeskonna mängijad olid

tähelepanelikud
ja
keskendunud,
kaalukauss kaldus kord ühele ja kord
teisele poole ning lõppude lõpuks
saavutasid seisuga 1:1 punktide järgi
võidu veteranid.
Pärast seda spordipidu anti Valgevene
meeskonna liikmetele mälestuseks
meened.
Ürituse korraldajad leppisid kokku
kohtumiste jätkumises samas formaadis
ja ootavad nüüd 2017. aastal Eesti

delegatsiooni noormeeste ja neidude
Euroopa kurnimängu võistlustele.
Eraldi isiklik tänu Loksa linna
abilinnapea Hilleri Treisaltile osavõtu
eest ürituse korraldamisel. Loodame
edasisele koostööle.
Sõbrad, mängige kurni!
Juri Grill
Eesti Kurnimänguliit

Tublid noored!

13. september Sagadi Looduskeskuses

Hommikul alustasime (2.a
ja 3.a) Sagadi poole teele.
Kohale jõudes ootas meid
seal üks tädi, kes hakkas
meile
erinevaid
seeni
tutvustama.
Kõigepealt läksime seenenäitusele. Seal oli palju
seeni - näiteks põdramokk,
kännupess, kitsemampel ja
suur sirmik. Saime teada,
et on olema roheline ja
valge kärbseseen, mis on
surmavalt mürgised. Edasi läksime metsamuuseumis. Seal jagati meile erinevate
seente pildid. Pidime üles leidma, mis seened need on ja millise puu juures kasvavad.
Saime teada, millised loomad elavad Eesti metsades, kes on kõige suurem ja kõige
väiksem kiskja. Kuulsime, et metsa minnes peab kandma heledaid riideid, et sääsed
sind ei näeks. Väga põnev oli vaadata filmi, kuidas sääsk verd imeb ja uurida milline
näeb vereimeja välja vaadatuna läbi mikroskoobi.
Järgmine peatus oli looduskoolis. Uksel sai iga laps ühe seene pildi. Nende abil
leidsime oma rühmad. Arutlesime, missuguseid seeni metsast korjata ning millised
tuleks kindlasti metsa jätta. Nüüd sai iga rühm korvi erinevate asjadega. Pidime need
jaotama selle järgi, kas nad on seotud seentega või ei. Saime teada, et seentega võib
värvida lõnga, neist tehakse ravimeid ja seeni on vaja keefiri ja juustu tegemiseks.
Mikroskoobiga uurisime erinevaid seeni ja seeneusse. Veel näitas õpetaja meile,
kuidas seentest saab teha paberit. Pärast lõunasööki läksime metsamatkale. Seal
olime hästi tasa, et kuulata põnevaid loodushääli. Nägime erinevaid puuseeni ja
tavalisi seeni. Metsas on alati põnev, sest seal on palju huvitavaid taimi ning võib
kohata ka loomi. Seekord me loomi ei näinud. Giid näitas meile taimi ning rääkis
seentest. Erinevaid nimetusi oli nii palju, et kõik ei jäänud meeldegi. Korjasime seeni
ja tegime metsa väikese seenenäituse. Matk oli päris pikk, aga huvitav, saime palju
uusi teadmisi. Olime kõik tublid matkasellid.
See oli väga põnev ja õpetlik päev ja meeldis kõigile väga.
19. september - Õppekäik RMK Emajõe-Suursoo looduskeskusesse
19. septembril käisid 9. a ja 10. klass õppekäigul RMK Emajõe-Suursoo
looduskeskusesse projekti raames “Emajõgi kui elupaik”. Seal tutvuti levinumate
Emajões elutsevate kalade ja nende eluviisidega. Õues vaadeldi jõe ja selle ümbruse
taimestikku ning nende kohastumusi, õpiti määrama oma asukohta jõe suhtes ja
voolu mõjutusi ümbritsevale. Tagasi looduskeskuses saadi teadmisi keskuse ajaloost
ja uuriti huvitavaid arheoloogilisi leide, mis ehitise ümbrusest on leitud. Keskuses oli
ka väljapanek metsloomade karusnahkadest, luudest, samblikest ja paljudest muudest
metsaleidudest. Edasi suunduti püüdma magevee elustikku ja seejärel põnevaid leide
analüüsima. Lõpuks vormistati oma teadmisi rühmatöös, einestati ja jäeti hüvasti
Emajõe-Suursoo looduskaitsealaga.
15. september - Õppekäik Alutaguse Matkaklubisse
15. septembril käisid Loksa Gümnaasiumi 8.a, 9.a, 9.c ja 12. klassi õpilased KIK-i projekti
raames Alutagusel. Õppeprogrammi teemaks oli põlevkivi kaevandamine. Sellega
seoses läbisime jalgsimatka Aidu karjääri kõige vanemas osas ning sõitsime maasturiga
samanimelise karjääri uuemas osas, kus nägime, millist mõju avaldab põlevkivi
kaevandamine looduskeskkonnale. Lisaks sellele külastasime Eesti Kaevandusmuuseumi.
Maapinnast allpool asuvates kaevanduskäikudes tutvusime kaevuriameti ning
mitmesuguse maa-aluse tehnika ja kaevandustehnoloogiatega. Õppekäik oli hariv, kuna
selle käigus saime erinevaid teadmisi põlevkivi kaevandamise kohta.
Järgmised sõidud toimuvad oktoobris, märtsis, aprillis ja mais.
Riina Paartalu, projekti koordinaator

Loksa rühmal on juba aastate pikkune
traditsioon osaleda ühel septembri
neljapäeval Viimsi mõisapargis kindral
Johan Laidoneri olümpiateatejooksul, sel
aastal toimus juba XVII jooks. Tavaliselt
oleme pannud kokku parimad jooksu
tüdrukud ja poisid ning nad on võistelnud
Loksa Rühma nime all. Kahjuks pole
enam eraldi kodutütarde/noorte kotkaste
võistlusklassi. Siit tekkis idee sel aastal
panna välja koguni kolm võistkonda
ning leida üle Harjumaa kodutütreid ja
noor kotkaid võistkondadesse.
Põhikooli arvestuse võistkonda kuulusid
peamiselt Loksa poisid, kelle võistkonna
nimeks oli „Loksa noorkotkad”.
Kevin Fjodorov, Kevin Mõttus, Romet
Viisitamm, Rainer Piikmann, Vladimir
Kukarin, Ike Kaugerand, Joonas Amer ja
Andrei Bekker saavutasid 2.koha
Võistluspäeva väljasõidu hetkeks olid
kujunenud gümnaasiumi arvestuses
osaleva võistkonna „Kodutütred Harju
ringkond“ koosseisuks Loksa ja Kiili
tüdrukutest: Kendra Kari, Anastasia
Vandysh, Eliise Riimand, Kärt Roossaar,
Helina Piibeleht, Anni Jõe, Karina
Natfullina ja Epp Paalberg. Tüdrukud
said 2. koha.

„Noored kotkad Harju malev“ koosnes
Loksa ja Kuusalu noormeestest. Märt
Mägi, Mattias Idavain, Andrè Martov,
Joonas
Laanpere,
Andree-Vilmar
Reinvelt, Kaarel Eelmäe, Kristo Metus
ja Siim Aksel Amer tulid kolmandale
kohale.
Meie tänu ka varuvõistlejatele: Anita
Jakobson, Sille Herman, Martti Neidla ja
Marko Metus!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

Harju Pimedad Ööd 2016
Sügise raskeim, aga oodatuim üritus
noorte seas on Harju Pimedad Ööd.
See on Kaitseliidu Harju Maleva
täiskasvanute mõõduvõtmine, millest võivad osa võtta ka vanemad
noorkotkad ja kodutütred. Noortel on
eraldi arvestus, kus lõputabel on ühine.
Selle tabeli järgi on hea võrrelda oma
tulemusi täiskasvanutega.
Loksa Noored Kotkad Kristo Metus,
Märt Mägi, Kaarel Eelmäe ja Siim Aksel
Amer andsid varakult teada, et tahavad
osaleda. Õnneks on meil rohkem vapraid
poisse, kes soovisid samuti võistelda
ning seega sai kokku pandud veel üks
võistkond koos Kuusaluga. Marko
Metus, Mart Padar, Vladimir Kukarin
ja Mattias Idavain. Ka tüdrukud on
meil kanged ning hoolimata takistustest
võistkonna kokku panemisel, said ka
nemad koos Kiili neidudega kokku
võistkonna „Tütred“, kuhu kuulusid
Helina Piibeleht, Hanna-Eliise Kiviberg,
Kärt Roossaar ja Eliise Riimand.
Võistluste avamine ja rajale lähetamine
toimus reedel, 23. septembril kell 23.00
Keila vana kooli juurest. Võistluse
legendi kohaselt mängisid kõik võistlejad
põgenevaid vange, kelle esmaseks
ülesandeks oli jõuda mööda raudteed
ühest jaamast teise. Kogu selle teekonna
vältel jälitas neid politsei helikopter, kes
kasutas imitatsioonivahendeid ja jagas

mögafonist käskluseid. Kokku pidid
võistkonnad läbima 18 kontrollpunkti,
kus tuli täita erinevaid ülesandeid.
Rada oli sel aastal täiskasvanutel ja
noortel ühine. Ka ülesanded, mida
sooritati olid samad. Trassi pikkus
oli 55 km. Liikuda tuli varjatult, sest
suurtel teedel patrullisid tingliku
vastase üksused. Noortele meeldisid
kõige rohkem ronimisülesanne, mida
sooritati Vasalemma aherainemäel ja
laskmised sportrelvadest. Ilmataat oli
sel korral võistlejate liitlane. Vihm oleks
muutnud olud tükk maad raskemaks.
Meie noored said väga hästi hakkama
ja kõik meie 3 võistkonda tulid edukalt
lõpuni. Viimased 2 ülesannet tuli meie
noortel sooritada ööl vastu pühapäeva
25. septembril Klooga laskeväljal.
Võistluste pidulik lõpetamine oli samal
hommikul kell 07.00.

Tulemused: Loksa NK (K. Metus, M.
Mägi, K. Eelmäe, S.A. Amer) 1. koht.
Loksa/Kuusalu NK (M. Metus, M. Padar,
V. Kukarin, M. Idavain) 2. koht. Loksa/
Kiili KT (H. Piibeleht, H.-E. Kiviberg, K.
Roossaar, E. Riimand) 3. koht.
Korraldajad kiitsid meie noori, kes
edestasid nii mõneski ülesandes täiskasvanud mehi ja naisi. Pühapäeva
hommikul oli poiste ja tüdrukute nägudes
näha väsimust. Pikk teekond, villid
jalgadel ja magamatus ei suutnud rikkuda
meie noorte head tuju. Tagasisõidul teatati,
et kindlasti osaleme ka järgmisel aastal.
Varsti jäi aga bussis vaikseks ja kuuldus
ühtlast norinat - noored olid vajunud
sügavasse unne. Kadedaks teeb noorte
kiire taastumine. Oli neid, kes läksid kohe
pärast koju jõudmist jalgpalli mängima.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

Loksa lauatennise karikasarja
I etapp toimub
15. oktoobril 2016
algusega 10:00

Kes teeb, see jõuab

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Loksa Gümnaasiumi spordisaalis
Võistlusklassid:

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.

Noored kuni 18a, M, N, M50 ja N50
Info ja registreerimine tel: 504 1944

Juhend

Loksa lahtised karikavõistlused lauatennises
2016-2017 a.
AEG JA KOHT
I etapp 15. oktoobril kell 10:00 Loksa spordisaalis
II etapp 12. novembril kell 10:00 Loksa
spordisaalis
III etapp 3. detsembril kell 10:00 Loksa
spordisaalis
IV etapp 14. jaanuaril kell 10:00 Loksa
spordisaalis
V etapp 11. märtsil kell 10:00 Loksa spordisaalis
VI etapp 8. aprillil kell 10:00 Loksa spordisaalis
Võistlustele registreerimine lõpeb 15 min enne
võistluste algust kell 09.45.
Osavõtjad:
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad
mängijad sõltumata kodakondsusest ja
elukohast.
VÕISTLUSKLASSID
Mängitakse üksikmängu. Võistlusklassid
Noored kuni 18a, M, N, M50 ja N50
AJAKAVA
Võistluste algus kell 10.00
VÕISTLUSE SÜSTEEM
Mängitakse vastavalt lauatennisereeglitele.
Mängud toimuvad parem viiest (3:0, 3:1 või 3:2).
Võistlus toimub alagrupi süsteemis. Korraldajatel
on õigus, sõltuvalt turniirile registreerunud
võistlejate arvust, turniiri süsteemi muuta.
Muutustest teavitatakse võistlejaid koha peal.
Punktide arvestamine:
Kohtunikke mängudel ei ole, mängijad peavad
omavahel kokku leppima vaidlusaluste
situatsioonide korral, kes sai punkti või panema
mängu uue palli. Kui vaidlusi pole võimalik
omavahel lahendada, tuleb appi kutsuda turniiri
peakohtunik, kes otsustab, kuidas jätkatakse.
AUTASUSTAMINE
Karikasarja iga võistlusklassi kolme parimat
mängijat autasustatakse karika ja diplomitega.
Lisainfo:
Võistlust korraldab MTÜ Loksa Spordiklubi. Info
ja eelregistreerimine tel 504 1944.

Alates oktoobrist 2016 avab Loksal
oma uksed tantsukool NEWSTART, kus
õpetatakse tantsu sõltumata vanusest

Õppegrupid on jagatud 4 vanusekategooriasse: eelkooliealised, kooliealised, noored ja
täiskasvanud. Koolis võib alustada õpinguid
juba alates 3-st eluaastast! Kõige väiksematele tutvustab
pedagoog tantsu
läbi rütmika,
võimlemise ja
mängude, minnes järk järgult
üle tantsuliste
seadeteni ja
isegi tõeliste
tantsunumbriteni. Suuremate laste koormus
on tõsisem, rõhuasetus on tehnikal ja näitlejameisterlikkusel. Täiskasvanute grupp aga
hakkab õppima sütitavate Ladina-Ameerika
tantsude põhitõdesid. Ametlikult avati kool
2010. aastal Tartus, kuid esimesi tunde hakati
andma juba alates 2009. aasta sügisest.
Väljatöötatud õppeprogramm on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi
poolt ja alates 2011. aasta juunist on koolil
olemas litsents täiendhariduse andmiseks ja
õpilastele on võimalik õppetasult tulumaks
tagastada. Kooli toimimise jooksul on selle
õpilased ära õppinud mitukümmend tantsu,
enam kui sada korda esinenud laval, edukalt
osa võtnud nii riiklikest kui ka rahvusvahelistest tantsuvõistlustest. Kõige suuremaks
teeneks peame II kohta Balti Tantsuolümpiaadil, millest võttis osa enam kui 1000 inimest.
Täpsema info saamiseks õppetundide ja
gruppidesse registreerumise kohta pöörduge
telefonil 53554996. Ootame kõiki soovijaid
juba alates 2016. aasta 11. novembrist
treeningutele aeroobikasaali Loksal Posti 27.

LINNAVARA MÜÜK

3.-4. septembril toimusid Tartumaal Kammeris ligi 400 sportlase
osavõtul Eesti meistrivõistlused orienteerumises. Sel suvel LõunaEestit laastanud tormid olid muutnud metsa väga raskesti läbitavaks
ning sellest läbimurdmise sportlastele kohati väga keeruliseks.
Rakvere OK koosseisus oli stardijoonel ka Loksa tüdruk Epp
Paalberg. Epu jooks kulges tõusvas tempos. Pikalt teist kohta
hoidnuna tõusis ta raja viimasel kolmandikul liidriks ning veatu
lõpuga enam edu käest ei andnud.
N18 vanuseklassis võitis Epp kaheteistkümne tüdruku konkurentsis
kuldmedali ja Eesti meistri tiitli.
Pühapäeval toimunud teatejooksus olid Rakvere OK tüdrukud
neljandad.
Spordiklubi Suusavägi
Pilt:http://mannikumagi.blogspot.com.ee/

ÜLERIIGILISED RAAMATUKOGUPÄEVAD

„KOHTUME20.RAAMATUKOGUS”
- 30. oktoober
20. oktoobril algavad traditsioonilised
üleriigilised raamatukogupäevad, mille
motoks on „Kohtume raamatukogus”.
Päevade avamine toimub ERMi uues
hoones.
Oktoobrikuu jooksul toimub raamatukogupäevade raamas mitmeid
huvitavaid sündmusi. Loksa Linnaraamatukogu alustab TEA kirjastuse raamatute müügiga 12. oktoobril. Müügil on nii lastele kui
täiskasvanutele põnevat kirjandust. On
ka juba õige aeg mõelda jõulukingile
ja osta kingikotti üks hea raamat.
15.oktoobril külastame Palmse mõisa, kus toimub monoetendus Lydia
Koidulast „Lydia“. Koidulat mängib näitleja Anne Veesaar.
Oktoobrist alustab igal kolmapäeval kell 16.00 tööd lastering „Minu
väike õpituba”. Seal lapsed joonistavad, loevad ja meisterdavad.
Oktoobrikuu õpituba on pühendatud raamatule ja raamatukogule.
Osalema ootame nii koduseid lapsi kui ka lasteaia ja koolilapsi. Kaasa
hea tuju ja 2 eurot (materjalide ostmiseks).
Loksa Linnaraamatukogu avab raamatukogupäevad 20. oktoobril kell
14.00 üritusega „Kohtume kirjanikuga”.
Külas on kirjanik Indrek Hargla. Tema raamatuid saab laenutada
meie raamatukogust. Väga populaarsed on lugejate hulgas kriminaalromaanid vanast Tallinnast - apteeker Melchiori lood.
Oktoobris on ka kohtumine ajakirjanik Margit Kilumetsaga. See
toimub 31. oktoobril, algusega kell 15.00. Tema on kirjutanud
raamatuid sellistest tuntud inimestest nagu Epp Maria Kokamägi, Ita
Ever, Jaak Joala ja Kersti Kreismann.
03. novembril kell 15.00 on kohtumine kirjanik Reelika Lootusega.
Raamatukogu fuajees on aastaringselt üleval laste joonistuste
näitused. Oktoobris on väljas õpetaja Malle Kruselli juhendamisel
algklasside õpilaste joonistatud pildid teemadel, „Sügis” ja „Minu
lemmikraamat”.
Kuna on tulemas talv ja külmad ilmad, siis on oktoobris käsitöö
näitusmüük, kust saab soetada endale soojad sokid või sooja mütsi.
Peale nende ürituste on raamatukogus pidevalt üleval nii lastele kui
täiskasvanutele erinevaid raamatute väljapanekuid. Aasta 2016 on ka
merekultuuriaasta, siis tutvustame ka merega ja mereeluga seotud
raamatuid.
Ootame nii oma praeguseid kui ka tulevasi lugejaid raamatukogusse
üritustele ja ka pikkadeks pimedateks õhtutundideks endale
meelepärast kirjandust valima. Peale raamatute saab koju laenata ka
ajakirju ja ajalehti nii eesti kui vene keeles.
KOHTUME RAAMATUKOGUS!
Ille Piibemann
Loksa Linnaraamatukogu direktor

12. oktoobril Loksa Linnaraamatukogus
TEA kirjastuse raamatute müük
15.00 - 18.00

2.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c
Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind
4650 eurot. Mereni umbes 300m.
Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

3.

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.

4.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega
42401:001:0051,
pindalaga 1424m², sihtotstarve
ärimaa, alghind 21 360 eurot.

5.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev hoonestatud
kinnistu aadressil Tallinna tn 43
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0052, pindalaga
1085m², sihtotstarve ärimaa,
kinnistul kaubandushoone ehitisregistritunnusega 116043740,
pindalaga 327,8 m², alghind 50000 eurot. Hoone koormatud
tähtajatute rendilepingutega.

6.

Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis oleva korteriomandi aadressil Posti tn 28-2
Loksa linn, katastritunnus 42401:005:0380, registriosa 4886902,
2-toaline ahjuküttega üldpindalaga 46,1 m2, enampakkumise
alghind 2 000 eurot.

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub
ostja. Enampakkumine toimub 27.10.2016 kell 11.00 Loksa
Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

ASAHI

Asahi on Soome tipptreenerite ja arstide poolt välja töötatud harjutuste seeria,
mis ühendab endas lääne meditsiini saavutused ja idamaise tervisliku liikumise
( Tai-Chi /Chi-gong) põhimõtted. Need on lihtsad ja kõigile sobivad harjutused
lõdvestuseks, koormusest taastumiseks ja pingete maandamiseks. Harjutused
kaelale ja õlgadele, seljale ja jalgadele, tasakaalu parandamiseks ja sisemise
rahu ning hea enesetunde saavutmiseks.
Asahi õpetaja on Jüri Undusk.

Asahi tunnid toimuvad esmaspäeviti
kell 15.30-16.30 Loksa Kultuurikeskuse saalis.
Info: Marija Kudrjakova 58099705 või
Jüri Undusk 53359207
HOOLI OMA TERVISEST!

MÜÜA
SÕELUTUD
MULDA
info@sõelutudmuld.ee
tel 505 4150.
Pakume ka
transporditeenust, liiva,
killustikku, freesasfalti jt
puistematerjale.

METALLUKSED

korter, trepikoda,
tuletõkke EI-60
Tellimine: tel 5013363,
5027999,
e-post:
kiiumetall@hot.ee

Müüa maja mere
ääres
Loksa-Nõmmel (100m²).
Magamistuba, elutuba
köögiga ja vannituba,
hind 115000 eur.
Kontakt 56 46 7777

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

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 6031263
E-post: ignatenko49@mail.ru

Alates 5. oktoobrist
2016. a vesiaeroobika
Loksa ujulas
Treeningud toimuvad
kolmapäeviti
kell 18.00
Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo telefonil 6 888 055

Hauapiirete ja
hauakividevalmistamine,
müük ja paigaldus kalmistutel üle Eesti.
Hauakiri on TASUTA.
Avatud E-R 10-18, L 10-15
Punane 68, Tallinn.Tel 558 7276
Hauapiirded OÜ *
www.hauapiirded.info

Loksa Gümnaasium
mälestab
oma kunagist
kauaaegset töötajat
Aliide Endemanni
ja avaldab
kaastunnet
lähedastele.

Länvin
ootab oma uusi ja vanu kliente!
Ilusalong

KÜÜNESTUUDIO
KOSMEETIK
JUUKSUR

tel 520 7167
tel 5563 5395
tel 5802 9199

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

