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Fotod: Hilleri Treisalt

Tantsupidu ja laulupidu – suur rahvapidu!
Palju õnne
sünnipäevaks!
JUULI

Hilleri Treisalt, abilinnapea
Mu isamaa on minu arm, ei teda jäta ma!
Seekordse laulupeo ja tantsupeo juhtmõtteks oli
„Minu arm“. Oma järjekorralt oli tegemist XXVII
laulupeo ja XX tantsupeoga. Lydia Koidula
„Minu arm“ sõnad kõlasid juba I laulupeol 1869.
aastal. Nüüd, 150 aastat hiljem puudutavad need
meid endiselt – toovad lauljatele silmi pisarad ja
liigutavad hingepõhjani. Igaühe meie jaoks on
isamaa eriline, oma.
„“Mu isamaa on minu arm” on tõotus, millega
juubelipeol üheskoos kinnitame – eesti keel kestab
ja meel ei murdu, sest mina olen siin ja minu juured
on sügaval“ – võib lugeda laulu- ja tantsupeo
kodulehelt.
Erilist lauljate poolehoidu leidis seekordsel
laulupeol laul „Üksi pole keegi“, muusika: Tauno
Aints; rahvaviis Kuusalust, Vana Kannel III, 642;
tekst: Urve Tinnuri.
Siis kui siud meid salvavad, siis kui,
neavad, neavad kurjad huuled, neavad,
meie üle valvavad, meie,
nelja kaare, nelja kaare tuuled,
koju käima ruttavad, koju,
kadunute, kadunute vaimud,
kätlevad meid kaaslased ja kaimud...
XX tantsupidu rääkis meie maast tantsukeeles.
„Kui suur rõõm ja au on armastada oma maad.
Maad, mis meid toidab ja katab, tööd ja igapäevast
leiba annab. Maad, mida on küntud ja väetatud,
mis mõnes paigas on kivine, teisal soine, mis
vahel nõuab vihma, siis jälle päikest. Maad, mis
ootab külvi ja lõikust, mis kasvatab maasikaid, aga

ka pikki rohukõrsi, millele lapsed saavad küpsed
marjad ritta seada. Maad, kus me oleme sündinud,
võidelnud, vaenlase eest varju otsinud, taas selja
sirgeks ajanud, oma rada käinud,“ - laulu- ja
tantsupidu.
Ma armastan siin kõike
ka oma jalajälgi
mille olen astunud lootuses
et see, mida hoian mina
hoiab ka mind /S. Oll/
Loksalt osales selle aasta peol Loksa Muusikakooli
Lastekoor ja Loksa Muusikakooli Vilistlaste
Segakoor. Suur tänu lastekoori juhendajale Teele

Uttile ja segakoori juhendajatele Juule Laurendile
ja Triin Läänele. Samuti suur tänu Margit Amerile,
kes oli abiks noortele, et nad ikka igasse proovi
jõuaksid ja ööbimispaika tagasi saaksid. Samuti
täname OÜ-d ArLa Sõidud ja meie bussijuhti
Tarmot. Tänusõnad ka Loksa Muusikakooli direktorile Lauri Metusele, kes aitas nii nõu, kui ka jõuga.
Kuigi lauljad said proovides palju vihma, siis
rongkäigu ja laulupeo päevadel tegi ilmataat hea
üllatuse ning jättis vihmapilved saatmata.
Suur tänu meie lauljatele, et te olite eriliselt tublid
ja rõõmu ning laululusti jagus teil rongkäiku,
laulukaare alla ning ka bussi koduteel.
Järgmiste pidudeni, uute tantsude ja lauludeni!

Leida Maurus 89
Sinaida Krusell 89
Helga Kalvan 88
Mariia
Gavriliuk 88
Silvi Vares 87
Avgusta
Zaytseva 86
Eiki Ponn 85
Efrosinia
Zenchenko 84
Ljudmilla
Vislova 83
Evi Popova 83
Nikolay
Prokopov 83
Galina Ageyeva 81
Faina
Kamysheva 81
Lydmila
Lyubavina 81
Lidija Dedova 80
Aita Põldver 80
Aleksander
Loikonen 80
Jüri Tšuvaljan 80
Meeta-Liilia
Mägi 75
Urve Veiler 75
Lauri Heimonen 75
Galina Sidorova 70
Tatjana Kotenko 70
Svetlana
Shcherbina 70
Uusi ilmakodanikke
ei ole sündinud.

2 AKTUAALNE

Pidu,
mis ei unune

Värner Lootsmann,
Loksa linnapea, Kuusalu vallavolikogu
aseesimees
Eesti rahva juubelilaulupidu oli kaunis ja
võimas. Laulurahvast ja lauluhuvilisi oli nii
rohkelt, et kohati polnud kümnete tuhandete
keskelt isegi meie lauluisa Gustav Ernesaksa
kuju näha. Kaunid laulud, ilusad tantsumustrid
- lustiti nii tantsumurul kui laululaval. Mõned
ajakirjanikud – kolumnistid on pidanud
vajalikuks rõhutada, et lauluväljak olla olnud
kui lahinguväli liberalismi ja autoritarismi
vahel või et massiüritustel toimub vaat, et
etniline profileerimine. Eks tarku teadjaid
- arvamusavaldajaid ole alati olnud, eriti
kõrvaltvaatajate hulgast. Loomulikult ei sobi
ministril dirigendikeppi noolida või lasta
lendu aastakümnete taguseid, kontekstist
väljarebitud mõtteid.

Tule tulemine – traditsioon, mis ühendab

Tule tulemine ehk laulu- ja tantsupeo tuleteekond on ettevõtmine, mille käigus tuuakse
laulu- ja tantsupeo tuli I laulupeo hällist,
Tartust, Tallinnasse. Ajalooliselt süüdati
laulupeo tuli Tartus Narva mäel I laulupeo
mälestuskivi juures, alates 2014. aastast aga
ühiselt tantsupeolistega ERM-i mõisapargis
Raadil. Tuleteekonda on aastate jooksul
korraldatud väga erinevalt – hobustega,
autodega ja ka laevade-paatide-haabjatega
mööda vett.
1969
Esimest korda toodi laulupeo tuli Tartust
Tallinnasse 1969. aasta juubelilaulupeo eel. I
üldlaulupeo mälestuskivi juures süttinud tuli
liikus kahe nädala jooksul läbi kõigi toonaste
rajoonikeskuste Tallinnasse. Järgnevatel laulupidudel oli tuli rakendatud sageli poliitikavankri

ette – süüdati ta kas Tõnismäel või Maarjamäel
ja viidi mõnikord lauluväljakule paraku isegi
soomustransportööriga.
Tule teekond 2019
1. juuni - 4. juuli 2019
2019. aastal sai Tule Tulemise traditsioon
50-aastaseks.
Kokku läbis tuli 33 päeva jooksul 4200
kilomeetrit:
1. juunil süüdati Tuli Tartus kell 04:19, sealt
liikus Tuli Saaremaale.
04. juulil süüdati Tuli Tantsupeo I kontserdil ja
sealt liikus Tuli laulupeole ning süüdati 6. juuli
õhtul lauluväljakul tuletornis.
Laulupeo Tuli Loksal
Laulupeo Tuli oli Kolga mõisa juures 2.
juulil, seal toimus „Tulekiirte“ jagamine

lähedalasuvatele küladele ja Loksa linnale.
Tulekiire võttis Kolgast Hara Seilamise Seltsi
esindaja Reet Idavain, tuli liikus läbi Kolgaküla
Loksale ja sealt Hara sadamasse.
„Laulupeotuli jõudis Loksale kirikutorni kõigi
kellade helina saatel, puhkpillide tulesignatuuri
ja muusikaga, rõõmuhõisetega! Tulekillu
andsid üle Kuusalu tuletoojad, kes tõid selle
läbi Kolga ja Kolgaküla. Saime peotule oma
kätte ja oma südamesse, hea Eivold süütas
sellest tulest küünlad meie lahkunud Loksa
Lauljate haudadel! Aitäh kõigile tulnutele!
Kultuurikeskus tänab Loksa kogudust, õpetaja
Jaanus Jalakat, Loksa Linnavalitsust, kõiki
tuletoojaid ja vastuvõtjaid!,“ kirjutas Loksa
Kultuurikeskuse lehel Tule tulemisest SA
Loksa Kultuur juhatuse liige Helle Lootsmann.

Kuid need enam kui sada tuhat, kes laulukaare
all ja staadionimurul 150 aastase Eesti
laulupeo sünnipäeva tähistasid ja ka need,
kes sellel korral veel osalejate hulka ei
mahtunud, ei jaganud ennast ei omadeks ega
võõrasteks. Ja nii jääb ainukeseks mureks,
kuidas järgmine kord peol kõiki, kellel laulud,
tantsud ja pillilood selged – laulukaare alla ja
staadionimurule ära mahutada.
Järgmise korrani on aga jäänud üsna vähe
aega – juba kolme aasta pärast ühendab kõiki
laulu- ja tantsusõpru Laste laulu- ja tantsupidu.
Mõtteainet jätkub kõigile – nii peolistel kui
peo korraldajatele.

Fotod: Peeter Hütt,
Tippfoto OÜ ja
Hilleri Treisalt

Aitäh tänastele ja uutele tegijatele

Loe edasi lk 5
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Loksa Gümnaasiumi 65. lend 19 elurõõmsat ja eneseteadlikku noort inimest

medalistid

Klassijuhataja: Reet Pärtel
Regina Novikova - kuldmedal
Anna Zaharjaš - kuldmedal
Anastasia Vandysh - hõbemedal
Maria Nikitina - hõbemedal
Pelle Jürgens
Martin Ilves
Kendra Kari

Kaarel Eelmäe
Helena Vikk
Anastasia Avdejeva
Kristina Kotova

Evgeny Larionov
Jekaterina Rožneva
Timur Petrovitšev
Kirill Sergejev

Alina Tšitšigeševa
Karolina Vakaryuk
Aleksei Štšepelin
Nikolai Kipjatkov

Tuult tiibadesse 65. lend!

Õnnitleme põhikooli lõpetajaid!
Daniella Myallo
(lõpetas põhikooli kiitusega)
Andrei Bekker
Lika Avdejenko
Eliisabeth Jordan
Dana Gulyakova
Mihkel Kaugerand
Lilli Ann Linno
Milena Kosjakova
Kaisa Lukas
Artjom Marhivka
Kevin Piibemann
Joonas Rajamägi
Anni Jõe
Genrikh Myallo
Aleksandra Solom
Kevin Mõttus
Maksim Dmitrijev
Alina Gorbacheva
Pavel Jefimov
Maria Karotam
Igor Kleshchev
Polina Krjutškova
Jekaterina Lõssakova
Matvei Nefjodov
Ksenija Pošetško
Igor Sivagin
Konstantin Trubinš
Semjon Tšernonožkin
Oleg Tšornei

Daniel Vassilenko
Andrei Levin
Ivan Khiblin
Eleonora Valerija Dudina

Soovime põhikooli (Loksa kooli põhikooli 78. lend)
lõpetajatele õnne, ilusat suve, kosutavat puhkust ja häid
mõtteid haridustee jätkamiseks!

4 ELU

1. juulist muutus surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks
01.07.2019 muutus Eestis
surma registreerimise kord.
Tervishoiuteenuse osutaja ehk
arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt,
edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm
registreeritakse seal automaatselt.
Lahkunu lähedastel ei ole vaja
enam perekonnaseisuasutuses
(kohalikus omavalitsuses) surma
registreerida. Esmase surmatõendi
väljastab tervishoiuteenuse osutaja.
Surmatõendi olemasolu on vajalik
matmistoimingute korraldamiseks.
Erandjuhul registreeritakse surm
Eesti perekonnaseisuasutuses

(maakonnakeskuse kohalikus
omavalitsuses, Tallinnas
perekonnaseisuametis). Need
olukorrad on järgmised:
n inimene suri Eestis, kuid
tervishoiutöötaja ei edastanud surma
andmeid rahvastikuregistrisse ning
andis surnu lähedasele paberil
surmateatise;
n inimene suri välisriigis ja tema
viimane elukoht oli Eestis või oli
tal Eesti kodakondsus (NB! Surm
ei tohi olla registreeritud välisriigis).
Sellisel erandjuhtumil võib avalduse esitada ükskõik millisele
maakonnakeskuse kohalikule
omavalitsusele (Tallinnas perekon-

naseisuamet) seitsme päeva jooksul
pärast inimese surma või tema
surmast teadasaamist.
Avalduse esitamiseks tuleb minna
perekonnaseisuasutusse isiklikult
kohale. Perekonnaseisuasutus
registreerib surma kolme tööpäeva
jooksul avalduse saamisest.
Surma registreerimiseks tuleb
esitada:
n surma registreerimise avaldus;
n arstlik surmateatis;
n avaldaja isikut tõendav
dokument.
Surma registreerimise eest ei pea
tasuma riigilõivu.

Kui isik suri välismaal, kuid seal
surma ei registreeritud, tuleb
surma registreerimiseks esitada
dokumendid eesti, vene või inglise
keeles. Kui dokumendid on tõlgitud,
peab tõlge olema vandetõlgi tehtud
või notariaalselt kinnitatud. Surma
registreerimiseks vajalik välisriigi
dokument, näiteks meditsiinitõend,
peab olema legaliseeritud või
kinnitatud apostilliga, kui
välisleping ei näe ette teisiti.
Kui surm on registreeritud
välismaal, ei tule seda Eestis
uuesti registreerida, küll aga
tuleb esitada maakonnakeskuse
kohalikule omavalitsusele
(Tallinnas perekonnaseisuametile)

Heakorratalgud Loksa lasteaias
Peale pikka õppeaastat ja lõpupidusid
otsustas
lasteaiapere
korraldada
lasteaias heakorratalgud. Talgud
toimusid 15. juunil. Seekord, lisaks
oma jõududele, otsustasime pöörduda
abikäte saamiseks ka lapsevanemate
poole, eriti just isade.

välja pakutud tööplaani haarasid isad
initsiatiivi enda kätte. Moodustati
rühmad ning paar tundi valmistati siis
puunottidest laudu ja toole. Täpsustati
üle, kas on veel midagi vaja aidata
ning ütlesid, et on ka edaspidi kindlasti
valmis aitama.

Põhjuseks oli see, et plaani ei olnud
võetud mitte ainult terrasside ja
mänguväljakute värvimine, vaid ka
õuesõppe klassi loomine. Plaanid olid
suured, kuid kahjuks vedas meid alt
ilm.

Heakorratööd lasteaia territooriumil
on nüüd võtnud suurema mahu ning
kestavad veel praegugi.

Kõigest eelpool loetletust oli võimalik
teha ainult lauad ja pingid õuesõppe
klassi jaoks. Õpetajad ja abiõpetajad
läksid oma rühmaruumidesse, keegi
hoopis metoodikakabinetti, keegi
tegeles rühmades ja vaatas laste järele,
kes olid vanematega kaasa tulnud.
Kuulanud ära lasteaia töötaja Vladimiri

Loodame, et sellised talgud saavad
meil traditsiooniks ja ühiselt koos
saame oma väljakud veel paremaks
muuta.
Suur tänu kõigile, lapsevanematele,
kes appi tulid, samuti suur tänu
Ehituse ABC kauplusele ja kõikidele
meie lasteaia töötajatele, kes sel päeval
abiks olid.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu

rahvastikuregistrisse kandmiseks
välisriigi surmadokument.
Dokument peab olema eesti, vene
või inglise keeles või nendesse
keeltesse tõlgitud ning apostillitud/
legaliseeritud, juhul kui välisleping
ei näe ette teisiti.
Surma tõendamiseks väljastatakse
esmane surmatõend tasuta.
Kui andmed liiguvad arstilt
automaatselt rahvastikuregistrisse,
väljastab esmase surmatõendi
meditsiiniasutus. Kui surm registreeritakse perekonnaseisuasutuses,
väljastatakse esmane tõend seal.
Siseministeerium

NOORED 5

Väärikuse võlu
Maie Itse
Uku klassijuhataja
Arvukate sündmuste ja tegevusterikkal ÜRO poolt nimetatud
põliskeelte ja UNESCO vaimse
kultuuripärandi nimistusse kuuluval
laulu- ja tantsupeo traditsiooni
juubelite aastal on paslik peatuda
ühel rahvakalendri tähtpäeval - Uku
pühal. Seda päeva on Virumaal
kutsutud heina- ja merepühaks,
randlaste seas kalapühaks ning
tähistatud 2. juulil. Rahvakalendris
on sellel päeval ka heinamaarjapäeva
nimi.
Parema vilja- ja kalasaagi nimel tehti
Ukupäeva eelõhtul tuld ja viidi andi.
Ukupühal kala ei püütud ja heina ei
tehtud. Soovitav oli korjata ravimja värvitaimi, teha saunavihtasid,
usuti et punane jook peletab eemale
putukad ja annab jõudu. Ukupühal
toimusid mitmel pool hiites jutlused
ja tänupalvused, kus oli rohkelt
osalejaid.
Uku nime laialdane ja pikaajaline
kasutamine
nii
Eestis
kui
hõimurahvaste juures viitab austusele. Esivanemate hõimude elus
oli oluline roll olemasolu kõrgeimat
ideed kandval ja rahvast kaitsval
jumalikul olendil. Ukut on peetud
eestlaste ja soomlaste ühiseks
rahvavaimuks ehk jumalaks ja
sellest tulenevalt ka soomepärane
nimi Ukku.
Saamimaal Inari järves on Äiju
saar (soome keeles Ukonkivi,
Ukonsaari), mis on sealsete meeste
üks pühamaid paiku. Rahvausundis
on omistatud Ukule taeva-, ilmaja äikesejumala tähendus, kuid ka
maja- ja koduhaldja roll, samuti
arvati et lapsed on küll isa ja ema
järeltulijad, kuid esimesed inimesed
on Uku loodud.
Uku koobas
Võhandu (end. Võu) jõe kaldal
viitab paigale, kus arvati olevat
müristaja - jumala asukoht. Uku
nime kannab ka 1966.aastal asutatud
Eesti Rahvakunstimeistrite Koondis.
2010. aastal andsid Eesti mägironijad
Hiina Kunluni mäestikus ühele üle 5
km kõrgusele mäetipule Uku nime.
Eestimaal on Uku kivi, Uku vakk,
Uku küla, Uku talu, Uku tänav, Uku
kohvik, Uku Keskus, kuid on ka palju
tublisid tegijaid erinevatest aegadest
ja mitmetel elualadel: polühistor
- teoloog - orientalist - luuletaja -

filosoof - folklorist - etnoloog - 60
keelt osanud polüglott Uku Masing,
purjetaja Uku Randmaa, ortopeed
Uku Truupõld, jurist Uku Tampere,
majandusteadlane Uku Varblane,
arhitekt Uku Põllumaa, näitleja Uku
Uusberg, koolitaja Uku Visnapuu,
muusik Uku Suviste ...
Kuid ka meil, Loksa Gümnaasiumis
on oma Uku, Uku Aasrand, kelle
võib ainuüksi seni tehtu põhjal
sellesse väärikasse ritta lisada.
Uku kohta võib öelda noormees
nagu orkester, kes vallutab kaaslaste
südameid. Millega? - lauluga,
pillimänguga, erinevate tegevuste ja
tulemustega, väärtushinnagutega ...
Uku on laia silmaringiga, mitmete
huvidega ja avatud mõtlemisega
noor, kelle kodu on Lahemaa
rahvuspargis Kolgaküla metsade
rüpes. Ukule meeldib nii sport kui
muusika ning mõlema valdkonnaga
tegeleb ta aktiivselt - osaledes
treeningutel ja võistlustel, kuid
õppides ka muusikakoolis, lauldes
koorides, mängides orkestrites ning
vihtudes rahvatantsu, kuigi selleks
tuleb tal sõita Loksale, Kuusalusse
või Tallinna.
Uku lõpetas kevadel 8. klassi. Ta
on korduvalt ja edukalt osalenud
maakondlikel geograafia ja bioloogia
olümpiaadidel. Seitsmendas klassis
võitis Uku maakondliku geograafia
olümpiaadi ja sai vabariiklikul
olümpiaadil III järgu diplomi.
2018. aasta kevadel toimunud
inglisekeelsel seitsmendate klasside
maakondlikult
orienteerumise
võistluselt tõi Uku koos kahe
klassikaaslasega Loksale üldvõidu.
2019. aastal toimunud kaheksandate
klasside maakondlikel geograafia
teemapäevadel oli Uku taas kooli
esinduses ning tuldi auhinnalisele
kohale.
Põhikooli loovtööks valis Uku
kutsika kasvatamise. Ta osales
väikese sõbraga kutsikate koolis,
tegeles regulaarsete mõõtmistega ja
koerakese igapäevase arendamisega.
Kõik tegevused said kenasti
kirja pandud ning vormistatud
korrektselt loovtööna “Kutsika
areng esimesel eluaastal”. Uku
arendab pidevalt enda teadmisi ja
oskusi loodusteaduste vallas ning
praktiseerib neid matkategevuses.

Suvel Loksa kooli kantselei avatud
dokumentide vastuvõtuks
7.-15. augustil tööpäevadel
kell 9.00-12.00.
Info telefonil 53423844
***
Koolimaja suvel avatud
1. juuli – 7. august –
koolimaja suletud;
7.-15. august tööpäevadel
kell 9.00 – 12.00;
alates 22. augustist kell 8.00-15.00.

Ta kuulub Lahemaa Looduskooli
tegevustes aktiivsete tegutsejate
hulka; osaledes lõiminguprojektides,
matkadel ning täiendades oma
kogemustepagasit
Kolgakülas
toimuvates noorte loodusgiidide
suvelaagrites. Uku jaoks on
südamelähedane keskkonnasõbralik
ja loodusest lugupidav eluviis.
Kord aastas tunnustab Keskkonnaministeerium noore looduskaitsja märgiga kuni 26 aastaseid
noori, kes on eriliselt silma paistnud
loodushoiu alal, saavutanud häid
tulemusi loodushariduse konkursil,
aidanud kaasa loodusteemalise
ürituse korraldamisel. 9. juunil 2019
andis keskkonnaminister Rene Kokk
noore looduskaitsja märgi ka meie
14 aastasele Uku Aasrannale.
Ajalooliselt on Loksa ümbruskonnas
au sees olnud rahvakultuuriga
tegelemine. Loksal on põhjust uhke
olla, et 390. sünnipäeval on jätkuvalt
väärikaid ja tegusaid noori, kes
hoiavad ja väärtustavad traditsioone.
Õnne meie Ukule väärika tunnustuse, Uku püha ja läheneva 15.
sünnipäeva puhul!
Edu Loksale suureks tähtpäevaks!

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
- Põhikooli tehnoloogiaõpetus 0,8 ametikohta (eesti ja vene osas keelekümblus)
- Ajalugu põhikoolis 0,5 ametikohta (vene osas keelekümblus)
- Eripedagoog 1,0 ametikohata.
- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohata.
- Keemia põhikoolis ja gümnaasiumis 0,6 ametikohta (vene osa).
- Eesti keel ja kirjandus põhikoolis ja gümnaasiumis 1,0 ametikohta (eesti keel ja
eesti keel teise keelena).
- Klassiõpetaja keelekümblusklassidele 1,0 ametikohta.
Tööleasumise aeg alates 21.08.2019
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt
hiljemalt 15.08.2019 aadressil kool@loksa.edu.ee
Lisainfo: tel 622 1420, mob 554 2974 - direktor Õnnela Tedrekin
tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli
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Loksa Spordikeskuse uudised
Aive Mõttus, sport@loksa.ee

Pered saavad külastuseks osta
üksikpiletitest soodsama hinnaga
perepileti (1-2 täiskasvanut ja lapsed
kuni 15. eluaastani), mille hind on
hommikupoolikuti 11 ja õhtuti ning
nädalavahetustel 14 eurot.

Sügisest avatakse
spordikeskuses jõusaal
Võimlas käib remont ning ujulas
puhastus- ja hooldustööd, peatselt
on treenimisvõimalused Loksal
senisest oluliselt paremad.

Malevlased suusarajal
Mullatööd Nõmme pargi suusarajal
on tehtud ning raja katmiseks
vajalik kogus saepuru kohale
veetud ja traktoriga laiali laotatud.
Viimase lihvi annavad rajale rehadelabidatega 8. juulil tööd alustanud
õpilasmalevlased.
Esialgu võib läbi pargi jalutama

„Siin pole ammu remonti tehtud,
kõik on samamoodi nagu ajal,
kui meie koolis käisime,” tõdesid
mehed, kes spordikeskuse võimlast
enne remonditööde algust vanu
jõusaaliseadmeid ja muud kola välja
tassida aitasid.
Sügisel on neil aga põhjust tehtut
vaatama ja hindama tulla, sest ehitaja
OÜ Sulane Ehitab peab remonditud
võimla linnavalitsusele üle andma
31. augustiks.
Uuenduskuuri läbib kogu spordisaal, varem esimesel korrusel
asunud noormeeste riietumis- ja
pesemisruum kolib kolmandale
korrusele ning selle senisesse
asukohta ehitatakse ja sisustatakse
jõusaal.

harjunud inimestele tunduda ebamugav rajale laotatud värskes
saepurus sumbata, kuid aja jooksul
kohev saepurukiht vajub ja tiheneb
ning sellest moodustub mõnus
jalgealune nii kõndijatele kui
sportlike tegevuste, olgu jooksmine,
kepikõnd või suusatamine, harrastajatele. Pisut kannatust ja aega
on lihtsalt vaja.
Kuid see pole veel sugugi kõik
– järgnevatel aastatel on kavas
suusarada mööda Valgejõe luhta
kiriku ja staadioni suunas pikendada.
Looduslikud tingimused selleks on
suurepärased.

Ujula särab
Ka ujulas on sagimist küllaga.
Asutuse enam kui kümneaastases
ajaloos kasutati tänavu esimest korda
basseinides-saunades-duširuumides
uudset puhastusmeetodit – aurupuhastust. „Basseinid läigivad ja
näevad välja justkui uued,” tõdes
Auruproff OÜ juht Andri Laine tööd
üle andes.
Oluliselt uuendatakse ka vee
puhtust tagavaid seadmeid ning
saunatehnikat.
Spordikeskuse töötajate koolitamist
alustati juba mais-juunis, augustis
jätkatakse
–
uusi
teadmisi
omandatakse nii päästmise, esmaabi

andmise, arvuti kasutamise ja kui
koristamise alal.
Lisaks SportID süsteemi kasutuselevõtuga, millest oli juttu eelmises
lehenumbris,
on
spordikeskus
sõlmimas koostöölepingut mittetulundusühinguga Spordiselts, mille
kaudu pakuvad oma töötajatele
sporditeenuseid mitmed Eesti ettevõtted, teiste seas ka Harju Tarbijate
Ühistu. Loksa Konsumi kaupluse

Aasta sportlaste hooaeg
kulgeb edukalt
Eesti meistritiitel ja isiklik rekord on tulemused, mis pakuvad rõõmu ja lisavad
kindlust.
Kettaheitja Egert Jõesaarel on
põhjust talviste treeningutega
rahul olla – 22. juunil Kadrioru
staadionil heitjate seeriavõistluse
II etapil lendas tema heidetud
ketas võistlusolukorras esimest
korda elus üle poolesaja meetri
joone. Egerti uueks isiklikus
rekordiks on nüüd 50,03 meetrit.
Kuidas rekord sündis, saab iga
huviline vaadata Team Egert
Jõesaare Facebooki lehele üles
laaditud videoklipist. Heitjate
hooaeg kestab, võistlusi on
tulekul mitmeid – fännidel tasub
pöidlad pihus hoida!
Suusaorieteeruja
takistusjooksu meistriks
Epp Paalberg startis 27.28. juunil Rakveres peetud
Eesti meistrivõistlustel pärast
kaheaastast kergejõustikupausi.
@epp_p #loksasport #loksa
Ning tegi seda sama edukalt
#eestikergejõustikuliit
kui varem, võites 2000 m
takistusjooksus U23 klassis meistritiitli ja kuldmedali.
Juuli viimasel nädalavahetusel osaleb Epp koos klubikaaslase Kaisa Roobaga
akvere Orienteerumisklubist Hispaanias La Molinas peetavatel rogaini
maailmameistrivõistlustel. Juuli alguse seisuga on selle spordiala aasta tippsündmusele
erinevates võistlusklassides registreerunud 859 võistlejat, neist paarkümmend Eestist.
Möödunud aastal saavutasid Epp ja Kaisa Ukrainas Berehometis peetud rogaini
Euroopa meistrivõistlustel naisjuunioride arvestuses igati väärika neljanda koha. Juba
toona, pärast oma esimest 24tunnist võistlust olid nad kindlad, et panevad end raskel ja
väga head vastupidavust nõudval alal veelkord proovile.
Epu sportlike tegemistega on võimalik kursis olla, jälgides tema Instagrami kontot.

töötajatele avanevad seega soodsad ja
kodulähedased treenimisvõimalused.
Spordiseltsiga on võimalik koostöö
teha teistelgi keskmise suurusega
ettevõtetel, vaata lisa
www.spordiselts.ee.
Alates 1. augustist alustame ka uue
teenuse pakkumisega: hommikuujumine kella 8-10 (kestus 1 tund,
pileti hind 1, 2 ja 2,50 eurot).

Tallinna Orienteerumisneljapäevakud 2019
Orienteerumisneljapäevak on tööpäevaõhtune orienteerumisüritus, kuhu on
oodatud
kõik
liikumisharrastusest
lugupidajad. Neljapäevakul on orienteerumisrajad nii noortele kui vanadele,
oskajaile ja alustajaile. Osalemiseks on
vaja:
- Rõõmus pealehakkamine.
- EOL-kood. Igal päevakulisel
on oma unikaalne kood, mille abil
peetakse arvestust. Kui Sul veel ei
ole EOL-koodi, siis saad selle tellida
Eesti Oienteerumisliidu kodulehelt
(http://www.orienteerumine.ee/
orienteerujad/tellikood.php) või

korraldajalt Neljapäevaku müügilauas.
EOL-kood kehtib kõigil Eesti
orienteeurmisüritustel.
- SI-kaart. Neljapäevaku ajavõtt ja
kontrollpunktide läbimise kontroll on
elektrooniline. Igal osalejal peab olema
selleks SI-kaart. SI-kaardi saad rentida
korraldajalt või osta päevakult Skvaier
OÜ müügipunktist.
- Natukene varustust:
Kompass – kaardi õigetpidi ees
hoidmiseks
Metsa sobivad rõivad – sportlik riietus
ja jalanõud, millede
poriseks saamisest kahju ei ole.

ALGUS ja LÕPP: Neljapäevaku start
on avatud 17:00.- 19:30. Neljapäevaku
Finiš suletakse kell 20:30. Alates 01.09
suletakse start ja finiš 30 minutit varem!
ASUKOHT:Järgmise päevaku asukoha
leiad kodulehe www.ton.ee avalehelt.
Kõik päevakud on kalenderplaanis ja
päevakud.ee lehel.
Orjenteerumisneljapäevak LOKSAL
1. august kell 17:00
17. Neljapäevak Loksa
Korraldaja: OK Kooperaator
Rajameister: Jaanus Reha
Vaata: http://www.ton.ee/

Loksa on Eesti kõige põhjapoolsem linn. Läbi linna voolab
Valgejõgi, mis samas ka Hara lahte suubub.
1.-2. augustil võõrustab Loksa linn Tallinna
orienteerumisnädala sprindivõistlusi. Tule orienteeruma!
Registreerumine: http://tow.ee/2019/registreerimine2019/

Loksale mitu maakonna meistritiitlit
Juuni algul toimunud Harjumaa
meistrivõistlustelt kergejõustikus
tõid Loksa sportlased koju terve
kuhja meistritiitleid ja medaleid.
Maakonna meistriteks kuulutati
meeste klassis Taavi Tšernjavski
(kettaheide, 43.54), noormeeste U16

klassis Uku Aasrand (1500 m jooks
(4.56,12); lisaks pronksmedalid 110
tõkkejooksus (18,79), kuulitõukes
(10.98) ja kettaheites (32.78)) ja
noormeeste U18 klassis Andrei
Bekker (kaugushüpe (5.81) ja
teivashüpe (1.30);
võitis ka hõbeda kõrgushüppes

(1.65) ja pronksi odaviskes (31.38)).
Meeste teivashüppes võitis
hõbemedali Pjotr Sankin (3.20) ja
odaviskes German Gulykov
(44.20).
Neidude U14 klassis saavutas
kettaheites pronksiväärilise
tulemuse Leenu Aasrand (21.27).
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Seigeldes meeskonnaks
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja
Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud Avatud Noortekeskuste
projektikonkursi kaudu rahastatud Loksa Noortekeskuse tavaprojekt
„Seigeldes meeskonnaks” on lõppenud.
Läbi kolme kohtumise erinevas asukohas oli erilise luubi all Seiklusringile
kohaselt – meeskonnatöö.
Esimene kohtumine Loksa Noortekeskuses oli sissejuhatuseks ja
tutvustamiseks, mis võib ees oodata. Noored arutlesid, mis on meeskond ja
milline on ideaalne meeskonna kaaslane. Paremaks aru saamiseks korraldasid
Seiklusringi juhendajad neile huvitavaid meeskonnamänge, kus tuli koos
leida parim lahendus ülesande sooritamiseks.
Teisel kohtumisel Raudsilla Puhkekeskuses oli teemaks metsas hakkama
saamine, oskus ennast hoida ja austada loodust. Noored valmistasid endale
magamisaluse, kaevasid kaevu ja tegid lõkke, mille peal sai süüa teha.
Kolmas kohtumine toimus Padisel Kallaste Talus. Sealse seikluspargi
erinevate radade läbimisel oli vaja kasutada eelnevalt õpitud teadmisi ja
kogemusi, et ühiselt läbida seiklusradasid. Sealsed madal- ja kõrgseiklusrajad
on ehitatud väikese eripäraga - neid saab läbida vaid meeskonna ühisel
pingutusel. Nii mõnedki noored pidi ületama oma hirmu kõrguse ees, aga
seda suurem oli rõõm ja uhkus enda üle.
Projektis osalenud noored olid erineva vanusega ja erinevate koduste
keeltega. See õpetas noori leidma viise enda väljendamiseks ja aru saamiseks
olukorras kus ei räägita sama keelt. Usaldust ja meeskonnatööd, üksteise
toetamist ja julgustamist nõudis kindlasti silmad kinni tegevused. Edukaks
toimimiseks oli vajalik ka kindlad rollid ja ühised reeglid.
Kõik kohtumised ja tegevused toimusid Seiklusringi instruktorite
juhendamisel ja pideval tegevuste analüüsimisega. Kõik noored said
lõpetamisel osavõtliku meeskonnakaaslase nimelise tunnistuse, mis annab
teada, et need noored on saanud teadmisi austusest enda, teiste ja looduse
vastu ning teavad meeskonnatöö väärtust!
Avatud noorsootöö arendamist toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja
Teadusministeerium

Meie tublide kodutütarde ja noorte kotkaste tegemised juunis
päeva ja eesmärk oli riigikaitse
tutvustamine läbi teemakohaste tegevuste.
Pert sai olla pärast seda paar päeva
kodus ja juba ootas ees järgmine
laager Vabariiklik Suurlaager Saaremaal, kuhu läksd sel aastal veel
Loksa rühmast Kregor ja Alex.
Ees ootab meid veel maakondlik
Suvelaager ja Loksa rühm 20
pidustused ning siis polegi enam
kool kaugel. Meie noorte suvi saab
soovi korral olla väga tihe ja tegus!

Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid
14. juunil oli Liisa leinapäeval Loksa
kirikuaias mälestuskivi valves.
Meenutati juuniküüditatuid.
23. juuni osalesime Aegviidus
Maakaitsepäeva pidulikul rongkäigul. Suur tunnustus ja kiitus
noortele, kes tulid võidupühal oma
panust andma, et meie noored oleksid
oma vormidega nähtavad ja ilusad.
Aitäh Kaisa, Loviisa, Hannabel,
Liisa, Pert, Martti, Samuel, Paul ja
Alex!
Suur tunnustus ja au langes Loksa
rühmale, sest sel aastal tõid
presidendilt võidutule kaitseliidu
sportlased ning oma saavutustega
osutus üheks tuletoojaks Andrei.
Ja peale pühasid algas ettevalmistus
vabariiklikusk Noorte Kotkaste
Mini-Ernaks, sest taas esindasid
Harju malevat Loksa rühma
noorkotkad Pert, Alex ja Kregor
koos Kolga rühma Sveniga. Nendele
poistele oli see esimeseks nii
tähtsaks võistluseks. Kindlasti andis
neile tuge ja kindlust varasemate

Mini-Erna kogemustega esindajad
Kristo ja Kaarel. Kui algus oli veidi
konarlik ning tabeli koht madal,
siis võistluse edenedes kerkisid ka
poisid kõrgemale ning nii noore ja
väiksemate kogemustega meeskonna
tulemuseks oli väga tubli 7. koht 17
võistkonna seas.
2. juulil aitasid Loksa ja Kuusalu
rühma noored Haras Laulupeo
tulekiirt tuua. Kaarel sai endale

teadustaja rolli, Kristo ja Alex
hoidsid
kordamööda
laulupeo
tulekiire tõrvikut, Helina, Karola
ja Kaisa olid lipuvalves, Margit
pildistas ja Hannabel nautis ilusat
pidupäeva.
Samal päeval algas Perdil Vabariiklik
militaarlaager, mis oli mõeldud
vanematele noortele ning sinna
saamiseks tuli läbida noorte kotkaste
kehalised katsed. Laager kestis 5

Korstnapitside ehitus.
tel 5557 9399

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.
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. 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.

Mälestame endist
töötajat

Arvo Allemanni

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

Südamlik kaastunne
omastele.
Loksa Gümnaasium

5. 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.
6. Kinnistu aadressil Tallinna tn 5, Loksa linn, pindala 3878 m², sihtotstarve
tootmismaa (003;T), enampakkumise alghind 62 048 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 08.08.2019 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 Linnaraamatukogu lahtiolekuaeg suvel
Loksa Linnaraamatukogu on
suletud
01.07.2019 - 29.07.2019 .
Interneti kasutamise võimalus
on sellel perioodil
Loksa Linnavalitsuses.
Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid
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 jalgratta/
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine: 58137151,
Aleksei
Vajatakse autoremonditöölist.
Töö ja töötasu kokkuleppel.

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.

Täpsem info: tel 5568 1983

