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TERE, KOOL!
Palju õnne
sünnipäevaks!
SEPTEMBER

Loksa Gümnaasium
1.a klass
klassijuhataja Merike Moks
Luise Aasrand
Kerli Alter
Anne-Mari Aug
Gabriel Gilin
Valter Jalakas
Carl-Kenneth Kaljumäe
Marten Kask
Diana Kazakova
Joonas Kupp
Keorg Latt
Rauno Pihlapuu

1.b klass
klassijuhataja Anna Stuzhina
Stanislava Jelisejeva
Ksenia Kholod
Edvin Koch
Sebastian Simakov
Artem Zubko
Gleb Utyuganov
Ilusat ja tegusat kooliaastat kõigile!

Artur Kodusaar (91)
Vilma-Elvine
Kalinina (88)
Irene Nurmela (88)
Ervin Viirand (88)
Lembit Maurus (87)
Saniya
Adushkina (86)
Vjatšeslav
Konopljov (85)
Eino Pärna (84)
Zoya Presnjakova (83)
Maria Pantelejeva (83)
Ants Uibu ( 82)
Elmar Sahharius (82)
Milvi Pärna (81)
Regina Naumova (80)
Niina Malkus (75)
Petr Vorobiev (75)
Boriss Mazurov (75)
Aleksandr
Mihhailov (75)
Zoja Neidla (70)
Pille Sillaots (70)
Anna Dundukova (70)
Valentin
Tšvertnak (70)
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar

Polina Verbova
Palju õnne vanematele!
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Loksa linna sünnipäeval ja esmamainimise 390. aastapäeval
leidus toredat tegevust kõigile
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht
Linna sünnipäev tõi kokku palju-palju
rahvast, lõi rõõmsa meeleolu ja liitis
meid jälle kord ühtseks pereks. Kesk
laadamelu heisati lasteaia Õnnetriinu laste
ja linnajuhtide poolt uhke pidupäevalipp
ja pidustused kulgesid non-stop südaööni
välja.
Linnapea vastuvõtult väärikaile linnakodanikele viidi lillekimbud nii Loksa
kivile kui kirikuaia mälestuskivile ja algas
esimene kontsert. Rahvast tulvil pidulikul
jumalateenistusel kirikus esines võrratu
Aivar Mäe kelladeansambel ARSIS.
Kultuurikeskuses avati loksalase Jevgeni
Filimonovi maalide näitus ja fotonäitus
vanadest fotodest Loksast ja loksalastest.
Lapsi ja noori köitsid suured batuudid,
elektriautod, JJStreeti tantsu töötuba ja Lätist
tulnud Extream Bikeing Teami silmipimestav
show.
Nii nagu igal aastal valmis ühiselt
tehtav ja söödav pikk värvikirev võileib
kultuurikeskuse pargis – seekord 26 meetrine.
Linn tänab kõiki linlasi, külalisi, allettevõtteid
ja organisatsioone nende panuse eest!
Ja suure lava kontserdikava oli kirju,
meie linna taidlejad, Loksa-Kuusalu-Kose
ühendatud
puhkpilliorkester,
külalised
Lätimaalt, Kandava Muusikakooli lapsed,
meie supertubli ansambel MAIKS ja päeva
lõpetas ansambel VENNASKOND&THE
TUBERKULOITED, kelle kontserti oli
tuldud kuulama üle Eestimaa.
Sünnipäevapeo lõpetas võimas ILUTULESTIK.
Korraldajana tahan tänada kõiki esinejaid,
toetajaid ja linna töömehi, kelle abita me
hakkama poleks saanud! Väikelinn Loksal
oli SUUR PÄEV!

AKTUAALNE 3

Võimalus teha midagi olulist –
tule asendusõpetajaks!
Iga päev vajavad Harjumaa koolid asendusõpetajaid
kõikides õppeainetes. Just hetkel on vaja näiteks
kuu aega asendada häälepaelte põletikuga
muusikaõpetajat, kaks nädalat jalaluumurruga
füüsikaõpetajat ja Erasmus programmi kaudu
praktikale minevat klassiõpetajat. Igaüks, kellel
on kõrgharidus ja juhtimise või noortega töötamise
kogemus või läbitud õpetajakoolitus, saab abiks
olla.
Asendusõpetajaid vahendava programmiga (ASÕP)
on liitunud 513 inimest erinevatel põhjustel ja nende
kogemused on väga innustavad. Aastaid pangas
spetsialistina töötanud ja hetkel juuratudengit Age
Saksa, motiveeris asendusõpetajate vahendamise
programmiga liituma võimalus saada õpetaja
kogemus. Saks on unistanud õpetajaks saamisest,
aga ei ole julgenud astuda esimest sammu. Oma
kogemust kirjeldab ta nii: „Kui ma liitusin ASÕPga, siis olin nii indu täis ja ootasin nagu laps oma
sünnipäeva, et millal ma ometi saan minna kooli ja
ennast proovile panna“. Saksa sõnul annab ASÕP
väga hea võimaluse proovida õpetajaametit ja tema
kogemused on olnud suurepärased.
Kogenud juht, Merle Viirmaa liitus programmiga,
sest õpetajaamet on talle alati meeldinud.
Viirmaa lisas: „Laste ja noortega tegelemine
annab väga palju positiivset energiat. Olen üks
nendest, kes lapsena õpetajaks saamisest unistas
ja asendusõpetaja roll ongi ehk omal moel selle
unistuse elluviimine. Hindan paindlikkust ja
võimalust teha õpetajatööd mõned päevad kuus.“ Ka
Anni Niinep, kes on lõpetanud klassiõpetaja eriala
ja töötab rahvusvahelises ettevõttes spetsialistina,
tõi välja paindlikkuse, mida ASÕP pakub. „ASÕP
annab mulle võimaluse jätkata enda tavatööga,
kuid samas hoiab mind haridusele lähedal. Sügise
saabudes tundsin millestki puudust ning lugedes
teiste positiivseid kogemusi, innustas see ka mind
asendusõpetajaks hakkama.“
Triin Triisberg-Uljas, kes on lõpetanud Tartu
Ülikoolis botaanika ja ökoloogia doktoriõppe ning
viibib hetkel lapsehoolduspuhkusel soovis anda
oma panuse hariduse edendamisse. „Olin varem
ülikoolis praktikume andnud ning juhendaja olnud,
kuid laste õpetamine oli minu jaoks uus väljakutse
ja suurepärane kogemus. Tundide andmine andis
edaspidiseks entusiasmi näha end ka pikemaajaliselt
õpetaja ametis,“ lisas Triisberg-Uljas.
Koolijuhtide jaoks on tegemist väga tänuväärse
tööga. Õpetajaid on raske leida, veel raskem on

leida paindlikke asendajaid, just siis, kui vajadus
tekib. Näiteks Loksa Gümnaasiumis on tänaseks
ASÕP-i kaudu toimunud kaks asendust. Kooli
direktor Õnnela Tedrekin kommenteeris kogemust
järgmiselt: “Ajaloo ja keemia asendusõpetaja
kohta olen saanud positiivset tagasisidet. Hindan
võimalust näha erinevaid õpetamisstiile ning saada
tagasisidet, kuidas inimesed näevad meie kooli
väljastpoolt. See tuleb kasuks nii õpilastele kui
ka koolile tervikuna.“ Priit Jõe, Muraste Kooli
direktor, tõi välja, et olemasolevate õpetajate
töökoormus on piisavalt suur. „Täiendavate tundide
andmine tähendab lisapinget, mille tõttu õpetamise
kvaliteet õpilaste jaoks tõenäoliselt langeb,“ arvas
Jõe. Mõlemad koolijuhid lisasid, et vajadusel
kasutavad ASÕP-i veel ning innustavad inimesi
asendusõpetajateks tulema, sest nende sõnul on
lapsed asendusõpetajad hästi vastu võtnud.
Harjumaa koolide huvi asendusõpetajate vastu on
jõudsalt kasvanud ja ASÕP ootab asendusõpetajateks
uusi inimesi kõigis õppeainetes. ASÕP-i tegevjuht
Teibi Torm rõhutab, et otsime kõrgharidusega
inimesi, kes soovivad teha paindliku tööajaga tööd.
Torm selgitab, asendusõpetajaks tulevad väga
erinevad inimesed: „On pikaajalise kogemusega
tippjuhid, kes soovivad haridusse panustada;
üliõpilased; pensionil olevad õpetajad, kes soovivad
väikese koormusega tunde anda; samuti on meil
koduseid emasid või ülikooli professoreid, kes
tahavad kontakti noortega“.

Viinistu Külamuuseum
avas uksed
Viinistu Külamuuseum on nüüd avatud
Viinistu
Rahvamajas.
Ruum,
kuhu
eksponaadid paigaldati, oli 2018 aastast alates
ümberehitamisel. Nüüd on kaunis, kuigi väike
ruum, avatud kõigile. Ruumi rekonstrueerimist
rahastasid PRIA läbi LEADER programmi
summas 12471,92 eurot ja Kuusalu vald
summas 6571,99 eurot.
Avamispäeval, 31. augustil 2019, andis
Kolgaküla Rahvamaja juhataja Kaisa Linno
Viinistu Külamuuseumile üle EV 100
kingituseplaadi, mille võttis vastu külavanem
Evelyn Kari ning tänaseks on plaat kinnitatud
muuseumi seinale.
Aitäh MTÜ Arenduskoda ja OTO Ehitus
OÜ. Suured tänud kõigile toetajatele,
organiseerijatele ja Muuseumi sisustajatele.
Laivi Kirsipuu
projektijuht

Samas on asendusõpetaja ikkagi õpetaja, kes aitab
õpilastel riiklikus õppekavas ettenähtud teadmisi
ja oskusi õppida. Asendusõpetaja ei ole lihtsalt
meelelahutaja või oma kogemuste jagaja. Näiteks
kui õpilaste oma õpetaja jääb haigeks, annab ta
asendajale selged juhised, mis teemad tuleb edasi
võtta, mida korrata või harjutada. Õpilaste jaoks
ei jää tund ära, aga nad saavad kohtuda erinevate
inimestega ja ka see on väärtus omaette. Tabasalu
Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Risto Pärn,
võtab oma kogemuse füüsika asendusõpetajaga
kokku nii: „Minule meeldis, et meil asendas füüsika
õpetajat elukogenud teadur, kes teab laialdaselt
füüsikast ja omab elukogemust. Nii jätkus õppetöö
ja samas saime kuulda kogemusi kogenud ning elu
näinud inimeselt.“
Ootame väga huvilisi asendusõpetajaks, et koos
tagada, et ära ei jääks ükski koolitund. Iga tund
loeb! Vaata lähemalt ja registreeru:
www.asendusopetaja.ee

Age Saks, asendamas
muusikaõpetajat Kuristiku
Gümnaasiumis

KOP infopäev

Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab infopäeva kohaliku omaalgatuse
programmist (KOP) toetuse taotlejatele 16. septembril 2019
kell 13.00–16.00 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas.
Tutvustakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ning aruandlusele.
Infopäev on tasuta.
Eelregistreerimine HOLi kodulehel http://hol.ee/
Lisainfo: Maret Välja, e-post maret.valja@hol.ee , tel +372 507 7450

Kuidas jõuda klassi ette?
Saada teave enda motivatsiooni ja taustainfo kohta veebivormi kaudu
www.asendusopetaja.ee
Liitumine programmiga kinnitatakse ja saadetakse pakkumisi tundide asendamiseks.
Vali sobivad tunnid, kinnita oma soov tundi anda. Tunni ettevalmistamiseks saad info tunni
teema, eesmärkide jm kohta ning lingi veebipõhistele tunniandmiskoolitustele.
Oledki klassi ees tundi andmas.

Otsime Loksa linnaväljakule jõulukuuske
Jõulukuusk peab vastama järgmistele tingimustele:
- pikkus 12 meetrit;
- tüve läbimõõt kuni 35 cm;
- kuuse mahavõtmise ja äraveovõimalus vastava tehnikaga.
Kuuse hind kokkuleppel.
Kontakt: Andres Kaskla
Tel 508 6283
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Loksa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühma 20. aastapäev
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid
Sel aastal täitub Loksa rühmal 20
aastat taasloomisest ja järjepidevast
tegutsemisest. Tundsime, et ei saa
sellist tähtpäeva tähistamata jätta,
seda enam, et see oli hea võimalus
näha oma endiseid noori.
Loksal olid noored kotkad ja
kodutütred juba enne II maailmasõda.
Meil
on
õnnestunud
saada
fotomaterjale nende sugulastelt,
kuid suurim rõõm oli leida otse
kontakt endise noorkotka Lembit
Laurendi ja endise kodutütre Maimu
Tammega. Meenub üks vihmane
juuni päev aastate tagant, millal
sõitsime Kasispeale, Maimu juurde,
koos Lembitu ja tol hetkel kodutütar
Helina ja noorkotkas Kristoga.
Kokku said endine ja praegune
aeg ning kuulsime palju mälestusi,
vahva oli uurida ja võrrelda, mis on
nüüd teistmoodi ja mida siis tehti.
Kahjuks kaotasime eelmisel aastal
mõlemad oma rühma auliikmed,
sest nad lahkusid meie seast kõrges
vanuses. Meile jäävad mälestused
sellest ajast ja nendest inimestest.
Loksa rühma taas loomise mõte jääb
varasemaks kui 20 aastat, sest juba
varem käis selle aegne tööõpetuse
õpetaja Enn Maiberg Tarmole
rääkimas, et võiks hakata poistega
tegelema militaarsemas suunas.
Mõte jäi idanema ning kui Tarmo
kohtus Riho Salumäega, siis koos
arutades hakkas see ka kasvama
ning 1999. aasta sügisel kutsutigi
huvilisi kokku. Esimese ehmatusena
tuli päris suur hulk noori, aga
rühma töös osalema jäid tõelised
entusiastid. Esimesel aastal juhendas
rühma Riho üksinda, sest Tarmo
suunati Võrumaale õppima. Aitäh
Rihole, et ta seda tegi, sest alguse
käima lükkamine oli väga oluline!
Juba esimesel aastal tulid võidud
ja vabariigi 2 koht Noorte kotkaste
Mini-Ernal (Mart Ilves, Kristjan
Teern, Imre Järve, Imre Stanitski).
Need poisid väärisid noorte meeste
aega oma perede kõrvalt.
Aasta pärast kolis Riho Tallinna
ja seega jäi tal järjest vähem aega
Loksale tulla ning Loksa noorte

kotkaste rühm jäi Tarmo hooleks.
Vaikselt oma lastega koos hakkas
Margit käima laagrites abiks ning
kuna rühmaga liitusid juba ka
esimesed tüdrukud, kes vajasid
rohkem ka emalikku tähelepanu ja
kätt, siis nii see sujuvalt läks.

väärikate ülesannete ja tiitlitega.
Võib ikka uhke olla küll kui
ühes Harju maleva rühmas on 5
Võidupüha tuletoojat ja kohalik
kogukond on alates aasta noore
tiitli loomisest tunnustanud sellega 7
meie rühma noort.

Kodutütred ja noored kotkad
annavad enne ametlikuks liikmeks
saamist piduliku tõotuse ning
selliseid noori on olnud 92, aga
seda kui palju on meie rühmast läbi
käinud noori, kes rohkem või vähem
aktiivsed, polegi võimalik täpselt
öelda, aga kindlalt väidame, et neid
on üle 200. Hetkel on rühmas vastu
võetud noori 12 kodutütart ja 12
noor kotkast. Rõõmu teeb ka see, et
eelmisel aastal otsisid meid üles 1-2
klassi noored, kes on tänaseks ka
meie liikmed. Eriti vahva on, et meie
kõige noorem kodutütar Hannabel
on Tarmo esimese noorkotka
Kristjani tütar!

Kodutütarde
oskustevõistlustelt
ja
kodutütarde
nooremate
matkamängult on toodud 1. kohad.
Vabariiklikult Mini- Ernalt on
toodud 4 korral Harju malevale 2.
koht

Loksa rühma on teiste poolt
iseloomustatud kui väga sportlik,
sellest tulebki vist ka meie suur
karikate ja saavutuste hulk. Meie
noored on tihti esindanud Harju
malevat nii vabariiklikel kui ka
rahvusvahelistel sportlikel võistluste
ning saavutanud seal häid kohti läbi
aja.
Meie noori on tunnustatud peastaabi,
kodumaleva ja kodulinna poolt

Kõiki suurepäraseid sportlikke
saavutusi ei hakkagi eraldi välja
tooma, mainiks vaid, et oleme
Kindral
Laidoneri
teatejooksu
austajad ning osaleme seal igal
aastal. Sujuvalt on sellest saanud
juba Loksa rühma ja tema sõprade
võistlus, põhjusel, et kui varem oli
1 võistlusklass, siis nüüd on sellest
tehtud 3 ja see teeb võimaluse teha
head koostööd Loksa kooliga ja
teiste rühmadega.

Olev Arvistole, kes meisterdas
kõigile osavõtjatele unikaalsed
puidust medalid, mille keskel Eesti
lipp.

20 tegevus aastat võttis kokku
seinale ilmuv pildigalerii. Õhtu
lõppes ühises tordilauas, Loksa
Gümnaasiumi sööklas.

18. augustil algas meie päev Loksa
staadionil sportlike tegevustega.
Ilm soosis meid ja ülesanded olid
huvitavad. Võistlusmoment tekitas
lõbusa meeleolu. Aitäh meie rühma
vilistlastele ja praegustele noortele,
kes ei pidanud paljuks enne
pidulikku koondust ka veidi füüsilist
koormust nautida. Suur-suur tänu

Õhtul ootasime meie noori, vilistlasi,
külalisi, lapsevanemaid ja sõpru
algklasside majja, et üheskoos tagasi
vaadata meie tegemistele. Pidulik
aktus toimu Loksa algklasside
koolimaja saalis. Avatud oli näitus:
Loksa rühm 20. Tänasime oma kaua
aegseid toetajaid ja sõpru. Külalistele
esinesid meie rühma noored. Meie

Suur tänu Loksa Gümnaasiumile,
Loksa Linnavalitsusele, OÜ Arla
Sõidud, OÜ Akart Print, Harju
Malevale ja kõikidele, kes toetasid
ja abistasid meid selle päeva
korraldamisel.

Loksa „kalameestest“
Raik Saart
OÜ Loksa Haljastus
Minu suureks hämmastuseks selgus, et Loksal elavad sellised
„kalamehed“, kes käivad võrguga
linna kanalisatsioonis veeelukaid
püüdmas. Sellised gurmaanid elavad
Lasteaia tänava äärsetes majades.
Kus täpselt ma veel ei tea, aga püüame
edaspidi nendega tuttavaks saada.
Asi tuli ilmseks, kui Lasteaia tänava
kanalisatsioonis oli järjekordne ummistus. Meie töömehed nägid kurja
vaeva, et heitveed taas voolama
saaks. Ummistuse põhjuseks osutus
kalavõrk. Siit siis tekkiski arvamus,
et keegi üritab linna solgist kalu
püüda.
Head Loksa kalamehed ja nende
kaasad! Kanalisatsioonist püütud
elukad ei pruugi olla söödavad,

Usume, et Loksa rühm jätkab
kindlasti veel vähemalt 20 aastat!

Otsime
asendusbussijuhti

seega lõpetage need üritused. Ja
veel, kanalisatsioonis on endiselt
palju toidujäätmeid, vana ihupesu,
hügieenisidemeid ja muud, mis ei
tohi solgitorustikus olla.
Olge ometi mõistlikud. Külas elades
võib olla loopisitegi kuivkäimlasse
kõike seda, mille järel enam tarvidust
ei olnud, ent korteri vesiklosetis
tekitab selline tegevus kindlasti
ummistusi.
Kas te siis tõesti tahate, et fekaalid
tänavatele jõuaksid?
Loksa Haljastus püüab neid ummistusi lahti harutada, ent vahel
tundub, et see on nagu sõelaga vee
kandmine. Lasteaia ja Nooruse
tänaval tuleb peaaegu iga nädal
kanalisatsiooni puhastamisega tegeleda. Ära tüütab ja meil oleks
muudki teha, kui vastutustundetute
loksalaste taganat koristamas käia.

elukohaga Kuusalus või
selle ümbruses.
Tel 5640525,
55567803
Müüa saetud, lõhutud
küttepuud.
Info tel 50493377

ELU/NOORED 7

Pärispea küla – 760
60 pilti A4 formaadis Mäido Roseni
Linda Metsaorg,
Eru lahe Rannarahva Seltsi juhatuse fotokogust, mis aitasid meenutada
küla minevikku alates 1930-ndatest
esimees
aastatest tänapäevani.
Pärispea küla 760. juubeliaastapäeva
puhul kogunes 20. augusti pärast- Tuntud kodu-uurijad ja head
lõunal Pärispea Seltsimajja ligi rannakeele tundjad Helje Lillepool
50 Pärispea küla elanikku ja Eru ja Reet Kivi kandsid ette luuletusi
lahe Rannarahva Seltsi liiget omaaegsest külaelust Pärispeal.
naaberküladest. Osalejad võtsid istet Helje Lillepool tutvustas samuti
peolauas, mille korraldasid aktiivsed oma osavõttu äsjailmunud Kuusalu
pärispealased Leidi Piibeleht ja Ille rannakeele sõnaraamatu tegemisel,
Ojamaa. Külarahvast rõõmustas mis valmis 2019. a Eesti Keele
juubelipäeva tordiga Harju Tarbijate Instituudi ja Juminda Poolsaare
Seltsi ühistööna, koostajad Piret
Ühistu.
Ülevaate Pärispea küla kohta Norvik ja Heli Kendra. 560 lk,
kogutud materjalidest “Lahemaa sisaldab üle 700 märksõna.
rannakülade mälumaastike projektis
(2015-2017)” andsid Linda Metsaorg Juubelipäev aitas teha tagasivaate
ja Kaja Peterson. Seejärel vaadati koduküla rikkalikule minevikule
suure huviga Kuldar Roseni kogutud ning liitis osalejad omavahel
edasiseks koostööks nii külas kui
ajalooliste piltide slaidiprogrammi.
Samal ajal oli saalis väljapandud ca lähinaabritega.

Lahemaa Looduskooli noored proovisid kätt Viru
Folgi keskkonnaprogrammi matkajuhtidena
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasium
12 klass
7. augusti õhtul kogunesid neli Lahemaa
Looduskooli noort - Annemari Adler,
Mikael Kelomees, Kadri Muuga ja
Sandra Vilumaa - Võsule, et valmistuda
9.-11. augustil toimuvaks Viru Folgi
keskkonnaprogrammiks. Nõu ja jõuga
olid abiks juhendajad Maie Itse, Kristel
Vaiksaar, Ülle Vent ja Anneli Allikajaka.
Esimesel õhtupoolikul tutvus tiim
Võsu looduse ja ajalooga. Suureks
abiks oli huvitav ja hariv vestlus MariAnn Heljasega, kes on Võsule ning
selle ümbruskonnale väga tänuväärne
inimene. Tema elutöö on olnud rannaküla
sajanditepikkuse arenguloo põhjalik
uurimine. Oma teadmised on Mari-Ann
Heljas kirja pannud raamatusse „Võsu
rahvas ja tema lugu”.
Neljapäeval siirdus grupp Käsmu, kus
tutvuti planeeritavate matkaradade ja
tegevuskohtadega.
Kõik rajad meelde tuletanud ja
taimed mällu salvestanud, võisid
noored reedel alustada oma esimeste
päikeseloojangumatkadega.
Lühike
matk viis huvilised neeme tippu,
kus kõik said päikeseloojangu värvidemängu jäädvustada. Pikk matk viis
osalised Käsmu poolsaare lääneossa
Sireliliivadele. Tegemist on looduslikult
väga kauni rannaga, kus tänu Viiburi
punasele rabagraniidile on osa liivast
sügavat lillat tooni.
Laupäev oli tegevusterohke. Ennelõunal toimusid Käsmu Rahvamajas
Lahemaa Looduskooli töötoad, kus
folgilised said osa võtta debattidest Eesti
metsa ja Läänemere hoiu teemadel,
väiksemad külalised aga mängida omavalmistatud loodusteemalisi mänge ning
lasta fantaasial lennata kivimaalingu
töötoas. Lõunal sai matkata Võsule.
Käsmu poolsaare retkedel oli võimalik
üheskoos laulda ning luuletada.
Hommikud algasid Kadri juhtimisel
päikesetõusumatka ja aina populaarsust
koguva tervisliku metsakümblusega.
Matkade vahel oli meil võimalik
nautida kaasakiskuvat iiri muusikat ja
festivalimelu.
Usun, et iga tiimiliige on tänu neile viiele
augustipäevale oluliselt rikkamad nii
teadmiste, kogemuste kui meeldejäävate
elamuste poolest.

Tähistame
J.A. Borkvelli
sünniaastapäeva
väärikalt
Võsu alevikus sündis 19. jaanuaril 1890.
aastal Aleksander ja Miina Borkvelli
perre poeg Julius Albert. Ilmselt ei
aimanud ema ja tema meremehest
abikaasa, et see laps jätab nende
perenime ajaloo raamatusse.

Julius Albert Borkvell sai alghariduse
Loksa ministeeriumikoolis, jätkas õpinguid Hugo Treffneri Gümnaasiumis
ja jõudis lõpetada Peterburi Vladimiri
Sõjakooli, kaitses väitekirjad Tartu
Ülikooli matemaatikas ja õigusteaduses.
Ta osales Vabadussõjas, töötas mereväe koosseisu osakonna ülemana,
Kõrgema Sõjakooli lektorina, Tallinna
Ühisgümnaasiumi õpetajana, Narva
Ühisgümnaasiumi direktorina, Eesti
Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi Koolivalitsuse abidirektorina, Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis
õppejõuna.
Hindamatu väärtus on tema koostatud ja
kirjutatud õppekirjandus.
19. jaanuaril 2020 möödub J.A. Borkvelli
sünnist 130 aastat. Ta oli mees, kes pidas
Loksalt saadud haridusest ja kodukohast
väga lugu. Seepärast on iga informatsioon
temaga seonduvast väga oluline.
Hea inimene, kui Sul on fotosid tema
pere ja / või kodukohaga seonduvast, siis
palun anna sellest teada.
Eesti matemaatikaõpetajad ja Loksa
koolipere soovib J.A.Borkvelli sünniaastapäeva väärikalt tähistada.
Maie Itse, Loksa Gümnaasiumi õpetaja
Kirjuta maie.itse@loksa.edu.ee
või helista Loksa Linnavalitsuse tel 603 1253

6 SPORT

Linnajooksul sündis uus rajarekord

Algavad
ujumistreeningud
lastele ja
täiskasvanutele
Laste ujumistreeningutega alustame
juba teisipäevast, 3. septembrist,
täiskasvanute ujumiskursus stardib
veidi hiljem – 17. septembril.
Treeninguid juhendab kogenud
ujumistreener Monika Tõnning.
Laste treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti ning treeningrühmi on kokku neli:
• 17.00-17.45 algajad (5-7-aastased,
eesti- ja venekeelne rühm);
• 17.45-18.30 nooremad
(7-10-aastased, eestikeelne rühm);
• 18.30 -19.15 nooremad
(7-10-aastased, venekeelne rühm);
• 19.15-20.00 vanemad ja
edasijõudnud (alates 11. eluaastast,
eesti- ja venekeelne rühm).
Treeningutel osalemise kuutasu (sisaldab kaheksat treeningut) on 18 eurot,
üksikpileteid trennidesse osta ei saa.

Väikeste tüdrukute stardihetk, Arvo Liivamägi on linnajooksu läbi viinud juba
aastaid. Foto autor: Karin Ilves

Kõik treeningutele registreerunud
lapsed saavad esimesse trenni tulles ujula administraatorilt kirjaliku
juhendi, milles selgitatakse treeningute kodukorda. Septembri algul
toimub ka lapsevanemate koosolek,
täpse toimumisaja teatame kuu esimesel nädalal.
Täiskasvanute ujumiskursus alustab
17. septembril ning treeningud
toimuvad teisipäeviti kella 20.0020.45. Kursus kestab kuus nädalat
ja selle käigus võetakse läbi kõik
edukaks ujumiseks vajalikud etapid
(vette hingamine, jalgade ja käte töö,
enamlevinud ujumisstiilid, pöörded
jms).
Vajadusel, kui osaleja ujuda ei
oska, alustatakse päris algusest –
hõljumisest, libisemisest, näo vettepanekust jms.
Kursuse hinnaks on 72 eurot (sisaldab
12 treeningut), üksikpileteid trennidesse osta ei saa.
Täiendavat teavet treeningute ja
kursuse kohta saab spordikeskuse
administraatorilt
telefonitsi (6888055, 5500771) või
e-kirja teel (sport@loksa.ee).

Spordikeskusel on oma
koduleht

Hannabel jõuab igale poole, küll osaleda kodutütarde
tegemistes, küll matkama ning võistlustele sportima

Aive Mõttus
Loksa Spordikeskuse juhataja
Paduvihm jooksusõpru ei heidutanud, rajale tuli neid pea
nelikümmend ning võitja püstitas
Loksa linna jooksu kõigi aegade
rekordi - Kuusalust osalema tulnud
Raivo Alla lõpetas 6 km pikkuse
distantsi ajaga 19.22,20.
Teisena ületas fnišijoone Rain Gussev (25.54,00) ning kolmandana Aap

Allmägi (27.38,50).
Naiste põhiklassis võttis võidu
Birgit Demidova-Alla (27.17,00),
talle järgnesid Anni Jõe (31.10,00) ja
Kelly Mattus (33.13,00).
Kuni 7-aastastest tüdrukutest-poistest jooksis 250meetrisel ringil
parima tuelmuse välja Kerli Alter
(1.29,01)
ning
8-12-aastastest
lastest 500meetrisel rajal Linda
Trolla (2.28,20). Poisid jäid seekord
tüdrukutele alla.

Vennad Toomas ja Tarmo Amer on Loksa linna
jooksul osalenud igal aastal.
Foto autor: Aive Mõttus
Parimale linnavalitsuse või allasutuse
töötajale välja pandud eriauhinna
võitis Loksa Gümnaasiumi õpetaja
Tarmo Amer.
Korvpalli vabavisete kompleksarvestuse oli parim Tarmo Laanela
23 punktiga, teise koha saavutas Aap
Allmägi (17 punkti) ja kolmandaks
viskas end võistluse korraldaja Arvi
Liivamägi (16 punkti).
Kõigis vanuseklassides kokku osales

linnajooksul 38 inimest, korvpalli
vabaviskevõistlusel 10.
Võistluse protokolliga saad tutvuda
spordikeskuse kodulehel
www.loksasport.ee/
voistlused/
voistluste-protokollid/.
Auhinnalaua aitasid katta Harju
Tarbijate Ühistu (Loksa Konsum/
Coop), Oldi Pood OÜ, OÜ Ehal
(Kaili Peetermanni kangapood),
ajakiri TervisPluss, Juminda Külaselts ja Loksa Linnavalitsus.

Maikuust alates on
spordikeskus oma tegevuse
kohta teavet jaganud
Facebookis ja Instagramis,
augusti keskel sai
avaldamisvalmis ka koduleht.
Koduleht asub aadressil
www.loksasport.ee
ning sealt leiab spordikeskuse
uudiseid, teavet linna
spordirajatiste kohta,
teenuste hinnakirja ning
kõik võistlustega seonduva –
juhendid, protokollid jm.
Facebookist leiad Loksa
Spordikeskuse, kui sisestad
otsingusse @loksasport ning
Instagramist #loksasport.
Hakake jälgijaks, sest just
nii kindlustate endale Loksa
värskeimad spordiuudised!

KULTUUR 7

Loksa noorte muusikute kirju suvi

1. oktoobril kell 15.00 Loksa
Kultuurikeskuse saalis

Kui koolides olid lõpuaktused ära olnud,
siis õpilased võtsid täitsa vabalt ja asusid
hoolega puhkama. Muusikakooli noortel
seevastu algas põnev ja kirju suvi.
Juba enne laulupidu said meie
muusikakooli õpilased (Carmen Kaljumäe, Jessika Jõesaar, Marko Metus) ning
õpetajad Andrei Sedler ja Lauri Metus
sõita Venemaale – Pihkvasse, kus 27.30. juunini toimusid Rahvusvahelised
Hansapäevad. Eestit esindas arvukalt
muusikalisi kollektiive, teiste seas ka
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester.
Saime ajas tagasi rännata 30 aastat,
sest midagi Pihkva kandi elus pole
muutunud. Tõsi küll, Pihkva kesklinn
oli vägagi uhkeks „vuntsitud”. Kokku
andsime viis kontserti. Üks nendest jäeti
pooleli, sest meid tabas tugev tormituul
ja laval olemine oli eluohtlik.

Klaveriduo Jorma Toots ja Ebe Müntel, kaastegevad Uku Toots (viiul), Maali Toots (tšello).
Klaveriduo Ebe Müntel ja Jorma Toots on edukalt
osalenud mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel
ja andnud kontserte paljudes Eestimaa paikades.
Klaveriduode klassikalise repertuaari kõrval
on duo erilise tähelepanu all transkriptsioonide
esitamine.
Ebe Müntel omandas magistrikraadi Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias professor Ivari
Ilja ja Tanel Joametsa klaveriklassis. Solisti ja kammermuusikuna on ta
esinenud Eestis, Soomes, Rootsis, Tšehhis, Saksamaal ja Itaalias. Käesoleval
ajal töötab Ebe õpetaja ja kontsertmeistrina Tartu Heino Elleri nimelises
Muusikakoolis.
Jorma Toots lõpetas Eesti Muusikaakadeemia professor Lilian Semperi
klaveriklassis ja omandas seejärel magistrikraadi professor Matti Reimanni
kammeransambliklassis. Ta on läbinud ka mitmeaastase vabaimprovisatsioonikursuse Anto Petti juures. Erinevate ansamblipartneritega on
ta edukalt esinenud paljudel kammermuusikakonkurssidel ja -festivalidel
Eestis ja kaugemal. Praegu täiendab ta ennast EMTA doktorantuuris,
töötab õpetajana Tartu Muusikakoolis ja õppejõuna Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias.
Muusikapäva kontserdil ühinevad klaveriduoga nende lapsed Uku Toots
(viiul) ja Maali Toots (tšello).

Kõige tähtsamaks sündmuseks oli
kahtlemata
Üldlaulupidu
„Minu
arm”. Laulupeole sõitis Muusikakooli
Lastekoor, Vilistlaste Segakoor ja
puhkpillimängijad. Oli väga võimas ja
uhke tunne koos tuhandete lauljate ja
pillimängijatega laulukaare all esineda
ning ühiselt rongkäigus marssida.
Kohe
peale
laulupidu
sõitsid
keelpillimängijad: Eliisabeth Jordan ja
õpetaja Riina Paartalu Itaaliasse. Osaleti
Harjumaa Keelpilliorkestri koosseisus
Firenzes, Montecatini Termes, San
Gimignanos ja Cremonas.
Augusti alguses said puhkpilliõpilased
Uku Aasrand, Marko Metus ja
õpetaja Lauri Metus osaleda Eesti
Kultuuripäeval Valgevene pealinnas
– Minskis. Selleks pandi kokku
Harjumaa Noore Puhkpilliorkestri ja
Harjumaa Keelpilliorkestri mängijatest
koondorkester. Kuna eelmisel aastal
esines väga menukalt peakülalisena
Eestist Marko Matvere, siis oli ta nõus
sellel aastal esinema ka orkestri saatel.
Meie orkestrile seati kaks laulu –
R.Valgre „Saaremaa valss” ning ansambli
Metsatöll repertuaarist laul ”Koduhiite
kaitsel”. Kuna Marko Matvere esitas
koos pianist Tarmo Eesperega kauneid
Georg Otsa soololaule ja aariaid, siis
raske rocki laulu „Koduhiite kaitsel”
esitas orkestri saatel Marko Metus. Lava
oli seatud Minski linna Raekoja platsile.
Rahvast oli väga palju ja meie esinemine
meeldis publikule väga, eriti Marko
Metuse ja Marko Matvere esinemine.
Loksa noorte muusikute jaoks lõppes
suvehooaeg Loksa linna päevadega.

Muusikapäev loksal

Võõrustasime Muusikakooli kauaaegseid sõpru Lätimaalt, Kandava
Muusikakoolist, kes andsid väga
meeleoluka kontserdi. Loksa Muusikakooli
Puhkpilliorkester
kutsus
külla naabrid: Kuusalu Pasunakoori ja

Kose Muusikakooli vaskpillimängijad.
Meie ülesandeks oli avada õhtune
kultuuriprogramm.
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

Kallid lapsevanemad! Palun suunake oma lapsed muusika juurde, õppima pillimängu- ja
laulmise oskust. Esmaspäeviti, algusega kell 16.30 harjutab Loksa Muusikakooli saalis
puhkpilliorkester, kolmapäeviti, algusega kell 15.00 lastekoor. Kaks korda kuus, pühapäeviti,
harjutab Loksa Muusikakooli vilistlaste segakoor. Tule meie sekka! Ootame Sind!

Lasteaed alustas uut õppeaastat meeleoluka aktusega.
Uusi teadmisi saadi nii Kukeaabitsast kui Mõmmiaabitsast.

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:
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

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.

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

Korstnapitside ehitus.
tel 5557 9399

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.
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 10.10.2019 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 Püha Neitsi Maarja
Kirikule aknavitraažid
Siiras kaastunne Malle
Krusellile
isa
KALJU KLAUSI
surma puhul.

Siiras kaastunne Urve
Veersoole
isa
JAANO VEERSOO
surma puhul.

Töökaaslased Loksa Gümnaasiumist Töökaaslased Loksa Gümnaasiumist

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

