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koolirõõm teil olgu põues,
ning tarkusraamatuid täis
koolikott ja süli.
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Palju õnne
vanematele!
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Loksa Linna Päev on leidnud kindla koha Loksa
linna traditsiooniliste ürituste seas. See on üritus,
mida linnarahvas ja ümbruskaudsete külade
inimesed ootavad. On välja kujunenud kindlad
asjad, mida sellel päeval kindlasti tehakse.
Lippu käivad pidupäeval alati heiskamas
Loksa Lasteaia Õnnetriinu põnnid koos
linnajuhtidega. Rannas toimub sellel päeval
alati rannavõrkpalliturniir. Aasta aastalt
on populaarsust kogunud lastejooks ning
kepikõnnil ja ümber linna jooksul on ka alati
nii nooremaid kui ka vanemaid spordisõpru.
Lapsed, noored ja emad/isad, vanaemad/
vanaisad said uudistada Politsei telgis ja
Maanteeameti telgis ning pöörlevas autos
kogenud juhendaja abil läbida koolituse, kuidas
katusel olevast autost ohutult välja pääseda.
Samuti oli kõigil huvilistel võimalik tutvuda
päästeautoga ning ka päästjate tööga. Politsei
lõvi Leo aga oli lastejooksudel stardiandja
ning ka auhindade üleandja. Suur tänu
Maanteeametil, Politsei- ja Piirivalveametile
ning Loksa Päästekomandole (nemad olid oma
tööd tutvustamas lausa kahel päeval).
Loksa kivi juures meenutati oma sõnavõttudes
olnut ja vaadati tulevikku. Loksa on meie linn,
mida hoida ja armastada.
Traditsioonilise võileiva valmistamise rikkus
ära tugev vihmasadu, aga kuna võileiva
tegemise materjali oli palju, siis tehti võileivad
kultuurikeskuses ning noortele jagus neid süüa
terveks õhtuks. Ja oluline, et vihm ei rikkunud
kellegi tuju ning õhtu oli taas soe ja päikeseline.
Mitmel aastal on oma oskusi näidanud JJ-Street
tantsukool, õhtul aga on olnud laval piirkonna
taidlejad - nii ka see kord. Oma kavaga
esinesid Loksa Muusikakooli puhkpilliorkester,
tantsuoskust näitasid Loksa Tantsijad ja Loksa
Gümnaasiumi rahvatantsurühm, Kolgaküla
Lainerid, Rannamännid, JJ-Streeti Tabasalu
ja Loksa noored tantsijad, tantsustuudio
Newstart tüdrukud. Eksootikat tõi ilusasse
õhtusse idamaiste tantsude stuudio. Koorilaulu
traditsiooni hoidmist näitas Loksa Muusikakooli
vilistlassegakoor. Esinema oli kutsutud
ansambel MiaMor ja õhtu põhiesinejateks olid
Mait ja Mikko Maltis.
Oma kõnes tänas linnapea Värner Lootsmann
tublisid Loksa inimesi. Traditsiooniks on saanud
ka tänada LoksaLoksa Linna Päeval Loksa
Kauni kodu tiitli pälvinud kodusid. Sellel aastal
pälvisid selle tiili perekond Iordani kodu Ranna
tänaval, perekond Lainla kodu Pargi tänaval ja
Kaido Kruselli kodu Tallinna tänaval.

Loksa Linna Päev – igaaastane Loksa suursündmus

Suur tänu Loksa Linna Päeva toetajatele:
Balti Spoon OÜ, Forans Eesti AS,KASKODMTRONIX OÜ, Loksa Clothing Expert OÜ,
N.R. Energy OÜ, Loksa Ehitus OÜ, Kuivoja
Puhkekeskus OÜ, HansaClub OÜ, Harju
Tarbijate Ühistu Loksa Konsum/Coop.
Loksa Linna Päevade raames toimunud Loksa
Rannavõrkpalli Turniiri toetasid: KotkaRist OÜ, Kotka Forell, Viinistu kultuuri- ja
konverentsikeskus OÜ, Kuivoja Puhkekeskus
OÜ, Oldi Pood OÜ, AS A. Le Coq.
Suur tänu Loksa Linna Päeva esinejatele,
organiseerijatele ja läbiviijatele.
Hilleri Treisalt, abilinnapea

Loksa päevade jooksuvõistlusest
Loksa Linna Päevade raames toimus 19.
augustil linna jooksuvõistlus. Jooksid
nii suured kui väikesed jooksusõbrad.
Võistluse tulemused
Tüdrukud vanuses kuni 7 eluaastat
jooksid 400 m. Jooksu võitis Sandra
Lindemann, järgnesid Emma Laura
Vilumaa ja Hannabel Teern. Kokku
osales 14 tütarlast.
Poisid vanuses kuni 7 eluaastat jooksid
samuti 400 m. Parim oli Karl Eerik
Genergard. Teine oli Henri Pentma ja
kolmas Steven Tursk. Kokku osales 15
poissi.
Tütarlapsed vanuses 8-12 jooksid kaks
ringi ehk 800 m. Parimana lõpetas Mirtel
Nagel, talle järgnesid Mia Mikiver ja
Vesselina Suhhanova. Kokku osales 7
tütarlast.
Sama vanad poisid läbisid samuti
kaks ringi ja võistluse parim oli Robin

Pentma. Teisena lõpetas Marten Nagel
ja kolmandana Joosep Laanela. Kokku
osales samuti 7 jooksjat.
Pärast lastejooksu läksid rajale 5 vaprat
kepikõndijat, kes kõik läbisid 6 km raja
alla 70 minuti.
Kuue kilomeetrilisele ringile kogunes
16 jooksusõpra. Ring kulges ümber
Loksa linna ja algas ning lõppes Loksa
linnaväljakul. Kuna selline jooksurada
oli esmakordne ei saa öelda, et purustati
rajarekord. Küll saab märkida, et uueks
tippajaks on nüüd Jaanus Kallaste joostud
20.22. Tugevat konkurentsi pakkus talle
Allan Männi, kes sai ajaks 20.30. Kolmas
jooksja kaotas juba pea viie minutiga ja
Tanel Pentma sai ajaks 25.18. Kõik nad
võistlesid vanusegrupis 17-39.a.
Tulemused vanusegruppide kohta:
Kuni 16 a tüdrukud: Võitja Anni Jõe, aeg
33.00

Kuni 16 a poisid: 1, Andrei Bekker, aeg
26.36, 2. Romet Viisitamm, aeg 26.55,
3. Mikk Sameli, aeg 27.14.
17-39 a. naised: 1. Birgit Demidova –
27.08, 2. Piret Baumann – 39.11.
40 ja vanemad naised: 1. Helena Aug
– 33.31
40 ja vanemad mehed: 1. Tõnu Kirsimaa
– 26.31, 2. Tarmo Amer – 32.30
Veel tulemusi: mehed 17-39: 4. kohtRain Gussev, aeg 26.00, 5. Roman
Dundukov, aeg 26.37, 6. Aleksander
Pronko, aeg 26.54, 7. Asko Aug, aeg
29.25.
Tänan kõiki osalejaid ja abilisi, et aitasite
läbi viia kauni jooksupäeva! Auhinnalaua
eest hoolitses Loksa Kultuurikeskus.
Arvo Liivamägi
jooksu korraldaja
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Linnavolikogul algas uus tööaasta
Algas Loksa Linnavolikogu IX
koosseisu teine tööaasta. 13.
septembril toimunud volikogu
istungil osales 15-st volikogu
liikmest 12. Istungi tööst võtsid osa
linnapea Värner Lootsmann, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk.

Volikogu alustas Loksa linna
2018.a I lisaeelarve eelnõu
menetlemist.
Lisaeelarve projekt näeb ette
põhitegevuse tulude kasvu 115,4
tuhande euro võrra ja põhitegevuse
kulude suurendamise 102,5
tuhande euro võrra. Lisaeelarves
on kajastatud sihtotstarbelised
laekumised riigiasutustelt
gümnaasiumi, muusikakooli ja
terviseedendamise projektide
toetuseks ning üleriigiliste
projektide läbiviimiseks.
Linnavalitsus prognoosi
kohasel laekub aasta lõpuks
enam ka üksikisiku tulumaksu.
Enamlaekumised linna eelarvesse
annavad lootust, et linna
laenukoormus aastavahetuseks
seadusega lubatud tasemele, samuti
võimaldavad teha rohkem vajalikke
kulutusi loksalaste elu paremaks
korraldamiseks. Põhjalikuma

ülevaate Loksa linna 2018. aasta
eelarvest ja lisaeelarve eelnõust
saab linna veebilehelt
Loksa linna eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korra
kohaselt peab eelarve eelnõu
läbima enne vastuvõtmist kahel
linnavolikogu istungil kaks
lugemist.
Eelnõu 1. lugemine lõpetati ja
see suunati volikogu järgmisele
istungile 2. lugemisele.
Muudatusettepanekuid ootab
linnavalitsus 18. septembri kella
12.00-ni.
Volikogu viis läbi Loksa linna
arengukava aastani 2022 ja
eelarvestrateegia 1. lugemise.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse kohaselt peavad kehtiv
arengukava ja eelarvestrateegia
iga aasta 15. oktoobri seisuga
hõlmama vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat. Sellest tulenevalt
täiendati linna arengukava
tegevuskava ja eelarvestrateegiat
aastaga 2022. Uuendati
valdkondade senist arengut
kajastavaid peatükke, s.h statistilisi
andmeid. Eelarvestrateegia vaadati

üle lähtudes Rahandusministeeriumi
2018. aasta kevadisest
majandusprognoosist ja riigi
eelarvestrateegiast aastateks
2019-2022. Toodi välja tähtsamad
finantsnäitajaid aastatel 2013-2017,
linna 2018. aasta eelarve tulud ja
kulud, linna finantskohustused
ning eelarvestrateegia põhinäitajad
kuni aastani 2022. Linnavalitsuse
koostatud arengukava eelnõu oli
avalikkusele kättesaadav Loksa
linna veebilehel alates 16. augustist
2018. Seadusega ette nähtud
tähtaja jooksul ettepanekuid eelnõu
muutmiseks ja täiendamiseks ei
esitatud. Loksa arengukavaga saate
tutvuda linna veebilehel.
Loksa linna arengukava 1. lugemine
lõpetati ja eelnõu suunati 2.
lugemisele. Muudatusettepanekute
tähtaeg 18. september 2018
kell 12.00.
Volikogu nõustus Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogu
ettepanekuga sõlmida leping
Magdaleena tn 4 kinnistu
hooldus- ja halduskulude ning
õigusvaidluste katmiseks kuni
kinnistu võõrandamiseni või
kuni võõrandamisest tulenevates
kohtuvaidlustes lõpliku lahendi

jõustumiseni summas kuni 10 000
eurot.

volitati allkirjastama Loksa linnapea
Värner Lootsmanni.

Loksa linnale kuulub kaasomandina
1/14 suurune mõtteline osa
Tallinna linnas, Kesklinna
linnaosas, Magdaleena 4 asuvast
kinnistust. 2016. a otsustasid
kinnistu omanikud, sh Loksa linn,
kinnistu tervikuna võõrandada
alghinnaga 420 000 eurot.
Enampakkumisel pakuti kinnistu
eest 555 555 eurot. Üks kuu enne
oksjonit rikkus üks omanikest,
Rae vald kokkulepet ja müüs oma
1/14 suuruse osa omanikeringi
mittekuuluvale eraisikule, kes
selle kohe äriühingule edasi müüs
ja hüpoteegiga koormas. Algasid
õigusvaidlused uue omanikuga, kes
on kohtus jäänud kaotajaks, kuid
kelle tegevus on seni takistanud
kinnistu müüki.
Magdaleena 4 kaasomanikud
sõlmivad lepingud eesmärgiga
tagada kinnistu hooldus- ja
halduskulude ning kinnistu
müügil tekkinud ja veel tekkivate
õigusvaidluste kulude katmine
ühtsetel alustel kaasomanike poolt.
Seaduse kohaselt kuulub tulevikus
raha väljamaksmist nõudvate
pikaajaliste kohustuste võtmine
volikogu ainupädevusse. Lepingut

Volikogu otsustas võõrandada
Loksa linna omandis oleva
korteri aadressil Rohuaia tn 9 -38
avalikul oksjonil alghinnaga
15 000 eurot.

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena
jooksul alates uude elukohta elama
asumisest, uuest aastast on see
tähtaeg 14 päeva.
Kui Tallinn välja jätta, siis Harju
maakonnas puudutab muudatus
enam kui 2800 inimest. Üle Eesti
aga praeguse seisuga enam kui
38 000 inimest, kellest ligi 40
protsenti on välisriikide kodanikud.
Tõenäoliselt on märkimisväärne osa
neist tegelikult Eestist lahkunud.
Nii korrastatakse rahvastikuregistri
andmeid ja saavutatakse täpsem
teadmine Eesti rahvastiku kohta.
Eesti plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda läbi viia
registripõhiselt. Rahvastikuregister
on üks olulisematest andmekogudest,
kust saadakse andmed registripõhise
loenduse läbiviimisel ja oluline
on lähtuda võimalikult täpsetest
andmetest.

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest,
tasub kohalikule omavalitsusele oma
täpsed elukohaandmed esitada kõigil
neil, kelle andmed praegu on vaid
omavalitsuse täpsusega (puudub küla
või tänav, maja- või korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri
seaduse muudatus, mille tulemusena
jäävad rahvastikuregistris tühjaks
nende inimeste elukoha andmed, kes
pärast kolimist pole oma elukoha
andmeid uuendanud ja kelle puhul
eelmise korteri või maja omanik
on palunud nad enda juurest välja
registreerida. Selle tulemusena on
inimese elukoht praegu linna või

valla täpsusega. „Soovitame kõigil,
keda muudatus puudutab, esitada
esimesel võimalusel oma täpsed
elukohaandmed omavalitsusele.
Andmete muutmist ei tasu jätta
viimasele hetkele, sest muidu
võib jaanuaris tabada halb üllatus,
kus inimene jääb ilma elukohaga
seotud avalikest teenustest nagu
lasteaiakoht, juhiloa pikendamine
vms,“
ütleb
siseministeeriumi
rahvastiku toimingute osakonna
juhataja Enel Pungas.
Siseministeerium
kõikidele neile,

saatis aprillis
kes sihtgruppi

kuuluvad ja kelle meiliaadress
on rahvastikuregistris olemas, ka
kirjaliku teavituse e-kirja näol.
Kordusteavitus on plaanis sügisel.
Samas sihtgrupist ligi kolmandiku
meiliaadresse rahvastikuregistris ei
ole.
Elukoha registreerimine on lihtne:
seda saab teha paari minutiga eesti.
ee veebilehel, samuti võib selleks
pöörduda kohalikku omavalitsusse
nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Täna kehtiva seaduse kohaselt on
inimesel kohustus oma elukoha
andmeid uuendada 30 päeva

Tegelike elukoha andmete esitamine
on kasulik nii inimesele endale,
kohalikele omavalitsustele kui ka
riigile. Elukoha registreerimisega
omandab inimene õiguse valida
kodukoha omavalitsuse juhte ning
saada sealt teenuseid ja toetusi.
Riigiasutused saadavad kutseid,
näiteks vähi sõeluuringule, just
rahvastikuregistrisse registreeritud
aadressil.
Ja mis samuti tähtis: kui inimese
elukoht on registreeritud õigele
aadressile, laekuvad tema makstavad
maksud tegelikku elukohta ja
kohalik omavalitsus saab talle selle
eest pakkuda paremaid teenuseid,
korras teid ja ilusat ümbruskonda,
kooli- ja lasteaiakohti lastele.

Korteri kinkis linnale selle endine
omanik, kelle Loksa linn oli
paigutanud Loksa Eakate kodusse
ning kohustunud katma tema
hoolduskulud. Rohuaia 9-38
2-toalise, kõigi mugavustega
korteri üldpind on 45,5 m2.
Avalikul suulisel enampakkumisel
võõrandatava korteri alghinnaks
kinnitati 15 000 eurot.
Istungi lõpus andis linnapea
Värner Lootsmann koosolijaile
ülevaate istungite vahelisel ajal
Loksal toimunud arengutest.
Istungi eelnõudega saate tutvuda
linna kodulehel http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
linna kodulehelt http:
//www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa Skatepark
valmib varsti
Esimene skatepark avati Loksa linnas
noortekeskuse ja ujula kõrval aastal
2007 ja oli laste ning noorte hulgas
väga populaarne. Ekstreemspordi
tegemise võimalusi meie piirkonnas
pole kunagi palju olnud ning seal
said oma oskusi treenida uljad
noored, jalgratta- ja rulasõidu
oskusi omandasid seal pisemad
loksalased vanemate juhendamisel,
talviti kasutati pargi atraktsioone
liumägedena. Rajamisest möödunud
aeg tegi aga oma töö, park muutus
ohtlikuks ja demonteeriti.
Olemasolevale
asfaltalusele
rajatakse uus skateplats, millel on
rohkem elemente, mille turvapiirded
on metallist ja seega on uus park
ohutum ja kaasaegsem. Skatepark
asub linna maal ja SA Loksa
Kultuur halduses. Park valmib
LEADER-meetme raames MTÜ
Loksa Arenduskeskuse poolt tehtud
projektitoetusega,
omaosaluse
katab Loksa linnavalitsus. Projekti
kogumaksumus on 55 560 eurot ja
selle ehitaja on Sessionramps OÜ.
SA Loksa Kultuur
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Apteeker soovitab, kuidas lapsed tervetena uuele kooliaastale vastu saata
On üsna tavaline nähtus, et kohe
kooliaasta alguses hakkavad
koolilapsi kimbutama erinevad
viirused. Miks on see nii ja
kuidas viiruseid ennetada, sellest
räägib lähemalt Benu Apteegi
proviisor Margot Lehari. Samuti
selgitab apteeker, millistele tervise küsimustele peaks samuti
tähelepanu pöörama.
Margot Lehari sõnul muutuvad
kooliaasta alguses ja sügise lähenedes apteegi külastajate seas üha
populaarsemaks laste multivitamiinid,
lisaks ka kalaõlide preparaadid,
milles sisalduvad oomega-3 rasvhapped mõjuvad tasakaalustavalt
närvisüsteemile ja aitavad tõsta
keskendumis- ja tähelepanuvõimet.
“Vana hea punane päevakübar
on endiselt au sees, kuigi selle
tarvitamisega võiks oodata oktoobrinovembrini. Eraldi võetakse lastele
lisandina ka D-vitamiini, mida
tuleb võtta igapäevaselt kuni suve
alguseni,” räägib Lehari.
Miks sagenevad haigestumised
just õppeperioodi alguses?
“On teada, et inimesel on kurgus ja
ninaneelus palju erinevaid baktereid

Kempsujutt!
Seda lugu kirjutama sundisite mind
ise. Jutt tuleb tualettide kasutamisest.
Eks teema ole pisut ebameeldiv, aga
kirjutada tuleb.
Viimasel ajal on OÜ Loksa
Haljastusel olnud tegemist arvukate
kanalisatsioonide ummistuste likvideerimisega. Ja mida me selle töö
käigus kõike ei ole leidnud. Vanast
pesust ja toidujäätmetest erinevate
pakendite tükkideni. Muidugi laste
ja vanurite pabermähkemed, naiste
hügieenisidemed, paberkäterättide
jäänuseid. Need ei lagune vees,
sestap kogunevadki ummistuseks.
Mul on Teile palve, kasutage tualetti
ainult ihuvajaduste rahuldamiseks.
WC ei ole prügilift. Kõik, mis
potist allalaskmise hulka ei kuulu,
ummistab torud ükskord nii kui
nii. Ja siis Te olete pahased,
miks ummistuste likvideerimine
võtab aega. Töö eest tuleb Teil
ka maksta. Tasuta ei saa midagi.
Lihtsam kokkuhoid oleks selline, et
prügi läheb konteinerisse ja mitte
kanalisatsiooni. Kempsupott jäägu
ikka selleks, milleks ta valmistatud
on.
Ka kuivkäimlate omanikud peaksid
oma „kullakambritega“ paremini
ringi käima. Sinna ei tohi visata
pudeleid, konservikarpe, kilekotte
ja muud majapidamisest ülejäävat
prahti. Käimla jäägu käimlaks.
Teinekord tuleb OÜ Loksa Haljastusel ka kuivkäimlaid tühjendada,
siis läheb see kraam koos prahiga
purgimiskaevu. Seal võivad kõrvalised esemed teha meile probleeme.
Meie puhastusseadmed ei ole
mõeldud sellise rämpsuga toime
tulemiseks.
Niisiis, head inimesed, olge ikka
inimesed ja püüdke oma igapäeva
hädalisi tegemisi mõistlikult toimetada.
Raik Saart
OÜ Loksa Haljastus

ja viirusi. Tavaliselt saab organism
nendest jagu ilma, et me seda ise
märkakski. Nad tungivad organismi
ja põhjustavad haiguse siis, kui
inimese organism nõrgeneb. Näiteks
saab kurk äkitselt külma ja niiskust
või üleüldse inimene külmetab.
Külmetushaigus võib kallale tulla
kui jalad saavad märjaks või kui laps
on pikast õppepäevast ja trennidest
pidevalt väsinud,” kirjeldab apteeker.
Haigestumisi põhjustab see, kui keha
läheb järsku suurenenud suhtlusest ja
mitmete reeglite järgimisest stressi,
samuti on määravaks põhjuseks ka
vähenenud unetunnid.
Kuidas viirustest võitu saada?
Apteeker selgitab, et kui viirused on
lapse pikali niitnud, siis tuleb anda
lapsele esimese asjana puhkust.
“Samuti on soovitav juua pärnaõie,
kibuvitsa või nurmenuku teed,
loputada nina meresoola lahusega,
mis aitab viirused välja tõrjuda,”
räägib apteeker ja lisab, et abi on ka
kahenädalasest piimhappebakterite
kuurist. “Selleks sobivad näiteks
sellised segud, mis on mõeldud
spetsiaalselt
immuunsusele
ja
kuhu on ka lisatud tsinki. Teise
toetava ja tervise paranemist

kiirendava
vahendina
võiks
kasutada ternespiimast eraldatud
antikehasid - laktoferriine,” soovitab Lehari. Neid on apteekides
müügil
imemistablettidena
ja
kurguspreidena. Apteeker rõhutab,
et nende puhul on oluline, et
pärast lisandi manustamist enam
ei sööda ega jooda. Seepärast on
ideaalne neid tarvitada kas õhtul
enne magamajäämist või hommikul
pärast sööki.
Millal tuleb kontrollida
D-vitamiini taset?
D-vitamiinil on meie organismis
väga oluline roll ja vitamiini taset
tuleks kontrollida hiljemalt kaheksa
nädalat peale augustit. “Õigeaegse
teadmisega saab oktoobris hakata
vajadusel õiges annuses D-vitamiini
preparaati lisaks tarvitama, mis
võimaldab lihtsa vaevaga välistada
lapsel D-vitamiini vaegusest tingitud
väsimuse ja sellega kaasneva
immuunsuse
languse,”
räägib
Lehari ning toonitab, et eriti tuleb
D-vitamiini taset kontrolli hoida, kui
laps hakkab käima trennides, mis
toob omakorda kaasa veelgi suurema
vitamiinide vajaduse. Et olla kindel,
et D-vitamiini tase oleks organismis

normis, on olemasoleva D-vitamiini
taseme
fikseerimine
mõistlik
ettevaatusabinõu. Apteegis tehtav
D-vitamiini test on kiire ja mugav,
mille abil saab vastuse 15 minutiga.
Toidulaud olgu vitamiinirikas
“Loomulikult
peab
toituma
tervislikult, sööma piisavalt piimatooteid, linnuliha ja muna, et
organismil oleks ehitusmaterjale
ehk valke, millega immuunsusrakud
omakorda toimetavad,” räägib
Lehari. Vajalikke vitamiine ja
mineraalaineid sisaldav toit aitab
hoida ka silmade tervise korras.
Suvekuudel saavad laste silmad
palju puhkust, sest seda pakub õues
ja looduses viibimine. Ent kooliaasta
alguses hakkavad silmad koheselt
suurt koormust saama. “Lastega
tuleb käia regulaarselt silmaarstil,
eriti kui laps kurdab peavalude
üle või ka siis kui laps saab
koolis märkusi, et ta ei ole tunnis
tähelepanelik ega keskendunud,”
selgitab apteeker. Ühtlasi lisab, et
silmade tervise seisukohalt on väga
oluline värviliste köögiviljade ja
metsasaaduste söömine. Sobivad
hästi tomatid, mustikad, mustsõstrad
ja muud erinevad marjad - loetleb

Lehari ja loodab, et neid sai
suvekuudel hoolega ka sügavkülma
varutud.
Regulaarne liikumine annab õige
kehahoiaku
Laste koolikotid kipuvad olema
vägagi rasked. Selleks aga, et
nooruki rüht ei kannataks, tuleb
jälgida, et ranits oleks võimalikult
ergonoomiline. “Koolikotti tuleb
kanda kahe õla peal vähemalt kuni
14 aastani. Samuti tasub tähelepanu
pöörata, et laps ei istuks längus
seljaga,” juhib apteeker tähelepanu.
Igati abiks on see, kui laps panna
trenni, mis treenib rohkem kõhu- ja
seljalihaseid ning lasta lapsel rohkem
kõndida. Soovitav on skolioosi
välistamiseks lasta lapse selg perearstil iga aastaselt ka üle vaadata.
Lõpetuseks soovitab apteeker
õpetada lapsi esimese asjana
koolist tulles korralikult seebiga
käsi pesema, nii et see harjumus
kinnistuks nende igapäevasesse
rutiini. Tugeva tervise nimel ei
tohiks unustada värskes õhus
liikumist,
enne
trennidesse
minekut väikest toidu vahepala
ja kehale ka parajat puhkuse
andmist.

Pühendagem kultuuripärandi aasta mälestuste kogumisele!
Käesolev, 2018. aasta on kuulutatud
Euroopa kultuuripärandi aastaks. Ei
hakka selle sisu ja eesmärke kordama,
neid võib leida igast selleteemalisest
kirjutisest meedias.
Mina oma praeguses kirjutises tahaksin
üles kutsuda kõiki, kel meie omaenese
kodu ja kogukonda, lähedasi ja tuttavaid
ümbritsev vaimne kultuuripärand tähtis,
seda koguma, säilitama ja väärtustama.
Kuna ka vaimne kultuuripärand on väga
lai mõiste, keskenduksin praegu ainult
ühele liigile sellest – mälestustele.
Ma selgitaksin mõne lausega, miks
sellist pärandikorjamise tööd teha, siis
võib-olla mõistab lugeja seda ka oma
mõttemaailmaga suhestada.
Prantslastel on kõnekäänd: „Maailmas
on ainult kolm asja, mille üle tasub
üldse arutleda. Need on surm, armastus
ja meri“.
Olen juurelnud selle üle ja leian, et
prantslaste omailm on ikka palju
ahtam, kui eestlaste oma. Meie laulupeod! Meie rahvaluulekogud! Meie
kohapärimus! Meie kihelkondlik elulaad ja rahvakombed! Meie ainelise
ja pärimusliku kultuuri kogumise traditsioonid! Meie taluarhitektuur ja
metsakultuur!
Kõik see moodustab meie omailma, mille
üle tasub arutleda! (Muuseas omailm ei
ole otseselt seotud kultuurikihi rikkuse,
sügavuse ja mahuga, kus me ilmselt
mõnegi näitaja osas jääme prantslastele
alla). Meie omailm on meie ühiskondliku
mälu peegeldus.
Freud kinnitab, et ühiskondlik mälu
on suunatud progressile, individuaalne
mälu aga alalhoiuinstinktile.
Kõikide vallutajate esmane soov ja
eesmärk on purustada rahva ühiskondlik
mälu. Sellega muudetakse rahvas manipuleeritavaks, prevaleerima hakkab
alalhoiuinstinkt. See teostati eesti rahva
seas ennenägematute repressioonidega
1940-50 tel aastatel. Lisandus harituma
ja edumeelsema osa ühiskondliku
mälu kandjate põgenemine Läände.
Teine Maailmasõda pani inimesed liikuma, sidemed nende vahel katkesid.
Purunesid ka kogukondade sidemed,
sest juurdetulnud võõrad, tihtipeale
aktiivsemad kohalikest, ei mõistnud
kohalikke kombeid, traditsioone. Hakati
hoopis neid põlastama. Siit oli väike
samm inimestevahelise põlastamiseni.
See muutuski harjumuseks.
Kuidas aga sai aga võimalikuks rahva

kohamälu kadumine ühe põlvkonna
jooksul? Omaaegses hirmuõhkkonnas
visati ära kirjad, mis tulid tuttavatelt
ja sugulastelt Siberist, ookeani tagant
vabast maailmast. Hävitati vanu fotosid, eriti sõjaeelseid ja -aegseid.
Võim tegi selgeks, et kõik, mis pärineb
kapitalistlikust “klikiajast”, veel hullem, tsaariajast, on mõttetu, tühine praht.
Visati ära albumeid, päevikuid, ajaloolisi
dokumente, diplomeid. Eesti rahvale
tehti selgeks, et see, mis puutub sinu
mittenõukogulastest sugulastesse, on
kahjulik rämps. Juured lihtsalt raiuti läbi,
mingit ajalugu, veel enam Vabadussõjas
kättevõidetud iseseisvat ajalugu ei
tohtinud olla. See oleks tõstnud noore
põlvkonna iseteadvust, iseolemistahtmist,
viinud üldise allumatuseni.
Uus, noor, kõige vastuvõtlikum põlvkond kasvas täielikult uute, võõraste
vaadete süsteemi tingimustes. Kasutades
praegust moeütlust: Olgem ausad! Kui
paljudes peredes kasvatati 1950tel/60tel
lapsi tõeliselt eestimeelses vaimus!?
Võib-olla oli seda 10%, mitte enam.
Pealekaebamiste ja hirmu külm hingus tõi esikohale individuaalse, enesesäilitusliku mälu ja surus alla rahva
ühiskondliku mälu omariiklusest.
Niinimetatud sõjaaegne põlvkond lõpetas
oma koolitee maakoolides aastatel (mõni
aasta siia-sinna) 1950 – 1955. Nemad
läksid suures enamuses tehnikumidesse,
tööstuskoolidesse. Nad lahkusid oma
kodutaludest, kus sageli kolm põlvkonda
koos elasid. Sinna tagasi nad enamasti
ei tulnud, vaid suunati kolhoosidesse,
sovhoosidesse. EPT-desse, tehastesse üle
vabariigi ja nad hakkasid elama keskuste
kortermajades. Nende laste kodud
olid juba ainult need sageli umbrohust
ümbritsetud silikaatmajad. Kokkupuuted
vanavanematega piirdusid koolivaheajal
mõne päevaga aastas. Kust pidi tulema see kohapärimus? See oli meie
maaühiskonnas, mis 1950tel moodustas
veel 60 % rahvast, enneolematu nähtus
– põlvest põlve edasiantav kohamälu
kadus vähem kui ühe põlvkonna, aastate
1940-1960 jooksul!
Meie põlise kohamälu taastamine
sai võimalikuks tänu tohutule rahvapärimuste kõikide liikide kogumile.
See taastamisprotsess algas 1960tel
eestimeelsete teadlaste eestvõttel, kes
mõistsid protsessi pöördumatust. Eesti
kõigi aegade viljakaim looduskaitse
ja koduloo propageerija Jaan Eilart on

nimetanud kodu-uurimist läbi mälestuste
pidevalt ümberkujuneva ja muutuva
elumiljöö mäluks.
Mälu kogumisel on Eestis ära tehtud suur
töö. On välja antud ka sadu raamatuid
mitmesugustest elanikkonna kihtidest pärinevate inimeste eludest. Miski aga ei asenda
inimeste isiklikke mälestusi. Dokumentide
ja välisvaatluse teel pole võimalik edasi
anda inimese mõtteid, tema sisemaailma.
Viimati ilmunud mälestusteraamatuist
võiks nimetada kaheköitelist koguteost
„Minu elu ja armastus.“
Just sedasama kohamälu kadumise ohtu
tunnetades õnnestus meil 15 aastat tagasi
käivitada metsandusliku pärandkultuuri
väärtustamise ja säilitamise protsess
Eestis. Siis selgus ka, et rööbiti sellega koguneb tohutul hulgal elu- ja
kohamälestusi. Nüüdseks olen suutnud
koostada ja kirjastada neid mälestusi
kolm köidet enam kui 120 inimese sulest.
Ideaalne oleks, et iga inimene hoolitseks
selle eest, et tema ajastu ja tema mõtted
saaksid jäädvustatud tulevastele põlvedele. Ei maksa arvata, et minu elu on
ju nii tavaline, midagi huvitavat pole mu
elus. Kui mina näiteks oma lastelastele
räägin elust maal 1940tel, 1950tel ja
hiljemgi, arvavad nad minu jutu olevat
pärit mõnest neile tundmatust Eesti
Rahva Ennemuistsete Juttude köitest...
Seepärast kutsun ka kõiki Teid üles
asutama oma perekonnaarhiiv mälestustekildude, kirjade, õnnitluskaartide,
dokumentide ja fotodega, kooli- ja
liikmetunnistustega,
haiguslugudega,
peokutsete ja teatrikavadeni välja.
Kogume kausta meid ja meie kodukanti
puudutavad ajakirjanduse väljalõiked.
Varustame fotod märgetega aja ja
inimeste kohta neil. Kindlasti on kõigil
häda olnud oma 30-50 aastat tagasi
tehtud piltide mõtestamisel.
Eriti tahakski rõhutada vanade fotode ja
fotoalbumite tähtsust ja tähendust. Kui
ristki haualt kaob, jäävad järgmistele
põlvkondadele fotod oma esiisadest ja
-emadest, nende eluasemetest, tegemistest ja toimetamistest. Mis on olnud
aegade hämarusest saadik perekonna
poolt tellitud suurte portreemaalide
mõte? Nende mõte on olnud suguvõsa
järjepidevuse, tarkuse, sidemete hoidmine. Nii mindi julgena tulevikku.
Meil on paljudel perekondadel seljataga
tühjus. Paljud hauadki on teadmata
ja unustusse vajunud. Elatakse nagu
tühjuses, ei mingeid mälestusi, ei mingit

suguvõsa ajalugu. Kel pole ajalugu, ei
oska ka tulevikku hinnata.
Soovitage seda kogumistööd teha ka
oma lastel ja lastelastel. Nii moodustub
suguvõsaarhiiv.
Ja alati leidub inimesi, kes panevad kokku
selle või teise perekonna loo. Nendest
perekonnalugudest saavad eestlaste saagad! Kui särav on islandlaste ajalugu!
Meil on 1000 aasta tagant teada kõigi
maa 400 esmaasustaja nimed, ka nende
esiisade ja järeltulijate nimed, isegi nende
koerte nimed! Jäädvustagem ka meie oma
perekonnalood islandlaste eeskujul!
Lõpetuseks näide meist palju suuremate
rahvaste kohamälu saatusest.
Kõigepealt toon ära mõttetera maailmakuulsalt inglise kirjanikult John
Galsworthy`lt: „Arhitektuuri ja metsakultuuri allakäik on kogu rahva elamiskultuuri allakäigu algus.“ Mitte
kirjanduse, mitte maalikunsti vaid arhitektuuri ja metsakultuuri!
Mida maailmamees selle all mõtles, võime aimata, kui vaatleme Hollandi näidet.
Metsade hävitamise protsess on
siin ammu möödas. Nüüd püütakse
Hollandis taastada 300-500 aastat tagasi
olnud maastikupilti perenimede järgi.
See on seal võimalik, sest maasuguvõsad
said Hollandis perenimed juba keskajal,
sageli iseloomuliku maastiku järgi ja
nad on olnud väga paiksed.
Hollandi maastikku taastatakse onomatopoeetilisel teel! Veidi parafraseerides tuntud lauset, võiksime küsida: Kas
me sellist Eestit tahaksimegi?!
Nüüd mõistame ilmselt paremini, mida
maailmakirjanik mõtles oma sententsi
all. Eesti maarahva ja tema kohamälu
säilumise fenomenid ongi rehetare, (see on
meie põlisarhitektuur) ja mets, vaese mehe
kasukas, metsarahva varjaja, katja ja toitja,
kogu põllu- ja karjakasvatuse lähtepunkt,
meie erakordse elukvaliteedi tagaja.
1000 aastat on tänu neile kahele üle
elatud Euroopa kõige sõdaderohkemad
ajad, vahepeal pea olematuks muutununa. Selle nimel tasub igal inimesel
meie kultuuripärandit, sealhulgas pärimuslikku, koguda ja säilitada! Pärand
väärib kogumist ja säilitamist, pärand
väärib pärandamist.
Lembitu Twerdjanski
põllumajandusteaduste kandidaat
kultuuriökoloogia magister
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Toredat, rõõmsat ja teguderohket lasteaia-aastat kõigile!
Lasteaed
/O.Hänilane/
Lasteaed, kui mesitaru,
kärarikkalt sumiseb
Kõik on tulvil kilkeid,naeru,
vallatustest kubiseb.
Emamesilane hoolas,
hoolitseb siin laste eest
Ja et neisse tarkust voolaks,
jagab hinge hellust seest.
Tahtejõuga väiksed mummud,
õpivad siis lendama.
Ja et väiksed blondid, tõmmud,
hakkama saaks endaga.
Kui jääb maha mesitaru,
koolitee on jalge ees.
Küll nad siis ka saavad aru,
taru soojus hinge sees.

10 põhjust panna laps muusikakooli
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!
D.K. Kinarskaya, kunstiteaduste
doktor, psühholoogia doktor,
Vene Gnesinite nimelise
muusikaakadeemia prorektor
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!

Teadaanne

Loksa linnas oleks võimalik läbi
viia tugiisiku koolitus ja koolituse
läbinu saab tugiisiku tunnistuse.
Koolitus toimub vene keeles.
Huvitatutel lisainfo saamiseks
pöörduda Loksa Linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja poole või helistada
tel 603 1253 hiljemalt
21. septembril.

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, JeanJack 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.

Parimad lugejad Loksa Linnaraamatukogu lasteosakonnas
Kahjuks loevad lapsed ikka vähem ja vähem. Seda suurem on rõõm nende laste üle, kes meeleldi (vabatahtlikult)
raamatu kätte võtavad ja selle ka läbi loevad. Peale kerget valikut tüdrukute kategoorias oli suve parim lugeja
Kretta-Marie Part, kes alla 10 raamatu harva laenutab. Poistega oli raskem - üle 2 raamatu eriti ei laenutatud.
Nii otsustasime hoopis parimateks valida kõik Antons-Valnerite pere lapsed. Auhindadeks Liblikamandala
värviraamatud.
Kohtumiseni raamatukogus!
Õnne Teern
Loksa Linnaraamatukogu direktor

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.

Loksa Muusikakooli
puhkpilliorkester
kutsub kõiki
huvilisi endaga
liituma.
Info 516 4424
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Mälestusi Viru Folgi keskkonnaprogrammist
Osalesin Viru Folgil koos teiste
Lahemaa
Looduskooli
noorte
Martin Kivimaa, Mikael Kelomees,
Kadri Muuga ja Linda Maria
Laanega
keskkonnaprogrammis.
Korraldasime Folgi päevadel Käsmu
loodusest vastu huvi tundvatele
inimestele matkasid ja Vinteri laval
arutlesime keskkonna säästlikkuse
teemadel koos Aleksei Turovski ja
Kristjan Piirimäega. Kohale läksime
kaks päeva varem, et läbi kõndida
kõik matkarajad. Kokku oli viis
matka ja viis noort matkajuhti, igaüks
oli ühel retkel matkajuht ja tutvustas
oma rada. Matkatud sai Matsikivi
juurde, Kuusikranda, Palganeemele
päikese tõusu ja Tiirneemele päikese
loojangut vaatama. Kõige pikemaks
maha kõnnitud maaks julgen ma
vabalt pakkuda kuni 25 km päeva
jooksul. Ettevalmistuse käigus
käi-sime ka Saartneeme avamere
poolsemas tipus, kuid ilmastikuolud
sinna gruppe viia ei lubanud.
Viimane matk oli loominguline
ja toimus pühapäeval koos Ülo
Vinteri lapselapse Eesti noorema

generatsiooni art hop artisti EiKi
ning ta sõpradega piki rannaäärt
Vana-Jüri kivide juurde, kus laulsime
ja lugesime luuletusi.
Üks meeldejäävamaid hetki minu
jaoks on kindlasti see, kui me
oma grupiga kõige esimesel õhtul
istusime hilja õhtuni paviljoni

all, sõime näkileibu ja rääkisime
Käsmust, Folgist ja muust toredast.
Kindlasti ei lähe mul meelest ka
see, kui ma ühel hommikul astusin
omale herilase jalga ja mitmed Folgi
korraldajad üritasid mind aidata.
Eliisabeth Jordan
Loksa Gümnaasium 9.a klass

Praktilise looduse õppepäevad
Sel sügisel algas kooliaasta
üheteistkümnendikele
hoopis
isemoodi. Esimese koolinädala
teisipäev, kolmapäev ja neljapäev
veedeti koolipingi asemel kodulähedast loodust avastades, sest just
nii algas praktilise loodusõpetuse
kursus.
Esimese päeva juhatas sisse
Sagadi Looduskoolist tulnud Tiina
Reintal, kes tutvustas klassile
seeneriigi omapära ja tähtsust.
Pärast suundusime ka ise metsa ja
hoolimata kuivast suvest, õnnestus
meil leida palju põnevaid seeni,
millest kõigist kuulnudki ei oldud,
ning üles seada väike, ent õpetlik
seenenäitus.
Teine päev viis meid Kolgaküla
rahvamaja juhataja ja kohaliku
loodusgiidi Kaisa Linno ning õpetaja

Glaidi Aasranna
juhendamisel
metsaradadele Nõmmeveski suunas.
Teel saime targemaks kohalikust
loodusest, ajaloost ja legendidest.
Kes oleks võinud arvata, et unustatud metsarada oli kunagi tähtis
maantee, Kolgaküla metsades asus
suusahüppemägi või et meie oma
Lahemaal on 4 samblikuliiki, mida
pole leitud kusagil mujal maailmas?
Nõmmeveski lõkkeplatsil, kõhud
head-paremat täis, hindasime Valgejõe ja selle ümbruse seisukorda
ning keemiaalased nobenäpud määrasid ära ka vee kvaliteedi.
Viimane päev oli pühendatud
lindudele, Läänemerele ja lähedalasuvatele rannaküladele. Vihasoo
linnuvaatlustornis
saime
kõik jälgida omale määratud
linnuliigi käitumist ja arvukust.
Mõni nägi paari lindu, teisel

kasvas number kolmekohaliseks.
Põnevaks väljakutseks osutus aga
hoopis Läänemere kalade määramine. Külastatud sai ka Eesti
põhjapoolseim
tipp
Purekkari.
Pärispeal aga andsime oma panuse
Läänemere ranna kirjeldamisse,
meie
vaatlustulemused
liidetakse Läänemere projekti vaatlusandmetega. Selle kõige läbiviimiseks
jagas oma arvukaid teadmisi meiega
ornitoloog Linda Metsaorg.
Praktilise loodusõpetuse kursus
on oma nime auga välja teeninud,
sest kõik omandatud teadmised
on praktilised just igapäevaelus,
kursus ise põnev vaheldus argisele
õppele. Samuti on oluline tunda
meie kodupaika, selle rikkalikku
ajalugu ja loodust. Täname kõiki

juhendajaid ja meie õpetajat Glaidi
Aasranda selle kasuliku ja huvitava
kursuse läbiviimise eest. Lisaks
linna omafinantseeringule toetas

õppepäevade läbiviimist Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasiumi õpilane

Harju maleva matkamäng „Rästik 2018”
Kodutütred ja noored kotkad
soovivad võimalusel ikka oma
teadmisi, oskuseid ja jõudu
testida ning võtta mõõtu teistega.
Varasematel aastatel on toimunud
kevadel Luureretk, kus on olnud
vanemate ja nooremate rajad eraldi,
sel aastal otsustati tuua nooremate
kodutütarde ja noorte kotkaste
võistlus sügisesele ajale.
7. septembri õhtuks sõitsid Kolga
Kooli juurde kokku üle Harjumaa
tublimad kuni 14-aastased noored,
kes alustasid laupäeva varahommikul
matkamäng „Rästik 2018” raames
parimate 4-liikmeliste võistkondade
väljaselgitamist. Võisteldi kahes
erinevas vanusegrupis ja kodutütrednoored kotkad eraldi arvestuses. Kui
7-10-aastaste noorte raja pikkuseks
oli ligikaudu 11 kilomeetrit, siis
11-13-aastased noored kõndisid
sõltuvalt eksimisest, kes rohkem,
kes vähem, 20 kilomeetri jagu.
Noored pidid oskama orienteeruda,
et jõuda õigeks ajaks õigesse kohta.
Õhtul toimus noorte testimine, kui
hästi nad oskavad koordinaatide

järgi leida kaardilt õiget ette antud
asukohta. Selle tulemusena sai kiiremini ja täpsemalt ülesande
sooritanud võistkond valida endale
meelepärase stardinumbri.
Loksa
rühm
oli
esindatud
11-13-aastaste
kodutütarde
ja
11-13-aastaste
noorte
kotkaste
võistkondadega. Poiste võistkond
Kamraadid sai stardinumbriks 5 ja
tüdrukute Suslik 7.
Kell 7.00 alustasid Kamraadid
(Kregor Latt, Kuldar Süda, Martti
Neidla ja Ranel Liivamägi) oma
võistlust ning pool tundi hiljem
läksid rajale Suslikud (Liisa Laur,
Elena Viktoria Vaas, Kristiina Bekiš
ja Loviisa Sillajõe).
Võistlusrada kulges Kolga Kooli
juurest Kolga Tallideni, kus oli finiš.
Kontrollpunkte, kus oli vaja sooritada
erinevaid ülesandeid oli 11. Noored
pidi oskama sõlmi, määrata kaugust,
teadma taimi, NATO tähestikku,
oma meeskonna kaaslaseid ja läbima
erinevaid takistusradasid.
Loksa kodutütred Suslikud (Liisa

Laur, Elena Viktoria Vaas, Kristiina
Bekiš ja Loviisa Sillajõe) saavutasid
vanemate kodutütarde arvestuses
3. koha.
Loksa noored kotkad Kamraadid
(Kregor Latt, Kuldar Süda, Martti
Neidla ja Ranel Liivamägi) said
vanemate noorte kotkaste tugevas
konkurentsis 4. koha.
Matkamäng andis noortele ja
ka nende juhendajatele ülevaate
tugevustest ja vajaka jäämistest,
millele rohkem tähelepanu pöörata
ja rohkem harjutada.
Korraldajad tänasid ka vanemaid
noori, kes enam vanuse tõttu
võistelda ei saanud, aga andsid
oma panuse punktikohtunike ja
abilistena. Suur tänu Pert Paesüld,
Alex Alliksaar, Marko Metus, Kaarel
Eelmäe.
Rühmajuhtidena oleme väga uhked
oma noorte üle!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid
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Noorte muusikute festival ÖöfPäev Loksal

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.

Loksa võõrustas ilusal augustikuu õhtul
noori muusikuid. ÖöfPäev sai teoks
Loksa, Kuusalu ja Haljala (Vihula)
koostöögrupi ühise ettevõtmisena.
Peo avas toreda tantsushowga JJ-Street.
Noored muusikud olid pärit Loksa
linnast ja Kuusalu vallast ja peaesineja
leiti tänu Vihula valla tublile
esindajale.
Laval astusid üles Loksa noorteansambel MAIKS ja veelgi noorem
Loksa bänd Eakas Trio. Kuusalu
poole pealt astusid üles suurepärane
soolo viiulimängija Karl Märtson ning
Kolga noortebänd Lendelembelised.
Noored olid elevil ja enamuse jaoks
oligi see esmane kogemus esineda nii
suurel laval. Tõelise elamuse pakkus
Laura Prits&DJ Drum Show esinemine.
Laura oli Loksa, Kuusalu ja Vihula
noortel tuttav juba eelmisel sügisel
Võsul toimunud Noortefoorumilt, kus ta
juhendas ühte töötuba.
ÖöfPäeva jäädvustasid filmile ja
fotodena Kuusalu valla tublid noored.
Eriti suur tänu Mattias Idavainule, keda
jagus nii filmima kui ka intervjuusid
tegema esinejate ja organisaatoritega.
Samuti tahame tänada õhtujuhte Kaarel
Eelmäed ja Anna Zahharjaši. Ning
suur-suur tänu kõikidele esinejatele
- te olite nii tublid! Samuti suur
tänu noorte juhendajatele ja Loksa
koordinaatoritele!
Ööfpäeva ülekutse oli – UNISTA
SUURELT! Usume, et siit tuli
kindlasti julgust ja tahet edasisteks
esinemisteks ja ettevõtmisteks.
Vaata kindlasti ka ÖöfPäeva kokkuvõtet internetis ÖöfPäev LoksalYouTube
(https://www.youtube.
com/watch?v=xQ3RzvB6JBk)
või
mine vaata facebookis (https://www.
facebook.com/Loksa-Kuusalu-jaVihula-koostöögrupp), mida põnevat
Loksa/Kuusalu/Haljala(Vihula)
koostöögrupi noored on ette võtnud.
Järgmiste kohtumisteni!
UNISTA SUURELT!

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.
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.
7. Võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev
korteriomandi aadressil Rohuaia tn 9-83, katastritunnus 42401:005:0027,
registriosa 80273539, 2-toaline kõigi mugavustega pindala 45,5 m²,
enampakkumise alghinnaga 15 000 eurot.
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.

Suvemuusika Loksa Muusikakoolis
Muusikakooli õppeaasta lõppes
suurepärase kontserdiga, mille
andis meie oma kooli vilistlane Kert
Krüsban lõõtspillil. Rahvamuusika
pisik on olnud Kerdil veres juba
lapsest saadik. Hetkel õpib Kert
pärimusmuusikat Tartu H.Elleri
nimelises Muusikakoolis. Muusikapalade vahel oma muusikakooli
meenutades rõhutas Kert solfedžo
õppimise vajalikkust.
Juba augusti alguses toimus Loksa
Kultuurikeskuse saalis suurepärane
kitarrikontsert. Esinesid Kirsi Tilk
ja tema elukaaslane Sune Bors
Andersen, kes elavad ja töötavad
Taanis.
Kirsi on Viinistu tüdruk, kes on
õppinud Loksa Muusikakoolis
õpetajate Ilmar Murakas´e ja
Vahur Kubja kitarriklassis. Edasi
jätkas Kirsi õpinguid G.Otsa

kitarrimängu ka Hispaanias tuntud
meistrite juures.

nimelises Tallinna Muusikakoolis
Tiit
Petersoni
kitarriklassis.
Tänaseks on ta lõpetamas Taani
Kuningriigis Arhusi linnas asuvat
konservatooriumit kitarri erialal.
Vahetusõpilasena on ta õppinud

Väga tore on kohtuda õpilastega, kes
on käinud väljaspool Eestit õppimas
ja toovad oma kogemusi siia tagasi.
Kirsi koos oma sõbraga tegid suvel
kontserttuuri mööda Eestit ja see
kandis pealkirja „Thief On The
Roof“. Kontserdil kõlasid peamiselt
eesti ja taani rahvaviiside töötlused
ning noorte omalooming, mis samuti
oli tiivustatud rahvamuusikast. Sama
nime kandis ka cd-plaat, mida sai osta
peale kontserti ja millele esinejad
lahkesti autogramme jagasid.
Loksa Muusikakooli saal oli
tulvil muusikasõpru ja kõik jäid
kontserdiga väga rahule.
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

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 11.10.2018 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.

XT SÜGISROGAIN LOKSAL

22. septembril 2018
Loe rohkem:
http://www.xtsport.ee/voistlused/xt-sugisrogain/info/

VÕITLUSKUNSTIDE RING

Treeningute esialgsed ajad teisipäeval ja neljapäeval kell 15.00
Loksa spordisaalis.
Ühe treeningu pikkus 1,5 tundi.
Lisainfo tel 603 1253

Rahvusvaheline
muusikapäev paneb
sügisese Loksa helisema

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid

Muusikahuvilistel tasub kalendrid
lahti võtta ning 1. oktoober punasega
ära märkida, sest just siis toimub
rahvusvaheline muusikapäev.
Selleks puhuks korraldab Eesti
Muusikanõukogu juba 2013. aastast
alates laialdast muusikaprogrammi.
Sinna kuuluvad 171 tasuta kontserti,
mis mahuvad nii Eesti piiridesse,
kuid murravad ka välja. Kontserdid
toimuvad meile juba teada-tuntud
kohtades, kuid muusika puudutab
meid igas kohas ja igal ajahetkel, nii
et programmi on võetud ka mõnes
mõttes ebatraditsioonilised paigad. Sestap võitegi 1. oktoobril juhuslikult mõnes
tanklas, autoesinduses, raudteejaamas või isegi trammis koperdada otsa spontaansele
kontserdinautlemisele.
Kutsume teid kõiki 1. oktoobril kell 17.00 Loksa kultuurikeskusesse, kus keelpillide
plejaad kohtub klahvpillidega. Lavale astuvad: Liisa-Maria Žigurs (viiul), Rita Iris
Loonde (viiul), Kaisa Padur (viiul), Grete Heinsaar (viiul), Oliver Vilu (vioola), Teodor
Juko Hiiemaa (tšello), Martin Torp (kontrabass), Susanna Liisa Onoper (klaver) ja Argo
Jentson (klaver).
Sellel aastal tõmbab muusikapäevale joone alla õhtune tseremoonia, kus Eesti
Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapital premeerivad kahasse silmapaistvaid
muusikategelasi. Pidulik gala leiab aset Tallinna Lennujaamas ning seda on võimalik
jälgida otseülekandena ETV-s.
Lisainfo: http://muusikapäev.ee/

MEDI
häirenuputeenus

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

Olevipoeg autokool
Kuusalus Laane 9

Hauakiri on TASUTA

Medi häirenuputeenuse toimimise
põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui
juhtub õnnetus või terviserike, saate
nupuvajutusega kutsuda abi.
Abi pakuvad teile teie lähedased ja
saate soovil kutsuda endale appi ka
kiirabi, päästeameti või politsei.

Mopeedi, A, B ja BE
kategooria kursused
Lõppastmekoolitus
Kuni jaanipäevani toimuvad
iga nädal
ja kehtib soodushind.
Olemas e-õpe (ka vene
keeles). Registreerimine ja
info:
www.olevipoeg.ee
tel 5059887
info@olevipoeg

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

Korstnapühkimise teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621,
korstnapühkija 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 6031263.
E-post:ignatenko49@mail.ru

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 |
e-post: info@medi.ee; www.medi.
ee

Treeningud algavad 02. oktoobril 2018. Treeningud
toimuvad kaks korda nädalas teisipäeviti ja
neljapäeviti. Treeninguid viib läbi treener Monika
Tõnning. Info telefonil 504 1944.
Ujumistrenni kuupilet maksab 18 eurot (8 treeningut),
ühe korra treening eraldi ostes maksab 2.80.
Ujumistreeningute ajad on esimesel nädal
orienteeruvad, treener täpsustab veel erinevate
treeningrühmade aegu.

Ujumistreeningud täiskasvanutele

Lauatennise treeningud

PS! Selgitusi oskavad jagada ka
teie kodulinna sotsiaalvaldkonna
spetsialistid, kui helistate 603 1253
või kirjutate tiina@loksa.ee

Treeningud algavad 02. oktoobril 2018. Treeningud
toimuvad kaks korda nädalas - esmaspäeviti ja
kolmapäeviti. Treeninguid viib läbi treener Ülle Vilba.
Info telefonil 504 1944.

Austatud
MTÜ Rannamännid liikmed!
Mittetulundusühing
Rannamännid kutsub oma
liikmeid esimesele Kohvikute
Päevale 25. septembril
kell 10.00-13.00
Rannamändide juures.
Edaspidi avatakse Kohvikute
Päev iga kuu viimasel
teisipäeval, samal ajal, kell
10.00-13.00 ja samas kohas.
Kui oled meie liige, ära jäta
tulemata ning
juttu jätkub kauemaks.

Laste ujumistreeningud

LOKSA UJULAS TOIMUVAD UJUMISKURSUSED
TÄISKASVANUTELE
Kursused toimuvad 1 kord nädalas teisipäeviti algusega
kell 20.00. Esimene treening toimub 02. oktoobril
2018.
Info telefonil 5041944.
OOTAME SIND!!!

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile
lähedastele – abi on alati ühe
nupuvajutuse kaugusel!

LOKSA AUTOREMONT OÜ

LOKSA UJULA AVATAKSE
1. OKTOOBRIL 2018.

NÄITUS LOKSA
LINNARAAMATUKOGUS

MÜÜA SÕELUTUD
MULDA
info@sõelutudmuld.ee

505 4150

Pakume ka
transporditeenust,
liiva, killustikku jt
puistematerjale.

Oktoobrini on Loksa Linnaraamatukogu
lugemissaalis
avatud kohaliku kunstniku
Jaan Hargeli imeilusate maalide näitus-müük.
Ootame uudistama ja ostma.

