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Loksa Kandi Ajaleht

Üks paigake siin ilmas on,
kus varjul truudus, arm ja õnn.
Kõik mis nii harv siin ilma pääl,
on pelgupaiga leidnud sääl.
Kõik mis nii harv siin ilma pääl
on pelgupaiga leidnud sääl.
Lydia Koidula
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ustus emaduse vastu pani
aluse ühele kaunemaile
traditsioonile meie maailmas 
emadepäevale. Emadepäev on
Eestis maikuu teisel pühapäeval. Emadepäeva tähistati esmakordselt 10. mail 1908. aastal Ameerika Ühendriikides
Lääne-Virginias Graftowi kirikus.

Eestis tähistati seda päeva
esmakordselt 1922. aastal
Uderna koolis piduliku koosviibimisega, mille organiseeris
Naiste Karskusliit Helmi Mäelo algatusel. Üle-eestilisena
tähistati seda päeva aasta
hiljem, 3. juunil 1923. Emadepäeva tähistamine kogus
populaarsust ja seda tähistati

kuni 1940. aastani. Uuesti hakati Eestis emadepäeva tähistama 1988. aastal.
Loksal tähistati emadepäeva
traditsiooniks saanud kontsertvastuvõtuga, kus anti uutele
Loksa linna lastele üle Marija
Kudrjakova kujundatud nimetunnistused ja Juveelist tellitud
hõbedast hambalusikad.

Nimetunnistuse allkirjastasid
linnajuhid, tunnistusel on kirjas
vanemate ja lapse nimi ja lapse
sünni kellaaeg ja koht.
Huvitav oli tõik, et sügisel isadepäeval oli nimetunnistuste saajaid seitse ning nende seas vaid
üks tüdruk. Nüüd, kevadel on
taas seitse last ning nendest üks
tüdruk. Meil on mehine Loksa.

Kontserdiosas esinesid meile
Loksa Lasteaia Õnnetriinu lapsed luuletuste ja lauludega ning
Loksa Muusikakooli akordioniklassi õpilane.
Vastuvõtt lõppes ühise tordisöömisega. Suur tänu kõikidele, kes aitasid kaasa emadepäeva tähistamisele Loksal.
Hilleri Treisalt, abilinnapea
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Suur koristuspäev
26. aprillil toimus Loksa linnas iga-aastane suur koristuspäev.
Linnavalitsuse poolt moodustatud heakorrakomisjoni kava võeti
aluseks ning puhtaks said rand ja rannapark. Nõmme- ja
Veteranide park. Suur tänu Lasteaiale Õnnetriinu inimestele, kes
koristasid lasteaia aiataguse puhtaks. Samuti Loksa Gümnaasiumi
õpetajatele ja õpilastele, kes leidsid jõudu tegutseda mitmel alal,
koristada teeäärtesse loobitud rämpsu, randa ja kõikide parkide
aluseid. Nii mõnigi prügimägi sai likvideeritud nagu näiteks
Veteranide pargitagune. Puhtaks said linna skulptuurid ja mälestusmärkide ümbrused. Töödes lõid aktiivselt kaasa Loksa linna
pensionäride ühenduste MTÜ Rannamännid ja MTÜ Kompass
liikmed ning paljud linnakodanikud. Talgupäevast võttis osa 312
inimest. Kõiki, kes oma kodulinna korda teha aitasid, tänati sooja
supiga ja Loksa Ujula käepaelaga, mis andis õiguse basseini kasutamiseks. Kasutust leidsid 220 käepaela!!! Veelkord täname kõiki,
kes sellel kaunil kevadpäeval ennast koristamisele pühendasid.
Koristuspäeva lõpul kasutati agaralt ka võimalust valida endale kasutatud riideid kultuurikeskuses, kus oli avatud ka talgupäeva staap.
Väga paljud asjad leidsid uue omaniku. Tänud kõigile toojatele!
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Maikuu viimasel pühapäeval valib
Eesti Euroopa Parlamenti
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis 25. mail. Kümme
aastat Euroopa Liitu kuulnud Eesti kodanikud valivad kolmandat
korda need kuus saadikut, kes järgneval viiel aastal Eesti sõnumi
Euroopasse viivad.
Euroopa Parlamendi valimiste suurim muutus võrreldes viie aasta
taguse ajaga on avatud nimekirjade taaskasutuselevõtt. Teisisõnu,
valija annab hääle talle meelepärasele kandidaadile. Kui kandidaadi erakond kogub üldkokkuvõttes samuti nii palju hääli, et nad
saavad oma esindaja Euroopasse läkitada, saab mandaadi just see
kandidaat, kes kogus kõige enam hääli. Vahet ei ole, kas ta on asetatud partei siseselt nimekirjas esimesele või 12. positsioonile.
Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis saab siis, kui enim hääli
kogunud kandidaat loobub oma kohast  kas siis lähevad hääled
kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest mandaadi saab sellest
nimekirjast häälte arvult järgmine kandidaat.
Üksikkandidaadid on Euroopa Parlamendi valimistel justkui ühe
kandidaadiga erakonnad, kes võistlevad hääle eest kõrvu erakondadega. Näiteks võiks tuua 2009. aasta valimised, kus Indrek
Tarand oleks võinud häälte arvu järgi veel teisegi mandaadi saada,
kuid üksikkandidaadina ei olnud tal mõistagi võimalik kedagi
kaasa võtta. Samuti ei saa üksikkandidaat endale määrata asendusliiget. Kui üksikkandidaat loobub, saab koha esimesena mandaadist ilma jäänud erakond või üksikkandidaat.
Hääletada saavad Euroopa Parlamendi valimistel Eesti kodanikud
ja ka kõik Eestis elavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide

kodanikud.
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad maikuu viimasel
pühapäeval. Võrreldes eelmiste kordadega on valimispäev
nihutatud varasemaks. Hääletaja jaoks on see mugavam, puhkused
ei ole veel alanud, töine ja asine mõtteviis paneb tegutsema ja
kaasa mõtlema.
Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval jaoskonda minna ei saa,
on pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks.
Kümme päeva enne valmispäeva ehk 15. maist algab elektrooniline hääletamine, mis kestab 21. maini. Samal ajal saab juba oma
hääle anda ka jaoskondades  15.-18. maini toimub hääletamine
maakonnakeskustes ning 19.-21. maini on avatud kõik jaoskonnad. Valimispäeval saab hääletada vaid oma jaoskonnas ning
hääletamiskasti tellida ka koju.
Euroopa Liit oma 28 liikmesriigiga on kirju organisatsioon. Kui
Eestis saab kandideerida alates 21-eluaastast, siis näiteks Austrias
ja Prantsusmaal tohib kandideerida 18-aastane, Itaalias ja Kreekas
alles 25-aastane EL-i kodanik. Eestis valimiskünnis puudub, kuid
pooltes EL-i riikides on see olemas, jäädes 1,8% ja 5% vahele.
Belgias, Kreekas, Küprosel ja Luksemburgis on hääletamine
kohustuslik. Ja isegi valimispäevad on erinev  hollandlased ja
ühendkuningriigi elanikud saavad oma valiku teha juba 22. mail.
Meie valimispäev on pühapäev, 25. mai!
Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
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Ilus ilmale, kuulus kõigile, kodu ei kõlba kuhugi (eesti vanasõna)
Nädal tagasi trehvasin Sõnumitoojat sirvides üle terve lehekülje laiutavale loole, mida
kaunistas IRL-i funktsionääri
Andres Kaarmanni portree.
Lugedes Ülle Tamme artiklit,
sain teada, kui raskeid takistusi
oma elus on pidanud ületama
nüüd Kuusalu rahvast esindav
poliitik. Kuidas kõikjal, kuhu
teda on viinud tõsise (töö)mehe
tee, teda ei mõisteta, ei aktsepteerita. Temale, kellel on
haridust ja hindamatuid kogemusi, töötatakse vastu, tõrjutakse kõrvale või jäetakse
hoopis varumängijate pingile.
Kurb, kohe pisar tuli silma...
Aga ootamatu mulle sellise
artikli ilmumine ei olnud, sest
kohe-kohe seisavad ees Euroopa Parlamendi valimised.
Peab ju maarahvale teada andma, kes meid esindama peavad. Sõnumitooja jaoks on
need inimesed olnud ikka ja
jälle pärit parempoolsete ja
nende väikevenna  sotsiaaldemokraatide ridadest.
Seetõttu üllitis, mille peategelaseks on äsja, suurima hüvi-

tisega, ministri poliitilise nõuniku ametist priiks saanud
Andres Kaarmann, peaks
kõvasti tõstma IRL kandidaatide aktsiaid Europarlamendi valimistel. Tegu on ikkagi tõsise, tegusa ja targa rahvaesindajaga, kes koolipingist
tulnuna oskas olla õigel ajal
õiges kohas ja nüüd juba tosin
aastat kuulub IRL-i ridadesse.
Isegi ministeeriumite uksi on ta
mõned aastad kulutanud! Just
sellistest andekatest, hakkajatest, tegusatest ja kenadest
inimestest koosneb IRL! Nii, et
saadame Euroopasse ikka IRL-i
saadikud ja võib olla mõni neist
poliitilistest juhtmetest saab siis
tööd Brüsselis! See, et IRL-i
ministrid ei saanud valitsusvastutust kandes hakkama oma
tööga ja on vastutavad kaose
eest riigis, on vaid kadedate ja
rumalate eestimaalaste hädaldamine! Reklaam IRL-ile missugune ja maksavad selle kinni
Sõnumitooja osanikud  Kuusalu, Anija ja Raasiku valla rahvas.
Meenutasime
kolleegidega

Andres Kaarmanni Loksa päevade tegemisi ja meie kurb
meel paranes silmnähtavalt.
Olid ikka ajad! Hea, et uus linnapea meid töölt lahti ei
lasknud, mida ta nüüd kahetseb! Kahjuks pean tõdema, et
me ei jaganud Andres Kaarmanni mustvalget maailmakäsitlust. Elu ja inimesed meie
ümber on ikka oluliselt värvikamad. Ja seda eriti poliitikas.
Koostööd saab ja peab tegema.
Kui see ei õnnestu, tuleb
peeglisse vaadata! Kindlasti
näeb vaataja seal iseennast ja
see võib mitte meeldida. Kuid
selles pole süüdi ei peegel, ei
sõbrad ja tuttavad, ei kolleegid
ega partnerid.
Täiendaksin Kaarmani Loksa
ajaga seotud mälestusi, sest loo
kangelane libiseb sujuvalt üle
oma elu valge ja musta vahele
jäävatest seikadest. Saime vaid
teada, milliseid ameteid agar ja
terane poliitik pidas. Mille asjalikuga ta aga poliitilisel areenil hakkama on saanud, seda
kirjatükist välja ei lugenud.
Mõned killud ajaloost. 1999. a

Foto IRL-i kodulehelt

Eesti Keskerakonna nimekirjas
21 häälega Loksa Linnavolikogusse valitud Andres
Kaarmann teatas Sõnumitoojas
üsna pea, et talle pole Keskerakonda vaja! Samas pole
saladus, et tollal 23-aastane
noormees sai volikogu liikmeks tänu Keskerakonnale.

Loksa Linnavolikogu tegevusest
Volikogu istung toimus 24. aprillil. Osalesid 11 volikogu liiget, linnapea Värner Lootsmann, abilinnapea Andres
Kaskla ja linnasekretär Karin
Kask ning Maardu konstaablijaoskonna piirkonnavanem ja
Loksa konstaablipiirkonna
piirkonnapolitseinik ülemkonstaabel Kalev Kuuspalu.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja andis istungi alguses üle
arupärimise Loksa Linnavalitsusele ja Loksa Linnavolikogule. Istungi juhataja selgitas
arupärijale taas, et volikogu
liikmel on õigus teha
arupärimisi volikogu poolt
määratud, valitud või kinnitatud ametiisikutele ja et antud
arupärimise puhul on tegemist
märgukirjaga linnavalitsusele
ja volikogule. Arupärija ei
pidanud istungi juhataja selgitust pädevaks ja teatas, et
läheb esmaspäeval õiguskantsleri juurde. Lisas vaid arupärimise tekstile soovi saada
sellele kirjalik ja suuline vastus.
Ülevaate õiguskorrast Loksa
linnas 2013. aastal andsid
politseikomissar Marili Tammiste ja ülemkonstaabel Kalev Kuuspalu.
2013. aastal registreeriti Loksal 66 kuritegu, mis on 13 võrra enam, kui 2012. aastal.
Alaealised sooritasid möödunud aastal 2 kuritegu.
Peamised kuriteoliigid olid
varavastased, isikuvastased ja
liikluskuriteod. Võrreldes
2012. aastaga toimus suurim
kasv, +84% varavastaste kuritegude osas, sealhulgas varguste arv kasvas 18-lt 32-le.
Isikuvastaste kuritegude arv
oli 13, millest 12 juhul oli

tegemist kehalise väärkohtlemisega. Liikluskuritegude arv
vähenes 10-lt 8-le, sh joobes
juhte tabati 7.
2013. aastal registreeriti Loksa
linnas 72 väärtegu vähem kui
aasta varem. 123-st väärteost
22 panid toime alaealised. 61
juhul toimus liiklusseaduse
rikkumisi, mis on aga 2 korda
vähem, kui oli aastal 2012.
Karistusseadustikku rikuti
36 korral (väheväärtusliku vara
vastane, avaliku korra rikkumine, eritalituste vale väljakutsumine jne). Tubakaseadust
rikuti alaealiste poolt 17 korral.
Liiklusõnnetusi oli 2013. aastal 1 võrra vähem kui 2012.
aastal, vigastatuid oli 2.
Harjumaal toimus 2013.aastal
1000 elaniku kohta 32,9 kuritegu. Sellest kõrgem tase oli
Aegviidus (39,3), Tallinnas
(37,4) ja Maardu linnas (33,4).
Kuritegevuse tase Loksal 1000
elaniku kohta oli 19,3. Kõige
madalam tase, 15,9 kuritegu
1000 elaniku kohta oli Nissi
vallas.
Politseitöötajad peavad Loksa
probleemideks vargusi keldritest, kuuridest, lukustamata
eluruumidest, samuti metallivargusi. Palju on lähisuhtevägivalda, avaliku korra rikkumisi ja ohtlikke liiklusrikkumisi.
Volikogu võttis vastu määruse Korruptsioonivastase
seaduse rakendamine, mis
on koostatud uue korruptsioonivastase seaduse (KVS) alusel.
Määruse kohaselt esitavad
deklaratsiooni volikogu ja linnavalitsuse liikmed (sh volikogu esimees ja linnapea), linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid ning linna valitseva

mõju all olevate äriühingute ja
linna asutatud sihtasutuste
juhatuse liikmed. Varasemaga
võrreldes ei ole deklaratsiooni
esitamise kohustust enam
ühelgi linnavalitsuse teenistujal, kuna enamik neist on KVS
mõttes ametiisikud, mistõttu
neile laieneb kohustus kinni
pidada KVS sätestatud keeldudest ning tegevus- ja toimingupiirangutest.
Uue KVSi kohaselt esitab deklarant huvide deklaratsiooni
loodavale huvide deklaratsioonide registrile elektrooniliselt.
Huvide deklaratsioone hakkab
kontrollima volikogu revisjonikomisjon.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja teatas eelnõu menetlemisel,
et kõigil linnaelanikel arvutit
ei ole ja sellist määrust vastu
võtta ei saa. Nõudis võimalust
esitada deklaratsiooni paberil.
Kuna määrusesse sellist muudatust ei tehtud, Ternovskaja
hääletamisel ei osalenud ja
lubas minna õiguskantslerilt
õigust nõudma.
Istungil osalejatele jäi arusaamatuks, miks seostas volikogu
liige Ternovskaja arvutite olemasolu elanikel huvide deklaratsiooni elektroonilise esitamisega. Kas seetõttu, et ta ise
arvutit ei oma? Või arvas ta, et
Loksa Linnavolikogu poolt
vastuvõetav määrus kohustab
kõiki loksalasi elektrooniliselt
esitama
tulumaksudeklaratsiooni?
25. mail 2014.a toimuvad Euroopa Parlamendi valimised,
s.h 15.-21. maini eelhääletus
jaoskondades ja elektrooniline
hääletamine. Hääletamise läbiviimist korraldab jaoskonnakomisjon.

Lühiajaline töö munitsipaalettevõttes Loksa Mere võttis
erakõrgkoolist Lex saadud
juristipaberitega noormehelt
viimase võhma. Miks muidu
lõpetas ta töösuhte mõni kuu
enne ettevõtte pankrotti, jättes
oma sõbra Igor Ignahhini saatuse hooleks?
Kui Eraküte jätkas 2005. a
sügisel, ilma konkursita, Loksa
elanike varustamist soojaga,
toimus see linna värskete valitsejate  sotside, respublikaanide ja reformistide koalitsiooni (loe: Gogini, Kaarmanni
ja Ignahhini) diili tulemusel.
Arvata on, et nii püüdis Andres
Kaarmann leevendada oma südamepiinu sõber Ignahhini ees,
kes säilitas Eraküttes oma
töökoha...
Loksa lasteaia saaga. Kui pikalt tellimustepuudusega võidelnud õmblusettevõte lasteaia
hoone lõunatiivast välja kolis,
avati seal peale remonti lasteaia mängurühm. 2007. aastal
sai seal ruumid ka ligi 200-liikmeline pensionärideühendus
Loksa Kompass, kuna nad olid

jäetud ilma oma värskelt remonditud ruumidest Posti tn
19. Selle hoone müüs erakätesse eelpoolnimetatud koalitsioon. Lasteaia rekonstrueerimine hakkas aga venima 
riigi rahakoti juurde oli pääsenud reformistidega koos järjest enam toimetama IRL.
Kokkuvõtvalt saan vaid öelda,
et opositsionäär Kaarmanni
tuge Loksa linna ettevõtmistes
ei ole me mitte kunagi tundnud. Pigem hakkasid probleemide tekkimisel ikka ja jälle
välja paistma kunagise, tihti
eemaloleva linnapea kõrvad,
kes tema kodulinna valitsevale
keskerakondlikule linnavõimule kaikaid kodaratesse sokutas.
Niipalju siis seekord Andres
Kaarmanni riigimehelikkusest,
opositsioonis olemisest ja hääletamisest õigete asjade poolt.
Huvitav, milline saab olema
järgmine vald, kus Andres
Kaarmann opositsiooni jääb?
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
AVALIKE SUHETE JUHT

Volikogu moodustas linnasekretär Karin Kase ettepanekul Loksa linna jaoskonnakomisjoni koosseisus:
komisjoni esimees: Riina Kaugerand, liikmed: Margus
Kröönström, Kaie Esna, Tatjana Goranova, Õnne Teern.
Asendusliikmeteks nimetati
Ain Kasetalu ja Tõnu Metsar.

Nõudmised kandidaadile:
- Erialane haridus;
- riigikeele oskus kõrgtasemel, väga hea vene keele ja inglise
keele oskus;
- hea suhtlemis- ja koostööoskus;
- kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
- kasuks tuleb fotograafi töö oskus;
- kasuks tuleb kultuuritöö kogemus.

Volikogu seadis isikliku
kasutusõiguse Elektrilevi OÜ
kasuks. Elektrilevi OÜ esitas
taotluse isikliku kasutusõiguse
seadmiseks 0,4 KV maakaabelliini rajamiseks (kinnisel
meetodil) ja jaotuskilbi ehitamiseks linnale kuuluval Männi
tänaval, Männi 30 elamu tarbeks. Tööde käigus rajatakse
maa-alune kaabelliin ja liitumiskilp.

Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga avalike suhete
juht hiljemalt 02.06.2014.a e-postiga aadressile linn@loksa.ee
või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või
tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või
tel 603 1253.

Volikogu kinnitas linnavalitsuse liikmeks Viktor Fjodorovi, kes vahetas selles ametis
välja Õnne Teerni.
Volikogu valis haridus- ja
sotsiaalkomisjoni esimeheks
Õnne Teerni ja aseesimeheks
Galina Nikitina.
Rohkem infot Loksa linna
veebil www.loksa.ee

Rein Heina
Volikogu esimees

Tööülesanded: Ajalehe Loksa Elu toimetamise korraldamine,
pressiteadete koostamine ja edastamine, meediakajastustest
ülevaadete tegemine, linnavalitsuse ja linnaasutuste avaliku
suhtluse korraldamine meediaga, kodulehe haldamine.

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
ARENDUS-, ETTEVÕTLUS- JA TURISMINÕUNIK
Nõudmised kandidaadile:
- erialane haridus;
- riigikeele oskus kõrgtasemel, väga hea vene keele ja inglise
keele oskus;
- hea suhtlemis- ja koostööoskus;
- algatusvõime;
- kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus;
- kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal.
Tööülesanded: Linna põhiliste strateegiliste arengusuundade
ja eelistuste väljatöötamine, linna arengu kavandamise üldine
koordineerimine ning kavandatule vastava arendustegevuse
korraldamine, linna arengukava väljatöötamise ja täiendamise
koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmine, projektide kavandamine ja projektitöö, linnavalitsuse ja
hallatavate asutuste nõustamine linna arengut puudutavates
küsimustes, ettevõtjate, MTÜ-de ja seltsingute nõustamine projektide koostamisel; uute ettevõtlusvormide- ja võimaluste
otsimine ja rakendamine sh turism, majandustegevuse registris
toimingute tegemine.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga arendus-,
ettevõtlus- ja turisminõunik hiljemalt 02.06.2014.a e-postiga
aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn
45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab
linn@loksa.ee või tel 603 1253.
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Valmis Tallinna tn 5a
reostusuuring
Märtsis sai lõplikult valmis Loksa linnas Tallinna tn 5A maa-alale
tellitud reostusuuring. Uuringu eesmärgiks oli hinnata endise
masuudipumpla ümbruse reostust, anda hinnang reostuse mahule
ja ulatusele ning saada soovitused reostuse likvideerimiseks.
Uuring on aluseks ala puhastamisele reostusest. Uuringut teostas
AS EcoPro. Uuringu tellis Loksa Linnavalitsus. Uuringu kogumaksumus oli 3864 . SA Keskkonnainvesteeringute Keskus aitas
summaga 3284 . Reostuse likvideerimiseks esitatakse taotlus taas
KIK- i. Plaanide kohaselt peaks reostus olema likvideeritud hiljemalt 2015. aasta suveks.
Laivi Kirsipuu
arenduse- ja keskkonnanõunik
Eesti Põllumajandusmuuseum koostöös Sillaotsa talumuuseumiga ja Näkiallika taluga kutsub kõiki vanatehnika
huvilisi osalema Üleriigilisel masinapäeval, mis toimub
14. juunil 2014 algusega kell 10 Eesti
Põllumajandusmuuseumis (Ülenurme, Tartumaa).
Ootame osalema tehnikahuvilisi Eestist ja väljastpoolt Eestit
koos oma aurumasina, maamootori, vana traktoriga samast
ajaperioodist või omavalmistatud traktoriga hilisemast ajast.
Samuti ootame kõiki oma vanatehnikat (autod, mootorrattad,
võrrid, jõumasinad jm tehnika) eksponeerima.
Kohapeal töötab aurumasin Marshall (Colonial).
Toimub vanatehnika restaureerimise ja töökorda seadmise
ÕPITUBA. Juhendavad kogemustega praktikud.
Simman, maarahva laat, avatud Eesti
Põllumajandusmuuseumi näitused ja töötoad.
Täiendav info ja osalejate registreerimine:
http://www.epm.ee/event/vabariiklik-masinapaev/
või +372 5348 2682 või katrin.vask@epm.ee

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse teadaanne

Teatame, et alates 07. juunist 2014 toimuvad muudatused Loksa
suuna avalike bussiliinide sõiduplaanides.
Korrigeeritakse avalike liinide nr 151, 151B, 151C, 152, 152A ja
152C sõiduplaane. Lisanduvad liinid L1 ja L2, mis hakkavad sõitma marsruudil Loksa - Viinistu - Loksa.
Alates 21. juunist kuni 31. augustini liinil 152 Tallinn - Kuusalu Kolga - Loksa peatatakse Loo ja Kostivere teenindamine.
Muudatustega seotud info on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehel: www.harjuytk.ee
Küsimuste korral pöörduda: info@harjuytk.ee või tel 640 6780

ELU

Spordipäev Loksa Lasteaias Õnnetriinu
Kõik teavad, kui kasulik on
tegeleda spordiga, kui vajalik
on karastada, on vaja olla rohkem värskes õhus, kuid kui
raske on endast võitu saada ja
me lükkame kõike edasi - pärast. Aga mis siis kui tegutseda
koos perega!
Juba ainuüksi ühest spordiga
tegelemise tunnist saab laps
vajaliku füüsilise koormuse
ning veel tohutu emotsionaalse laengu.
Suur tänu kõikidele täiskasvanutele, kes aitasid organiseerida spordipidu. Suur tänu
ka meie energilisele ja alati
positiivsele medõele Kirstile,
kes vestleb lastega väga tõsistel teemadel, mis puudutavad
meie tervist ja ta ise ei ütle
kunagi ära osalemisest kõikidel
lasteaia ettevõtmistes. Sellel
nädalal rääkis ta inimese kõige
tähtsamast organist, südamest
ja mitte ainult tema füüsilisest
seisundist, aga ka hingevalust.
Ärge solvake üksteist  see
on esimene terve südame
reegel.
Aga kõige suurem tänu meie
lastele, kes said hakkama
kõikide keeruliste ülesannetega. Terve tund hüpati, joosti,
mängiti pallidega, mängiti
mänge ja spordipäeva lõpus
said kõik endale kuldse
medali ja sportlase diplomi!
Selle eest hoolitses meie direktor Kaire Kotkas.
Margarita ults
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õpetaja

Huvitav päev Loksa rannas

Avoterm OÜ teadaanne
OÜ Avoterm katkestab soojustrasside remondiks ja katlamaja
hoolduseks Loksa linna soojavarustuse alates 25.06.2014 kuni
28.07.2014.

Loksa Lasteaia Õnnetriinu
tööpakkumine
LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle
0,5 koormusega EESTI KEELE ÕPETAJA
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 30. maiks k.a aadressil: Lasteaia 3,
Loksa, 74805, Harju maakond või e-posti teel:
lasteaed@loksa.ee

10. aprillil käisid Loksa Lasteaia Õnnetriinu
vanema rühma lapsed projekti MARLIN raames
koristamas Loksa randa.

Projekt MARLIN kaardistab ja analüüsib
merelise prügi koguseid ja koosseisu neljas
Läänemere riigis  Eestis, Lätis, Soomes ja
Rootsis. Eestis juhib projekti MTÜ Hoia Eesti
Merd. Koristasime prügi 100 meetri ulatuses ja
sorteerisime seda. Kõige rohkem leidsid lapsed
klaasikilde. Pärast kaalusime prügi koguse ära,
mida oli 1,2 kilogrammi. Loksa rand oli väga
puhas. Kuna ilm oli ilus, siis kujunes sellest
päevast kena ja kasulik retk Loksa randa.
Kersti Oru
Lepatriinude rühma õpetaja

Väikse nõia naljapäev

Kasuta võimalust ja ole kohal!
21. MAIL 2014
LOKSA LASTEAIAS ÕNNETRIINU

AVATUD USTE PÄEV

Tundide külastus kokkuleppel lasteaiaga.
See saab olema üks eriline päev.
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Aprillikuu
on
naljakuu.
Kevadisel aprillikuu viimasel
päeval muutusid paid Päevakoerad naljakateks tegelasteks
 nõidadeks, kassideks, ämblikmeesteks, Pipideks, varesteks ja teisteks vahvateks tegelasteks.
Hommikul alustati nõiakatsetega spordisaalis- võimeldi, õpiti
nõidumissõnu, lauldi, tantsiti.
Hiljem külastati teisi rühmi ja
õpetati ka neile nõidumissõnu.
Õhtu lõpetati autasustamisega,
kus iga tubli tegelane sai
mälestuseks vimpli ja maiuse.

Lastele meeldis see vahva naljapäev!
Täname vanemaid, kes nägid
vaeva kostüümide otsimisetegemisega, teisi õpetajaid, kes
lubasid külastada oma rühmi.
Täname kõiki ja ilusat kevadet!
Pille Paesüld,
Ene Metus
Päevakoerte rühma õpetajad
Katrin Vooglaid
õpetaja abi
Nõia elu, nõia elu, see,
jah, on kõige parem! Ah,
kui hea on olla nõid, kui
sa vaid õppin'd oled.
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Loksa Muusikakool tervitas kevadet
ja võõrustas taas sõpru Lätist
Eelmine nädal oli Loksa Muusikakoolis väga kiire ja muusikaline. Õppenõukogus otsustati taas tähistada kevade saabumist kontserdiga, et anda
lastele rohkem võimalust esinemiseks. Ühtlasi oli see kontsert ka peaprooviks neljapäeval
toimunud suurele sõpruskontserdile koos Kandava Muusikakooliga Lätist.
Teisipäevaõhtusele
Kevadkontserdile kogunes terve saalitäis rahvast. Kohal oli meie
traditsiooniline publik linnarahva seast ja loomulikult
lapsevanemad. Mängiti vanamuusikast kuni kaasajani, loomulikult ei puudunud kontserdilt ka eesti autorite looming.
Ilusa klassikalise punkti panid
kontserdile kaheksanda klassi
ehk lisa-aasta õpilased Maarja
ja Katarina.
Kuue aastase vaheaja järel
saabusid möödunud kolmapäeval Tallinnasse meie sõbrad
Lätist. Kuna tänu masule on
olnud meie kohtumistel pikk
vahe ja on toimunud põlvkonna vahetus, siis Kandava kooli
õpilased olid Eestis esimest
korda. Sõpradel oli vastas Loksa Muusikakooli direktor Lauri
Metus. Koos käidi ekskursioonil Tallinna vanalinnas,
külastati Meremuuseumi, peatuti traditsiooniliselt Lauluväljakul ja Jägala joal.
Nagu kohapeal selgus, on
Kandava Muusikakool vahepeal ühinenud Kunstide Kooliga ja praegu kannavadki
Kandava Kunstide Kooli nime.
Tänu sellele oli lätlastel kaasas
ka kunsti õpilased, kes tegid
neljapäeva hommikul koos
muusikutega
ekskursiooni
mere äärde. Neid saatis Loksa
Gümnaasiumi õpetaja Malle
Krusell. Kunstiosakonna õpilased said kunstiklassis meisterdada mereäärsest materjalist
töid, mis on välja pandud
Kultuurikeskuse fuajees.
Samuti oli neil kaasas väga ilusad kompositsioonid kaunitest
Kandava vaadetest. Kell kolm
pärast lõunat algas suur sõpruskontsert. Esimeses osas esinesid külalised Lätist. Nende
kava oli üles ehitatud kaasaja
muusikale ja kasutati rohkem
erinevaid ansambleid. Saime
näha-kuulda vokaalansamblit,
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Tervisepäevast 2014
Aprill on juba mitu aastat Eestis tervisekuu, toimuvad väga
erinevad tervistedendavad üritused. Loksal toimus kevadine tervisepäev 18. aprillil. Ilm oli õues liikumiseks suurepärane ning kepikõnnimatkale kogunes päris paras hulk osavõtjaid. Matkapikkus
oli 6,5 kilomeetrit. Enne kepikõnnile minekut mõõtsid pereõed
Ljudmilla Kuljuhhina ja Margi Lepp kõigil vererõhku. Osalejad
said endale väikesed liikumispäevikud, kuhu matka lõppedes
esimesed kilomeetrid ka kirja said pandud. Samuti tutvuti tervisliku toitumise materjalidega.
Seekordne matkarada oli kõigile uudne, kuigi kepikõnnile olid tulnud ka siin piirkonnas igapäevaselt kepikõndi harrastajad. Ning
seda enam oli põnevust kõigile ning igapäevased liikumisharrastajad said kindlalt ühe käimisraja marsruudi juurde. Need, kes
tundsid, et kepikõnd on nendele liiga raske, said peale vererõhu
mõõtmist minna ujulasse ujuma. Matkalised, aga kasutasid ujumisvõimalust hiljem peale kõndi.
Kõik kepikõnnimatkalised jäid päevaga väga rahule, sest ilm oli
ilus ning seltskond väga meeldiv ja rõõmsameelne. Eriti tore oli
organiseerijate jaoks aga see, et igaaastastele osalejatele lisaks
tulid seekord tervisepäevale ka uued huvilised.

Vesiaeroobika proovitreeningule võisid tulla ka need, kes on enne
vesiaeroobikaga tegelenud, kuid siiski tuli treeninggrupp kokku
vaid seda ala esmakordselt proovijatest. Nende jaoks tõi see liikumisvõimalus kaasa palju uudsust, nalja ja elevust, sest vees aktiivne liikumine oli põnev, kuigi sammud ja käte liikumine tahtsid
kõik segamini minna. Treeningu lõppedes jäid mitmed veel treeneriga vestlema ning lubati kindlalt ka edaspidi hakata treeningutes osalema, huvi oli tekkinud ning ka julgus oli selle treeninguga saadud. Suur tänu treener Larissale, kes sellise võimaluse huvilistele kinkis!
Täname kõiki osavõtjaid ja ürituse õnnestumisele kaasaaitajaid.
Tegevust rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi programmist Tervislikke
valikuid toetavad meetmed 2013-2014

Rainer Lapp ja Hilleri Treisalt
Loksa linna tervisepäeva organiseerijad
suurt neljateist-liikmelist akordionistide ansamblit ja rahvamuusikaansamblit, kus Läti
traditsioonide kohaselt mängivad koos akordion, keelpillid,
puhkpillid ja trumm. Kuna sel
korral unustati trumm maha,
siis Loksa Muusikakooli direktor aitas sõbrad hädast välja.
Kontserdi teises osas esinesid
Loksa Muusikakooli õpilased.
Meie kava oli rohkem klassikaline, mis lõppes kahe klaveri
kontserdiga Maarja ja õpetaja
Diana esituses. Peale pikka
kontserti said Kandava ja

Loksa noored ühiselt koos aega
veeta. Esinesid ansambel
Rööm, tüdrukute ansambel
(Kimberly, Anastasia ja HannaEliise) ning solistid Lätist
karaoke lugudega. Vahepeal oli
külalistel meeldiv võimalus
külastada ujulat, mis jättis neile
väga hea mulje. Pidu kestis
kuni kella üheteistkümneni.
Reede hommikul, enne sõprade
koduteele asumist, käisime
koos Loksa Muusikakooli
õpetajate grupiga ekskursioonil
Majakivi juures ja Pikanõmme
vaatetornis. Hüvasti jätsime

sõpradega Kolga-Aabla rannas. Lubasime minna järgmisel
kevadel
vastukülaskäigule
Kandavasse.
Loksa Muusikakool tänab vastuvõtu toetajaid: Loksa Linnavalitsus, SA Loksa Kultuur,
OÜ Loksa Ujula, OÜ AkartPrint, Loksa Gümnaasiumi
kokad, õpetaja Malle Krusell ja
FIE Aivar Jürimets.

Meri lainetab üks, meri lainetab kaks
Mereteemaliseks peoks valmistusime me juba varem. Lugesime
muinasjutte ja lugusid, tegime aplikatsioonitöid ja joonistasime teemal
Mere- ja akvaariumielu, oma töödes kasutasime väga erinevaid ja huvitavaid materjale.
Õppisime mereteemaga seotud laule ja tantse. Jõudiski kätte kauaoodatud
päev!

Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

Munapühad lasteaias
Lapsed kogunesid munadepüha järgsel teisipäeval saali
vaatama õpetajate poolt ette
valmistatud ja esitatud lavastust Kukekese ja Kanakese
lugu.
Lugu rääkis Kukest ja Kanast,
kellel hakkas aasa peal elades
igav ning kes otsustasid endale
Tibukese saada. Mõeldud,
tehtud, kuid ega siis Tibukene
kodus tahtnud püsida, vaja ikka
maailma avastama minna. Ja
nagu ikka sellistes lugudes,
kohtus Tibu kavala Rebasega,
kes teda oma koju tahtis viia.

Aga loomulikult lõppes kõik
õnnelikult, sest Kukk, Kana ja
nende sõber Notsu päästsid
Tibukese Rebase käest.
Etendus vaadatud, ootasid lapsi
võistlusmängud munadega.
Peo lõpus aga tantsisid kõik
koos Tibutantsu. Lapsed
lahkusid saalist rõõmsas tujus.
Kaja Tilk
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
muusikaõpetaja

Margarit Arkadevna kaunistas saali meie töödega nii, et see nägi välja
nagu tõeline meri. Igal rühma oli oma nimi ja selle mõtlesid välja lapsed
ise. Nooremate nimeks oli Rahumeri, keskmine rühm oli soe Must meri
ja vanem rühm jooksis kuumal Läänemere liival. Nii tantsud kui ka laulud
oli sobitatud teemaga  Pärl, Kajakad mere kohal, kaheksajala treening, laul vaprast kaptenist. Lapsed lahendasid mõistatusi suure huviga,
jagasid oma muljeid ja mängisid madruseid.
Üllatuskülaliseks oli Kuldkalake, kelle kurb lugu elust saastatud vees läks
lastele väga hinge. Kõik lubasid, et ei loobi mitte kunagi prügi maha ja
hakkavad hoolitsema meid ümbritseva keskkonna puhtuse eest.
Peo lõpus lubas Kuldkalake, et lapsed võivad mõelda oma kõige tähtsama
soovi ning luba selle ka kindlasti täita! Kõik soovisid! Ootame!!!
Ljudmila Dmitritcheva, Sipelgate rühma õpetaja
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Tiit Kivila  80
Jürikuu 17. päeval täitus 80
eluaastat Loksa kooli kauaaegsel armastatud matemaatikaõpetajal ja õppealajuhatajal
Tiit Kivilal.
Tiit Kivila on sündinud 1934.
aastal kooliõpetaja peres.
Kooliteed alustas ta 1941. aastal Viinistu algkoolis, seejärel
jätkas õpinguid Loksa 7-klassilises Koolis, Tallinna II Keskkoolis, Õpetajate Instituudi
eesti keele ja kirjanduse osakonnas. 1958. aastal lõpetas
Tiit Kivila Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatikafüüsikateaduskonna ja alustas
noore õpetajana tööd Loksa
Keskkoolis. Sellest ajast on olnud Tiit Kivila elu seotud meie
kooli ja meie linnaga.
Tiit Kivila töötas Loksa koolis 44 aastat  õpetajana, koolielu
organiseerija ja juhtijana. 33 aastat tegutses ta kooli õppealajuhatajana.
Endised õpilased ja kolleegid tunnevad Tiit Kivilat tööka ja
pühendunud inimesena, kes pälvis kogu koolirahva austuse ja
lugupidamise. Aineõpetajana äratas ta matemaatikahuvi paljudes
koolilastes, tema tunnid olid sisukad, arendavad ja humoorikad.
Ka keeruliste valemite kallal pusimisel oskas õpetaja omandatava raskust mahendada, kõneldes vahepeal mõne huvitava loo,
lustaka arvudemaailmaga seotud seiga. Matemaatikatunnid olid
köitvad ja oodatud.
Tiit Kivila on erakordselt delikaatne ja suure taktitundega,
viisakas ja tagasihoidlik inimene. Kolleegid ja lapsevanemad on
hinnanud tema tasakaalukust probleemide lahendamisel, oskust
mõista ja aidata keerukamateski olukordades. Nendel inimlikel
väärtustel rajaneb Tiit Kivila autoriteet tänini.
Austatud Tiit Kivila. Soovime palju õnne, head tervist, elamise
rõõme, sisukat rahulikku pensionipõlve.
Loksa kooli pere

Loksa Gümnaasiumi valge maja
fuajees võis tutvuda Anete Lombi
tööde näitusega
4.-18. aprillini oli võimalik Loksa Gümnaasiumi fuajees tutvuda
Anete Lombi tööde näitusega.
Nii Anete Lomp, kui ka tööde kaasautor Diana Ambos õpivad
Eesti Kunstiakadeemias 1. kursusel. Näitus kandis pealkirja
Õpetajate tuba 5.4 Näitus oli kohaspetsiifiline ja tegeles sotsiaalsete erikõladega koolikeskkonnas õpetaja tasandil. Antud
motiivid kirjeldasid õpetaja kutsestandardi dokumendis välja
toodud isikuomadusi ja võimeid. Töö suunas kriitiliselt vaatlema
kooskõlastatust eeldatava ja tegelikkuses toimuva vahel. Oli väga
huvitav! Loksa Elu
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Loksa Gümnaasium võitis neljandat korda
järjest Spordimälumängu Bumerang
25. aprillil Laitse rallipargis
toimunud spordimälumängu finaalis tegid Loksa kooli poisid
taas ajalugu. Kui nii maakondlikus kui piirkondlikus voorus
hoiti madalat profiili ja piirduti
Kose gümnaasiumi järel II kohaga, siis finaalis end enam tagasi
ei hoitud. Väga raskete küsimustega mäng võideti 10-punktilise edumaaga. Mängu neljakordne võitja on Pent Paalberg,
teist korda maitsesid võidurõõmu Mart Tamm ja Taavi
Ternjavski; esimest aastat kuulus võistkonda Madis Müil.
Täpsemalt võid lugeda küsimuste-vastuste, tulemuste kohta
ja vaadata pilte Eesti Koolispordi Liidu koduleheküljelt
http://koolisport.ee
Sellel õppeaastal osales spordimälumängu
Bumerang
võistlusel üle Eesti kokku 96
võistkonda. Finaalvõistlusele oli
osalema tulnud 13 võistkonda.
Paremusjärjestus:
1. Loksa Gümnaasium 43p
2. August Kitzbergi nim.
Gümnaasium 33p
3. Lüllemäe Põhikool 31p
4.-5. Tallinna Reaalkool 30p
Aravete Keskkool 30p
6. Vinni-Pajusti Gümnaasium
28p
7. Väike-Maarja Gümnaasium 23p
8. Paikuse Põhikool 22p
9. Kose Gümnaasium 20p
10. Põlva Ühisgümnaasium 19p
11. Pärnu Ühisgümnaasium 16p
12. Lihula Gümnaasium 13p
13. Jõgevamaa Gümnaasium 10p.
Lisaks Bumerangi mälumängule
toimus kõigi osalejate vahel veel
Spordimälumäng Bumerang
KARDISÕIDU CUP 2014.
Esmalt sõideti 8 minutiline kvalifikatsioon ja 10 parimat aega
saavutanud võistlejat pääsesid
finaalsõitu. Kardisõidu paremusjärjestus osutus järgmiseks:
1. Janno Ligur, August
Kitzbergi nim. Gümnaasium
2. Henri Ausmaa, Eesti Koolispordi Liit

3. Jan-Are Nursi, Aravete
Keskkool
4. Taavi Ternjavski, Loksa
Gümnaasium
5. Taivo Pihlak, Aravete
Keskkool
6. Ranno Lepasepp, Aravete
Keskkool
7. Karl Erik Eisenschmidt,
Pärnu Ühisgümnaasium
8. Robin Orgulas, Tallinna
Ülikool
9. Mart Vaino, Vinni-Pajusti
Gümnaasium
10. Kenneth Tuul, Tallinna
Reaalkool
Eesti Koolispordi Liit tänab
oma koostööpartnereid Eesti
Olümpiakommiteed, Eesti Päevalehte, Laitse Rallyparki,
auto24 Rally Estoniat, Eesti
Olümpiaakadeemiat.
Eraldi tänud küsimuste koostajale ja peakohtunikule Jaak
Valdrele. Täname finaalmängu
kohtunikke Mehis Merilaine,
Inga Drobet ja Robin Orgulas.
Suur aitäh kõikidele regioonivõistluste ja maakonnavõistluste korraldajatele!
Eesti Koolispordi Liit

Ekskursioon Pandipakendikeskusesse
Käisime aprilli alguses Loksa
Gümnaasiumi 3. kuni 5. klassiga Pandipakendikeskuses ekskursioonil.
Pandipakendikeskuse töötajad
võtsid meid vastu ja näitasid,
mida nad teevad.
Alguses läksime ühte ruumi,
kus vastuvõtja rääkis meile
pakenditest ja näitas, mida saab
nendest teha. Pärast seda korraldati viktoriin, kus esitati
küsimusi räägitud asjadest.
Pärast viktoriini said kõik
väikese meene.
Meid jaotati kaheks grupiks.
Mõlemad grupid läksid kärarohkesse paika, kus töötajatel
pidid valju müra tõkestamiseks
olema kõrvaklapid. Sinna toodi
kilekottidega pudeleid, mille
töötajad kallasid masinatesse.
Teised töötajad lihtsalt sor-

teerisid. Masinad võtsid pudelitelt korke ja silte pealt ära.
Siis surus masin plastikpudelid
kokku, klaaspudelid läksid
eraldi lifti.
Siis me läksime õue, kus oli
kolm garaai. Kui nende uksed
tehti lahti, nägime seal kolme
kohta, kuhu kukkusid pudelid.
Pudelid jaotati värvuse järgi.
Me pidime sellest eemale hoidma, kuna see võis ohtlik olla.
Kui ekskursioon oli lõppenud,
tänasime vastuvõtjaid, istusime
bussi ja sõitsime koju.
Lilli Ann Linno,
Loksa Gümnaasium
4.a klass
Liisa Riin Linno,
Loksa Gümnaasium 3.a klass
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Lõpukell

Kiusamise ennetamise töötoad 
mitteformaalsed meetodid
koolitundide raames

Kool on selles mõttes hea leiutis, et pikendab meie noorusaega. Teate seda ütlust, et kui on lõbus, siis aeg
lendab? (Margus Karu)
24. aprill  päev, mida Loksa
Gümnaasiumi abituurium ootas
kindlasti pikka aega suure
ootusärevusega ning ka hirmutundega. Kätte jõudis päev, mil
nende jaoks kõlas lõpukell.
Jõudis kätte aeg, kus on vaja
iseseisvalt otsuseid langetada
ning näidata kõike, mida 12.
pika aasta jooksul õpiti.
Lõpukell algas 1. klassi poisi
kella kõlistamisega ning kooli
lipu ning 1. ja 12. klassi sisenemisega kooli aulasse. Esinemise alustasid 1. klassi õpilased,
kes lugesid luuletusi ning laulsid. Nendega esinesid ka kaks
11. klassi tütarlast Annely ja
Kimberly.
Edasi oli järg 11. klassi õpilaste
käes, kes näitasid esitlust 12.
klassi kohta ning 3 noormeest
lugesid ette kõne meie abiturientidele. Sõna sai ka õppealajuhataja Valvi Joaväli ning
toreda ja meeldejääva kõne
pidas abiturient Taavi Ternjavski. Lõpukella ametlik osa
lõppes lipu üleandmisega, koolilauluga ning 1. ja 12. klassi
ning nende klassijuhatajate
äraminekuga. Hiljem istutasid
abituriendid kooli õuele puu
ning koos 11. klassiga mindi
surnuaeda Loksa kooli rajaja,
Jakob Janteri puhkepaiga juurde. Lõpukell oli abiturientide
jaoks lõppenud.
Soovime 12. klassile kõike head
ja paremat ning head põrumist!
Katarina Ilves,
Loksa Gümnaasium 11.a klass

Koolikell, koolikell, oled vahel päris hell, siis kui sõpru koolimajast saadad ära sa.

STIILINÄDAL

MTÜ RuaCrew on käesoleval õppeaastal viinud läbi kiusamise
ennetamise töötubasid Loksa ja Kuusalu koolide algklassidele.
Mitmete kohtumiste raames arutati kiusamise erinevate liikide
üle, diskuteeriti ning läbi rollimängude proovisid noored ise
erinevates rollides ja olukordades olemust. Töötubade vahepealsel ajal oli lastel ülesanne teha kiusamise vastane plakat.
Töötubade läbiviimisel kasutatakse mitteformaalset lähenemist,
mida üha enam ka formaalsesse haridusse integreeritakse. Tänu
Loksa linna ja Kuusalu valla alaealiste komisjonile said kahes
koolis läbi viidud töötoad, mis andsid koolile lisavõimaluse
kasutada välist inimressurssi, et olulisi teemasid noortega arutada. Sageli on olukord, kus lapsele võõras inimene võib olla sellel ühel hetkel just see, keda ta kuulda võtab ning oma või kellegi teise käitumise üle järele mõtleb.
Kiusamine on viimasel ajal aktuaalne teema olnud. On inimesi,
kes ütlevad, et kiusamist on koguaeg olnud ja see on justkui normaalne osa meie elust. Juba Kevades tõmbas Toots Teele tantsima ning sikutas teda patsist või siis Tammsaare Pearu ja Andrese
omavahelised konfliktid. Mis siis on tänasel päeval teisiti?
Tänasel päeval on levinud ennekõike verbaalne vägivald, mis on
kordades suurema mõjuga kui mõni füüsiline hoop ning kasvavas joones on küberkiusamine.
Eestis kasutab 96% 9-16 aastastest lastest internetti kodus ja pisut
enam kui pool neist oma toas. Sarnaselt Põhjamaadega on Eesti
noored ühed noorimad, kes internetti kasutama hakkavad. Juba 8
aastaselt kasutavad internetti igapäevaselt 82% lastest. Kiusamist
on seeläbi kogenud 40%, reeglina sotsiaalvõrgustikes või kiirsuhtlusprogrammides, harvemini e-kirja või jututubade kaudu.
Veidi enam kui iga kolmas kiusamine toimub koolis või muus
lasteasutuses. Noortel puudub oskus muul viisil suhelda. Palju
mõjutab ka sugu, poisse on nii kiusajate kui kiusatavate seas
rohkem - 24% on kogenud koolivägivalda (füüsilist), poisid
sagedamini kui tüdrukud (K. Kõiv).
Laste endi näidetele tuginedes võib öelda, et kiusamine on üpriski
tugevalt sees juba lasteaias, kust see sageli tuleb kaasa kooli. Ühe
võimaliku lahendusena kaalutakse võimalusel koolivahetust, kuid
mis on selle tagajärg, kui lapsega ei tegeleta  kiusatavast võib saada
kiusaja. Sellise rolli muutusega tekitab ta kiirelt endale kaitsekihi, et
taaskord mitte kiusatava rolli sattuda. Eelmine siseminister K.-M.
Vaher on välja toonud, et Eestis on koolikiusamise ohvriks langenud
umbes viiendik õpilastest, mis on Euroopa keskmisest kõrgem.
Annegrete Johanson, MTÜ RuaCrew

Loksa ujumisvõistlused kevad 2014

8. mai õhtul toimusid Loksa ujulas ujumisvõistlused, kuhu olid oodatud
osalema kõik, kellel aga soovi ja tahet.
Võistluse korraldajateks olid Loksa laste ujumistreener Monika Tõnning
ja OÜ Loksa Ujula juhatuse liige Rainer Lapp.

TULEMUSED

7.-11. aprillil toimus Loksa
Gümnaasiumis
Stiilinädal.
Teemad valiti õpilasesinduse
avatud koosolekul, kus kõik
Loksa Gümnaasiumi õpilased
kaasa said lüüa. Viie päeva teemadeks olid: tudupäev, keskaeg, ametid, India ja 80-ndad.
Õpilasesindus pani välja ka
igaks päevaks korraldajad, kes
suurtel vahetundidel tegevusi
ja mänge läbi viisid.
Tudupäeva läbiviijateks olid
Katarina Ilves ja Arina Jaina,
keskaja päeva Kristo Metus ja

Pent Paalberg, ametite päeva
Kristi Tammemäe ja Katrin
Jõesaar, india päeva Regina
Maslova ja Loviisa Mänd ning
80-ndate päeva Johanna Mänd
ja Lisett Sindeva. Aktiivsetele
osavõtjatele oli õpilasesindus
välja pannud ka auhindu.
Ka algklassidemajas toimus
Stiilinädal. Sealseteks korraldajateks olid virgad algklasside
õpetajad. Teemad olid algklassidel: teisipäev-ametid, kolmapäev-kaabu/kübar, neljapäevnaljakas ja reede-roosa.

Hommikuti toimus väike
paraad ja eelmise päeva huvitavamate kostüümide autasustamine. Reedel olid mängud ja
kõikide osavõtjate tänamine
tänukaardi ja magusaga.
Õpilastele meeldis nädal väga
ja sooviti ka edaspidi huvitavaid kostüüme näidata.
Õpilasesindus tänab kõiki
osalenuid.
Maarja Moks
Loksa Gümnaasium 8.a klass

50 m vabalt
P 10-12 klass
1. Miron Storoev
T 6 - 9 klass
1. Anastasia Jakina
P 6 - 9 klass
1. Anton Vitulev
2. Pjotor Sankin
3. Kirill Kandruin
T 2-3 klass
1. Elis-Jelizaveta Tsehmister
2. Isabell-Marii Uotila
3. Elena Gubenkova
P 2-3 klass
1. Kuldar Süda
2. Roman Pshenychnyy
3. Damir Kalinin
T 1 klass
1. Mariann Luise Trilljärv
P 1 klass
1. Marcus Loomus
Naised
1. Marelle Süda
Mehed
1. Rein Kane
25 m vabalt
T lasteaia lapsed
1. Johanna Süda
2. Linda Trolla
3. Victoria Galina
P lasteaia lapsed
1. Uku Trolla
2. Semjon Han
3. Saveli Nikolaev
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50 m selili
P 10-12 klass
1. Miron Storoev
T 6 - 9 klass
1. Anastasia Jakina
P 6 - 9 klass
1. Anton Vitulev
2. Pjotor Sankin
3. Kirill Kandruin
P 4-5 klass
1. Kirill Pronko
2. Matvei Nefjodov
3. Daniil Rumyantsev
T 2-3 klass
1. Elis-Jelizaveta Tsehmister
2. Elena Gubenkova
3. sabell-Marii Uotila
P 2-3 klass
1. Roman Pshenychnyy
2. Artur Sakin
3. Kuldar Süda
T 1 klass
1. Mariann Luise Trilljärv
Naised
1. Marelle Süda
Mehed
1. Rein Kane
25 m selili
T lasteaia lapsed
1. Johanna Süda
2. Linda Trolla
3. Saskia Tuur
P lasteaia lapsed
1. Uku Trolla
2. Semjon Han
3. Saveli Nikolaev

Kõik osalejad sai auhinnaks kommi ja jäätist.

Loksa
lauatennisevõistlustest
7. mail toimusid Loksal
laste lauatennisevõistlused, võistlustest
võttis osa 19 last ja noort.
1.-3. klassi tüdrukute
esikolmik:
1. Isabell-Marii Uotila
2. Darja Trubin
3.Marii Marleen Pille
Poisid 1.-3. klass
1.Martti Neidla
2.Gert Soll
3.Artjom Kabilov.
Tüdrukud 4-6 klass
1.Anita Toomere
2.Linda Jakobson
3.Maria Karotam
Poisid 4-6 klass
1.Konstatin Trubin
2.Sergei Volkov
3.Kirill Voinski
Poiste vanema vanusegrupi võitjaks tuli Magnus
Pitertsev.
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NOORTE KOTKASTE VABARIIKLIK VÕISTLUS
ALATI VALMIS
25.-27. aprillil toimusid Loksal
ja Loksa ümbruses 2 suurt
Kaitseliidu üritust: Harju-,
Rapla- ja Tallinna maleva
ühisõppus Hunt ja noorte
kotkaste vabariiklik võistlus
Alati Valmis. Noorte Kotkaste võistlus Alati Valmis
on taaselustatud traditsioon,
sest esimesed malevate vahelised sama nime kandvad mõõduvõtmised toimusid juba
1930. aastal, kohe pärast organisatsiooni noored kotkad
loomist. Võistlused toimusid
kolmel päeval. Võistluse põhiraskus langes noorkotkaste järgukatsenõuete täitmisele, mis
said 2013. aasta alguses täiesti
uue sisu ja vormi. Ülesanded
jaotasime 4 erinevasse blokki.
Esimese bloki moodustas mälumäng ja toimus see reede
õhtul Loksa Gümnaasiumi
algklasside maja saalis. Teine
blokk toimus laupäeval Viru
raba matkaradadel. Noortel tuli
lahendada kaks meditsiini situatsiooniülesannet, kus kannatanuid mängisid Loksa kooli
õpilased. Veel tuli neljaliikmelistel võistkondadel laulda
Eesti hümni, määrata asimuuti,
teha erinevaid sõlmi, luua
välitelefonidega kaabelside
kahe punkti vahel, tunda puid
ja vanu tööriistu ning lahendada mitmeid meeskonnatöö ülesandeid. Võistluse kolmas blokk
toimus Loksa koolis ja selle
ümbruses. Selles blokis oli
arvuti, eesti keele, geograafia
ja keemia ülesanne, mille
valmistasid ette Loksa Güm-

naasiumi õpetajad. Loksa
päästekomando mehed viisid
läbi päästealase ülesande. Ka
kolmandas blokis tuli noorkotkastel täita kaks meditsiiniülesannet. Lisaks mõned
meeskonna ülesanded.
Pühapäeval viis Loksa rühma
endine noorkotkas Tarmo
Metus läbi hommikuvõimlemise. Noored jooksid kõik
koos Loksa randa, kus toimus
ühine võimlemine. Sealt siirduti Loksa staadionile. Kõigil
võistlejatel tuli sooritada kehaliste katsete test. Test koosneb 3 alast: kätekõverdused 2
minuti jooksul, kõhulihased 2
minuti jooksul ja 1500 m jooksust. Viimane ülesanne toimus
Loksa ujulas. Tegemist oli
kombineeritud teatevõistlusega, kus kasutati erinevat
merepääste alast inventari.
Üheksa võistkonna konkurentsis olid edukamad Noorte
Kotkaste Valgamaa maleva
noorkotkaste võistkond.
Teisele kohale tulid Alutaguse
maleva ja kolmandale kohale
Viru maleva noorkotkad.
Tublilt esinesid ka Harju maleva noorkotkad, kes võistlesid
sel aastal väljaspool arvestust.
Võistkonna koosseisus oli ka
Loksa rühma noorkotkas Kristjan Tarning.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili külastas
võistlust kahel korral, andes
võistluse käigus noorkotkastele
häid soovitusi ning osaledes
võistluse lõppedes autasustamistseremoonial. Kaitseliidu

ülem rõhutas noorkotkaste
tegevuse olulisust. Isamaaline
tegevus aitab kasvada noortel
tublideks kodanikeks ning
noorkotkana saadud teadmised
ja oskused on vajalikud tulevaseks eluks. Õpitu omakorda
aitab mõista, et kõiki inimesi,
sõpru, sugulasi ja ka võõrast
inimest, tuleb austada ja neid
tuleb alati aidata. Kõige suurem tunnustus oli teiste malevate noorte ja nende täiskasvanud esindajate tagasiside. Ka
ilus ilm soosis meie võistluste
kulgu.
Suur-suur tänu inimestele, kes
olid meile erineval moel toeks
ja abiks. Suur tänu Loksa
Gümnaasiumile ja õpetajatele:
Valvi Joaväli, Linda Kask, Uku
Vilson, Arvi Soolind, Kuldar
Pärn ja Aarne Idavain. Suur
tänu Loksa kooli kokkadele,
kelle maitsvad toidud täitsid
meie kõhtu. Suur tänu Loksa
Päästekomandole ja päästjatele
Jaan Paesüld ja Jaak Suursaar.
Suur tänu meie sõbrale Helenile. Suur tänu Loksa ujulale ja
Lahemaa Mereklubile. Meie
siiras tänu kuulub meie endistele ja praegustele kodutütardele ja noorkotkastele ja
kõigile Loksa Gümnaasiumi
õpilastele ning meie vabatahtlikele rühmajuhtidele, kes need
3 päeva aitasid seda üritust
korraldada. Ilma kõigi Teieta ei
oleks seda võistlust korraldada
saanud. Aitäh!
Margit ja Tarmo Amer

Ühisõppus «HUNT 2014»
Kaitseliit korraldas 25.-27.
aprillil Loksa linnas ja Pärispea
poolsaarel ühisõppuse «HUNT
2014», millest võtsid osa
Tallinna, Harju ja Rapla maleva sisekaitse- ja lahingkompaniid ning teised sisekaitseüksused, kokku üle 600 võitleja.
Õppus leidis aset Loksa linnas
ja Pärispea poolsaarel, Hara,
Kotka, Vihasoo piirkonnas.
Õppiv staap ja allüksused
omandasid sisekaitse operatsiooni erinevate faaside läbiviimise võime kaitseringkonna
koosseisus, kaasates Mereväe
ja Õhuväe komponente.
Ühisõppusele olid kaasatud
Politsei- ja piirivalveamet,
Päästeamet ning kohalik omavalitsus. Harjutati sisekaitseoperatsiooni koostöös tsiviilstruktuuride ja eri väeliikide
koostööna, objektikaitse-, maaala kontrolli-, massirahutuste
ohjamist ja palju muud.
Ühisõppus Hunt 2014 algas
reedel Loksa linnavalitsuses
kriisikomisjoni
õppusega
Loksa evakuatsioon, kus
osalesid lisaks linnaametnikele
ka Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti
spetsialistid.
Õppuse aktiivses faasis, lau-

päevast pühapäevani, harjutasid kaitseliitlased vastase
üksuste tõkestamist ViinistuKotka - Vihasoo ruumis. Osa
harjutuslahinguid peeti ka Loksa linnas.
Harjutusi jälgisid ka vaatlejad
Soomest - Helsingi Piirkonna
Reservohvitseride kogu esindajad.
Kaitseliidu Tallinna, Harju ja
Rapla malevate ühisõppuse
lõpetas pidulik rivistus Loksa
linnas. Rivis oli üle kuuesaja
võitleja. Loksa linnarahvale

mängis Kaitseliidu Tallinna
maleva orkester, avatud oli
relva-ja tehnikanäitus ning
pakuti sõdurisuppi.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili tänas õppusel
osalenud kaitseliitlasi teenistuse eest ja avaldas lootust, et
esimest korda toimunud ühisõppusest saab väärikas traditsioon ja kaitseliitlaste väljaõppe lahutamatu osa.
Õppuse juht ja Kaitseliidu
Tallinna maleva pealik major
Lauri Abel tõdes oma kõnes, et
õppusel saime selgust oma

oskustest ja koostöövõimest,
aga ka sellest mida saaks veel
paremini teha.
Tänati ka õppuse toetajaid 
meened said Loksa linna, Kuusalu valla, Kolgaküla Seltsi,
Loksa sadama, Viinistu sadama
ja Kotka Saeveski esindajad.
Rohkem fotosid:
http://pildid.mil.ee/
Kaitseliidu-his-ppuse-HUNT2014-27-04-2014?page=2
Fotod: Päivi-Pääsu Kreutzwald
Kaitseliit.ee
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Loksa linna jüriööjooksul jõudsid esimesena finiisse
Suusaväe mehed
Loksa linna traditsiooniline
jüriööjooks toimus sellel aastal
22. aprilli õhtul. Registreeris
ennast 11 võistkonda ning kõik
tulid ka starti. Võistkonnad
olid seitsmeliikmelised, igal
võistlejal tuli läbida oma etapp.
Jooksjad oli kokku 77.
Võistluse start ja fini oli traditsiooniliselt Loksa linnaväljakul. Väike muudatus oli sellel aastal distantsis, jooksurada
läks välja Loksa Laevatehaseni
ning alles siis ületati Valgejõgi
ning suunduti Loksa linna
Nõmme linnaosasse.
Linnaväljakule ja raja äärde oli
kogunenud nii kaasaelajaid kui
ka nii sama huvilisi. Ka ilm
soosis jooksuvõistlust igati, nii
sooja ja mõnusat jüriööjooksu
ilma kohe ei mäletagi.
Enamus võistkondi oli Loksa
Gümnaasiumist, kuid oli ka
kaks täiskasvanute võistkonda.
MTÜ Spordiklubi Suusavägi
oli seekordsel võistlusel väljas
nii meeskonnaga kui ka

naiskonnaga. Loomulikult on
kahju, et sellel aastal ei saanud
osaleda eelnevatel aastatel
väga edukalt võistelnud võistkond Tühikargajad, ega olnud
ka SK Rada võistkonda. Ootame neid kindlasti järgmisel
aastal Suusaväega mõõtu võtma. Suur tänu Erti Paalbergile,
kes mõlemad Suusaväe võistkonnad kokku kutsus.
Esimesena jõudsid finiisse
võistkond Suusavägi mehed
ajaga 12.25,6. Võistkonda kuulusid: Tauno Hang, Erki Aadli, Tarmo Amer, Ilvard Eeriksoo, Rain Gussev, Silver Loderaud, Kullar Veersalu.
Auga teenitud võit!
Ajaga 13.03,7 oli teisena
finiis 11.a klassi võistkond,
kuhu kuulusid: Liis Sindeva,
Alex Tammemäe, Silvia
Piikmann, Miron Storoev,
Mart Tamm, Anton Rohtla,
Pent Paalberg. Nemad olid
oma vanusegrupi võitjad. Teiseks selles vanusegrupis jäi 9.a

klassi võistkond ajaga 14.46,4,
võistkonda kuulusid: Kristo
Metus, Martin Rumm, Marit
Vaho, Helina Piibeleht,
Ranno Rõhlik, Andre Martov, Justus Allemann.
7-8 klasside arvestuses võitis
ajaga 14.29,4 esimese koha 8.a
klassi võistkond koosseisus:
Siim Aksel Amer, Caro-Lyn
Kuzmin, Rauno Nooska,
Andro Veiler, Igor Valk,
Hanna-Eliise Kiviberg, Lauri
Vilumaa. Teise koha sai 7.a
klassi võistkond ajaga 15.42,9,
võistkonda kuulusid: Andres
Burov, Kaarel Eelmäe, Jan
Magnus Kruusala, Märt Mägi, Kendra Kari, Anastasia
Vandysh.
Võistkond Suusavägi Naised
jõudis finiisse ajaga 16.16,1,
mis on igati tubli tulemus ning
naiskondade arvestuses neile
ka esikoht. Võistkonda kuulusid: Kaija Hang, Epp Paalberg, Ille Salumäe, Marelle
Süda, Ulvi Moks, Janette
Roopa, Merja Laagriküll.

Kuni 6 klassi arvestuses sai
esikoha 16.34,0 6.a klass,
võistkonda kuulusid: Marko
Metus, Argo Jürimets, Ike
Kaugerand, Sandra Vilumaa,
Rainer Piikmann, Grete-Geteli Võõsa, Engela Rajamägi.
Teise koha selles vanuserühmas sai ajaga 18.40,6 5.b klass,
võistkonda kuulusid: Daniil
Rumjantsev, Polina Kabarukhina, Sofia Kabarukhina,
Aljona Timofeituk, Vladislav Petrovichev, Sergei Volkov, Kirill Pronko. Kolmas
koht läks ajaga 19.07,2 5.a
klassil, võistkonda kuulusid:
Kevin Fjodorov, Kaja Metsar, Reeli Alajärv, Anne-Mari
Adler, Ines Jendek, Alice
Sirtse, Pert Paesüld. Tubli
võistluse tegid ka 4.a ja 3.a
klassi võistkonnad.
Võistluste peakohtunik oli
Aarne Idavain, korralduslikult aitas võistluse läbi viia
OÜ Loksa Ujula juhatuse liige
Rainer Lapp, muusikat mängis ning võistlejatele andis läbi

LUURERETK 2014
Arvult juba 17. Harju noorkotkaste ja kodutütarde Luureretk, toimus 02.-04. mail
Rae vallas. Võistluse algus ja
lõpp oli Peetris.
Võistlused toimuvad traditsiooniliselt neljas võistlusklassis. Nii noorkotkastel, kui ka
kodutütardel on kaks vanuseklassi (vanemad ja nooremad).
Loksa rühmast osales 5 neljaliikmelist võistkonda ja neli
esindajat. Kolga rühm oli esindatud ühe võistkonna ja oma
rühmajuhtidega, Krista ja Aare
Allikuga. Selle aastase retke
korraldasid Jüri rühma juhid
Terje- ja Janek Võsu, koos
abilistega. Võistlused avati
pidulikult reede õhtul Peetri
Põhikooli lipuplatsil. Kohale
oli tulnud 22 neljaliikmelist
võistkonda. Nende seas külalisvõistkonnad Pärnu-, Rapla-,
ja Viru malevast. Võistkonnad
said raja kohta vahva legendi,
mille kohaselt seisis neil ees
kahepäevane teekond ekstremistide valduses oleva Rae
valla territooriumil.
Esimeseks ülesandeks oli vanematel noortel valmistada
kaltsudest oma võistkonnale
viies liige ja seda kõigile tutvustada. Start võistlusrajale
toimus laupäeva varahommikul. Vanemad noored startisid
Punasele rajale, mille pikkuseks oli üle 50 km ja teekonnal
varitses neid vastutegevus.
Nooremad noorkotkad ja kodutütred startisid Sinisele
rajale, mille pikkuseks oli 15
km. Võistlusraja läbimiseks oli
etteantud ajagraafik. Sinise
raja 10 võistkonda lõpetasid
laupäeva õhtupoolikul. Punase raja võistkondadel oli 14
kontrollpunkti, kus tuli täita
erinevaid ülesandeid. Lisaks
veel postkastid, milles olid
erinevad mõistatused. Ööbiti
telkides. Öösel tuli täita luureülesanne. Laupäeval vedas

ilmaga. Pühapäeval said võistlejad nii vihma kui lund. Võistluste lõpetamise ajaks tuli taas
päike välja. Kuigi paljudel olid
jalad villis ja pikast matkast
valusad, olid kõik rõõmsad ja
valmis järgmisel aastal taas
osalema.
Võistluste tulemused:
Nooremad kodutütred: 1.koht 
Haiba, 2. koht- Staabi, 3. koht
Kurtna
Nooremad noorkotkad:
1. koht - Loksa 1. (Andres
Burov, Marko Metus, Pert
Paesüld ja Kristo Peetermann), 2. koht Kurtna ja 3.
koht Kolga (Hendrik Allik,
Kenneth Lasse Vahtras, Argo
Laurent, Bronek Riiberg).
Vanemad kodutütred: 1. koht 
Pärnu, 2. koht Loksa (Janett
Treisalt, Helina Piibeleht,
Hanna-Eliise Kiviberg, Kristi Tammemäe), 3. Koht Rapla
Vanemad noorkotkad: 1. koht 
Jotos (võistkonnas poisid üle
Harjumaa), 2. koht Viru ja 3.
koht Loksa (Kristo Metus,
Siim Aksel Amer, Marko
Kurisoo, Märt Mägi).
Praeguseks hetkeks ei ole veel
järgmise aasta Luureretke toimumiskohta paika pandud, kuid
üsna tõenäoline on, et see retk
võib taas meie kodukandis toimuda.
Loksa rühma juhid
Tarmo ja Margit Amer
3. mail esindas Kodutütarde
Ringkondade 2014 a. laskeorienteerumisel Harju malevat Loksa
kodutütar Epp Paalberg.
Võistlus toimus Mõedakul LääneVirumaal ja osales igast
Kodutütarde ringkonnast 4-liikmeline võistkond. Tunnustamine
toimus võistkondlikus ja individuaalses arvestuses.
Individuaalarvestuses saavutas
Epp esimese koha oma vahetuses ja sai kaela medali.
Võistkondlikult jäädi kuuendaks
11 osalenud võistkonna seas.

mikrofoni juhiseid Lauri
Metus.
Finiis ootas osavõtjaid tee
ning kõik võistkonnad said
auhinnaks maitsva kringli.
Kuna kuum tee oli seekord
saanud eriti maitsev ning ilmselt tingis janu ka eriti soe ilm,
siis tee sai väga ruttu otsa.
Järgmisel korral teeme jooki
rohkem, et ikka kõigile jaguks.
Suur tänu võistluste läbivii-

jatele ja kaasaaitajatele, tee
keetjatele ning kaasaelajatele.
Loomulikult kõige suurem
tänu osalejatele ja võistkondade eestvedajatele.
Jooksuaasta on hästi alanud!
Kui rallisõitjatele soovitakse:
Nael kummi!, siis soovime
meie jooksjatele: Libedaid
ketse!
Loksa linna jüriööjooksu
läbiviijad

Loksa mälumängusarja
üldvõitjaks tuli Dva-Z-Dva
Aprillis toimus Loksa mälumängu käesoleva hooaja viimane
etapp ning selle suutis võita Kuusalu võistkond Veljo Tormise
Kultuuriselts (Kadri Idavain, Tõnu Idavain, Aleksander
Skolimowski ja Ulve Märtson) 44 punktiga. Järgnesid 41 punktiga Vombat ning võrdselt 39 punktiga Parksi küla (Andres Allmägi,
Toomas Kurg, Tõnu Sild ja Ave Allmägi) ning päästeameti esindus
112 (Mait Kröönström, Jaak Suursaar, Rain Gusev ja Kunnar
Vahtras).

Üldvõitjaks tuli aga läbi hooaja kõige stabiilsemat mängu näidanud võistkond Dva-Z-Dva koosseisus Pent Paalberg, Kenneth
Kröönström, Aap Allmägi ja Rauno Arulo. Noored mehed, kes
on korduvalt võitnud ka üleriigilise koolide spordimälumängu
Bumerang, kogusid viie vooruga kokku 215 punkti. Et tegemist ei
ole üllatusega, kinnitab see, et Dva-Z-Dva võitis sarja ka eelmisel
aastal. Teise koha saavutas Viinistu küla esindus (Urve Toompuu,
Juhan Toompuu, Ivi Adler ja Mihkel Adler) 205 punktiga ning kolmanda koha võistkond Vombat (Arvo Liivamägi, Meelis Talts,
Vello Sats ja Aivar Jürimets) 202 punktiga. 200 punkti kogusid
Veljo Tormise Kultuuriselts ning võistkond 112.
Loksa mälumängusari sai alguse ligi 15 aastat tagasi ning on muutunud üha populaarsemaks. Sellel aastal osales kokku 17
võistkonda, mis on ka sarja rekord. Mälumängusarja korraldajad
tänavad ka toetajaid - Loksa Kultuurikeskus, OÜ Loksa Sport,
Kirjastus Hea Lugu, Osaühing Rutiks, Haridus- ja Teadusministeerium, Konsum, Oldi Pood ning Ida-Tallinna Keskhaigla.
Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Loksa Ujula teadaanne
Loksa ujula on remondi- ja hooldustööde
tõttu suletud alates 16. juunist.
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Linnavara kasutusse
andmine
SA Loksa Kultuur kuulutab
välja linnavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras Loksa, Tallinna
tn 49 (endise bussijaama hoone) paiknevatele mitteeluruumidele üldpindalaga 312 m²
(kogu hoone) või osaliselt renditavatele mitteeluruumidele
üldpinnaga 130 m².
Pakkumisest rendipindadele
võivad osa võtta kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Lepinguobjekti sihtotstarve on kasutamine äriruumina.
Kirjaliku pakkumise esitamise
tähtaeg on 19. mail 2014 kell
12.00, aadressile Loksa linn
74806, Tallinna 45, pakkumised avatakse samas kell 12.30.
Pakkumine peab sisaldama visiooni ruumide ja hoone kasutamiseks ja arendamiseks.
Pakkumine peab sisaldama pakutavat rendihinda või/ja investeerimiskohustust.
Täiendav informatsioon:
tel 526 7908 või 509 4088

Ilusalong

Länvin

ootab oma uusi ja vanu kliente!
Ilusalong Länvin asub Loksa ujula
ruumides (I korrusel), Tallinna tn 47b.
SOLAARIUM
KÜÜNESTUUDIO
KOSMEETIK
JUUKSUR

tel 520 7167
tel 520 7167
tel 5563 5395
tel 5802 9199

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

1.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa
linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike tiikide kaldal,
mereni umbes 300 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. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

3.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa
linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa linna
keskosas. Võimalik jagada kaheks
krundiks. Tehnovõrgud olemas.

4.

Länvin

Ilusalong
pakub esimesena Eestis
hammaste valgendust

Lea
Lea
Jelena
Irina

Loksa Sotsiaalkeskus Posti tn 11
osutab tasuta riideabi!
Esmaspäeviti kella 12.00- 16.00, endise linnasauna ruumides
saadaval kasutatud, heas korras puhtad riided, laste jalanõud ja
mänguasjad.
Samas võtame taaskasutusse andmiseks vastu uusi ja kasutatud riietusesemeid, laste jalanõusid ja mänguasju.
Tooge ainult terveid, puhtaid ja kasutuskõlblikke riideid ning
esemeid. Riided peavad olema pestud, muu kaup peab olema
terve, töökorras, puhas.
Ärge jätke asju ukse taha. Leppige asjade üleandmine ja ülevaatus kokku, kas esmaspäeviti kohapeal või tel. 5332 6792 või
e-post: sotsiaalkeskus@loksa.ee
Kõlbmatuid asju me vastu ei võta, sest me maksame oma prügi
äraveo eest samapalju kui sina!
Airi Öösalu
Loksa Sotsiaalkeskuse juhataja

Loksa Gümnaasium võtab alates 2014/2015
õppeaastast
konkursi korras tööle:
- eripedagoog 1,0 ametikohale
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel teise keelena)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel)
- põhikooli aineõpetaja 0,75 ja gümnaasiumi aineõpetaja
0,25 ametikohale (keemia ja bioloogia põhikoolis vene õppekeelega klassides, keemia ja bioloogia gümnaasiumiklassides)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (muusika põhikoolis
vene õppekeelega klassides eesti keeles)
- põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohta (geograafia, loodusõpetus vene õppekeelega klassides)
- aineõpetaja 1,0 ametikoht (matemaatika)
- klassiõpetaja 1,0 ametikoht (vene õppekeelega klassid)
Avaldus, CV, tervisetõend, haridust tõendavate dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava dokumendi koopiad
saata hiljemalt 19.08.2014 aadressil kool@loksa.edu.ee ja
onnela.tedrekin@loksa.edu.ee.

Soomes populaarse
"Valkoinen Hymy"
toodetega.
Maailma juhtivat hammastevalgendust kasutav
"Valkoinen Hymy" täidab
Sinu unistuse valgetest
hammastest kuni tunniga.
Ei tee hambaid tundlikuks
ning ei riku hamba emaili.
Tulemus on koheselt nähtav.
100% Valutu, 100%
Turvaline, 100% Efektiivne.
Hambad säravvalgeks
kiiresti ja kvaliteetselt!
Lisaks müüme ka "Valkoinen
Hymy" tooteid koduseks
kasutamiseks.
Müügil on KINKEKAARDID.
Lisainfo ja broneerimine
tel. 520 7167
Kiviaedade ehitus ja
taastamine:
kiviaiameister.blogspot.com.
Tel. 5101902.

Kahala küla koosolek
toimub reedel 16.mail
kell 18.30 Leedikõrve
Taimekasvatusühistu
territooriumil.
Päevakorras uue külakogu
valimine ja arutelu,
kuidas edasi.
Ootame rohket osavõttu.

mai 2014

Müüa eelläbirääkimistega pakkumise
korras hoonestatud kinnistu südalinnas
(endine bussijaama hoone)
Tallinna tn 49 Loksa linn, sihtotstarve
ärimaa, pindalaga 3943 m²,
enampakkumise alghind 150000 eurot.
Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 200 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele
EE241010002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 22. mai 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

OÜ Loksa Haljastus müüb:
Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve elamumaa, hind 59 960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas
Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse
parkmetsaga. Tehnovõrgud lähedal.
Info telefonil: 5551 2015 või
5551 2095.
Rohkem infot: www.varad.ee
Ostame metsakinnistuid
ja raieõigust.
Energiavaru OÜ,
5080336,
info@energiavaru.ee

Sertifikaadiga pottsepp
teeb ja renoveerib ahjusid,
kaminaid, välikaminaid,
köögipliite ja koldeid.
Telefon: 56379527

Hauapiirete ja hauakivide valmistamine, müük
ja paigaldus kalmistutel üle Eesti.

Hauakiri on TASUTA.
Avatud E-R 10-18, L 10-15
Punane 68, Tallinn.
Tel 558 7276
Hauapiirded OÜ
www.hauapiirded.info

