LOKSAELU
Tasuta

Loksa Kandi Ajaleht

Rahulikke
jõulupühi
ja ilusat
uut aastat!

detsember 2014

Taas hakkab täis saama aastaring. Me läheme
vastu aasta kauneimatele pühadele  jõuludele ja
aastavahetusele. Käib kiire sagimine jõulude ettevalmistamiseks ja siis korraks peatub aeg ...
Peatub, et tagasi vaadata, teha kokkuvõtteid peagi
mööduvast aastast  mõeldes enda ja oma
lähedaste peale, analüüsides kordaminekuid ning
seada uusi eesmärke.
Loksa linna jaoks oli lõppeva aasta märksõnaks
"koostöö". Tänu koostööle on olnud võimalik
investeerida objektidesse, mis määravad linna
tuleviku. Koostöös Keskkonnainvesteeringute
Keskusega rekonstrueerisime linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti. Koostöös
Tallinna linnaga rajasime Loksa linna ja Kuusalu
valla jaoks vajaliku Loksa jäätmejaama.
Koostöös MTÜ-ga Loksa Arenduskeskus oleme jätkanud linna kultuuriobjektide korrastamist ja
ettevalmistusi laululava ja staadioni tulevasteks
ehitustöödeks.
Koostöös allasutustega oleme jätkanud Loksa
Gümnaasiumi etapilist rekonstrueerimist, Loksa
Kultuurikeskuse ja Loksa Muusikakooli rekonstrueerimist. Aasta tagasid said imeilusa uue kodu
Loksa Lastaed Õnnetriinu mudilased.
Loksa linn on viimase kolme aasta jooksul investeerinud linna elukeskkonna parandamiseks rajatud objektidesse enam kui 10,0 miljonit eurot.
Need on olnud vajalikud ja tänuväärsed tulevikku
suunatud ettevõtmised, mis aitavad hoida ja väärtustada meie ühist kodu.
Siinkohal täname asutusi, ettevõtteid ja linnakodanikke, kes on toetanud Loksa linna kõikides
tema ettevõtmistes.

Hea Loksa linna ja
Kuusalu valla elanik!
Kallid sõbrad!
Toogu 2015. aasta Teile rõõmu
ja kordaminekuid,
õnne ja tervist!
Rahulikke jõulupühi
ja ilusat uut aastat!
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu
esimees

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu
vallavolikogu liige

Ajaleht LOKSA ELU soovib kõikidele oma lugejatele kaunist pühadeaega!
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Kas viies tantsuerakond
tulekul?
Kogu perioodi vältel pärast Eesti iseseisvuse taastamist 23 aastat tagasi, on
Eesti ajakirjanikud näidanud ennast jõuliste kriitikutena Riigikogu ja tema
liikmete suhtes. Paljudel
juhtudel on see olnud ka
vajalik. Enne järjekordseid, 01. märtsil 2015.a
toimuvaid Riigikogu valimisi on toimunud aga
midagi uut - paljud tõsised
ajakirjanikud soovivad ise
saada nende endi kriitikatule all olnud Riigikogu
liikmeteks! On selles
midagi üllatavat või laiduväärset? Kindlasti mitte saavad nad ju erinevate erakondade kaudu Riigikokku kandideerides ja loodetavasti ka valituks osutudes, anda olulise
panuse parlamenditöö korrastamiseks ja parandamiseks. Saavad
ise otsustada, kas ja millisel määral seda on vajalik teha.
Eesti riik on viimased 23 aastat toiminud üpris hästi - olenemata sellest, millised koalitsioonid on riiki juhtinud. Aga nüüd selgub, et kõik, mis tehtud, on paha-paha. Tituleerides ennast
uuteks tegijateks, arvavad "vabad mehed" sinisilmselt, et kandideerides täna Riigikokku mittekuuluvate erakondade nimekirjades, on just nemad need, kes asuvad "Eesti elu uueks
looma..."! Jääb ainult küsimus ja kas ikka on ning millist Eestit
nad näha tahavad, sest peale populistlike loosungite ei ole esialgu midagi kõlama jäänud.
Saates "Vabariigi kodanikud" leidis vaba mees Artur Talvik, et
võim on Eestis koondunud liiga väikese seltskonna kätte ja
tuleb lõpetada neljapartei nii nimetatud tantsisklemine riigikogus. Vastuseta jääb, kas Artur Talviku nn vabameeste partei
tahab saada riigikokku, et olla viiendaks tantsijaks või soovib
hoopis üksinda tantsu vihtuda. Ühepartei tantsu oleme me juba
näinud - midagi head sellest ei tule!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
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On aasta kõige rahulikum aeg  jõuluaeg
1. advendipühapäeval, 30. detsembril süttisid Loksa linna kuusepuul taas jõulutuled. Ikka hoitakse ilusat traditsiooni, et ühises
rongkäigus tuuakse Loksa Püha Neitsi Maarja kiriku altarituli linnaväljaku jõulukuusele. Rongkäigus olid diakon Ahti Udam, linnapea Värner Lootsmann ja väikesed laternatega päkapikud koos
oma vanemate ja õpetajatega.
Ilus talveilm oli toonud linnaväljakule rohkesti huvilisi, et ühiselt
kuusel küünlad süüdata. Linnapea soovis kõigile rahulikku jõuluaega.
Ja lõigi jõulupuu täies tuledesäras hiilgama.
Pisikesed päkapikud olid selgeks õppinud toreda tantsu ning õpetajate Kaja ja Margarita aktiivsel juhendamisel said nad sellega
suurepäraselt hakkama. Jõuluvana abilised olid aga kuuse alla

toonud kommikorvi ning kõik väikesed osalejad said endale kommi.
Linnarahval oli võimalus viia koju kaasa esimesest advendiküünlast süüdatud jõulutuli.

Ootame ettepanekuid Loksa linna
aunimetuste "Aasta Noor" ja
"Aasta Sportlane" kandidaatide
leidmiseks

On aeg esitada Loksa linna
Aukodaniku, Teenetemärgi ja
Aumärgi kandidaate!

Jõuluaeg, see on vaikuse, mõtlemise ja heade tegude aeg. Paljudel
akendel on säramas advendituled - on ootuste aeg.
On aeg mõelda neile, kes on meie jaoks olulised. Mõelda ka neile,
kes vajavad meie abi, toetust ning mõistmist.
Peatume korraks ja kuulame vaikust, mõtleme oma lähedastele
Kaunist jõuluaega kõigile!

REGISTREERI ENNAST
LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kas Teie ja Teie pere on end Loksa linna elanikuks
registreerinud? Kui ei, siis palun tehke seda veel
enne aasta lõppu! Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult viis minutit, aga linnaeelarve
suureneb märkimisväärse summa võrra. Ei ole mingit
keerulist paberimajandust - täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna elanik!
Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate lisaks elukohateatele esitama koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele peab olema kantud ruumi omaniku nõusolek.
Kõigil, kes registreerivad end Loksa linna elanikuks
ajavahemikul 12. november  31. detsember 2014. a
ning on 1. jaanuar 2015. a seisuga Loksa linna elanik,
kingib linn Loksa ujula aasta pääsmed!
1. jaanuari 2015. a seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil nõuetekohaselt linnaelanikuks registreerunud.
Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 12.
jaanuarist 2015. a.
Lisaks loositakse kõikide sellel perioodil Loksa linna
elanikuks registreerinute vahel välja 1 televiisor, 1
veekeetja ja 2 kuni neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi.
OÜ Loksa Haljastuse TEADAANNE
Alates 01.01.2015 OÜ Loksa Haljastus lõpetab
võimaluse kohapeal sularaha maksmise ning klienditel on
võimalus sõlmida E-arve püsimakse lepingut
SEB Pangas ja Swedbankis.
Loksa Linnavalitsuse fuajees (Tallinna tn 45, Loksa) on
paigaldanud postkast:
1. Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass
MTÜ kirjade jaoks
2. OÜ Loksa Haljastus kirjade ja veenäitude jaoks

Lugupidamisega OÜ Loksa Haljastus

Aunimetused "Aasta Noor" ja "Aasta Sportlane" on Loksa linna
tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul
silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud
märkimisväärseid tulemusi spordis.
"Aasta Noor" - ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või
läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud
edukalt Loksa linna.
"Aasta Sportlane" - spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja
juriidilised isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 23. jaanuariks
2015 ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku
kohta, ülevaadet esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
Loksa linna aunimetuste "Aasta Noor" ja "Aasta Sportlane" saajad
kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris
2015.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või
e-posti teel: linn@loksa.ee

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid
saavutusi või erilisi teeneid Loksa linna ees. Tunnustust avaldatakse Loksa linna Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega. Seekord avaldatakse tunnustust juba kometeistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike,
Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka Loksa linna
auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi
andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige. Palun esitage avaldus linnavalitsusele hiljemalt 23. jaanuariks 2015. a. Selles peab sisalduma ettepanek, koos
kandidaadi elulooliste andmete ning põhjendusega, miks isik võiks
saada Aukodanikuks või Loksa linna Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või e-posti teel linn@loksa.ee
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Novembris toimus kaks
volikogu istungit. Kuu esimesest istungist oli juttu eelmises
Loksa Elus. Teine istung
toimus 13. novembril. 15-st
volikogu liikmest olid kohal
14.
Enne päevakorra menetlemisele asumist esitas volikogu liige
Ilmi Ternovskaja (IRL) taas
arupärimise  seekord linnapeale, milles palus infot, kui
suur laenukoormus on Loksa
linnal, allasutustel, linna
osalusega sihtasutustel. Mida
selle kohta öelda? Kahju, kui
valijaid esindab linna esinduskogus inimene, kes ei
mäleta 1,5 kuu möödudes,
mida volikogus arutati ja mille
poolt või vastu ta hääletas.
Meeldetuletuseks: 25. septembril 2014 pikendas volikogu
Loksa linna arengukava 2018.
aastani. Selle dokumendi 64.
lehekülje kolmel real ja
järgnevatel lehekülgedel ongi
kirjas Loksa linna ja temast
sõltuvate üksuste finantskohustused. Dokument on avalik,
ligipääs sellele Loksa linna
kodulehelt.
Volikogu jätkas Loksa linna
käesoleva aasta I lisaeelarve
menetlemist ja võttis selle
13 poolthäälega vastu.

Linnavalitsuse ettepanekul
suurendati lisaeelarvet veel
166,4 tuhande euro võrra
Täiendav tulu laekub kinnistu
Kalurite 2a müügist, Haridusja Teadusministeeriumilt 4415
eurot gümnaasiumi õpetajate
tööjõukulude palgalisadeks ja
Sihtasutuselt Innove 2014
eurot vene õppekeelega õpilaste toimetuleku toetuseks
põhikoolijärgses eestikeelses
õppes; eesti keele ja eestikeelseks õppeks põhikoolis.
Ilmi Ternovskaja ettepanekuid
lisaeelarve muutmiseks ei
toetatud. Volikogu liige
Ternovskaja oli nimelt
ekslikult arvanud, et lisaks
personalikuludele makstakse
töötasusid ka majandamiskulude arvelt. Ka ei saanud
volikogu aktsepteerida tema
soovi kajastada Loksa linna
eelarves SA Loksa Kultuur
tulusid. Seda ei saa teha, sest
sihtasutuse puhul on tegemist
iseseisva juriidilise isikuga,
millel on põhikirja kohaselt
oma eelarve.
Lisaeelarvega suurenesid
põhitegevuse tulud 110 115
euro ja kulud 85 342 euro
võrra. Kasvasid investeerimistegevuse tulud ja kulud ning
finantseerimistegevuse kulud
vastavalt 247 391, 140 395 ja

IRL-i saadikud Loksa
linnavolikogus - piinlik juhus!
Loksa Linnavolikogu tegevust kajastades olen kirjutanud, kuidas
IRL-i sildi all linnavolikokku saanud Ilmi Ternovskaja "pommitab" linnavolikogu ja linnavalitsust järjekindlalt arupärimiste
ja avaldustega, üks arusaamatum kui teine. Kuna vastamine Ilmi
Ternovskaja "arupärimistele" nõuab tihti sellist haridust, mille
õpetamise metoodikat pole veel välja mõeldud, siis vastused
aktiivset prouat ei rahulda. Ja tundub, et rahuldavaid vastuseid ei
saa volikogu liige ka ministeeriumitest ja teistest riigi ametiasutustest.
Aga tahaks ju väga oma muret teistega jagada! Ja volikogu
liikme rõõmuks on olemas ajaleht "Sõnumitooja", mis usinalt
edastab kõik, mida Ilmi Ternovskaja paberile paneb. Muidugi
võib küsida, kas jagatud "tarkused" on ikka vajalikud Kuusalu,
Raasiku ja Anija valla maksumaksjale ja miks peaksid nad selle
eest veel peale maksma? Aga see on juba nende otsustada.
Viimases "Sõnumitoojas" oli küsimusi-pärleid lausa üksteist
(11). Kuigi kõik küsimused vääriksid taasesitamist suisa teatrilaval, toon lugejani lehe kokkuhoiu mõttes ainult kolm:
"1. Vene Gümnaasiumi müügist saadi 100 000 eurot. Kuidas
kasutati seda raha? 3. Kuidas kulutab SA Loksa Kultuur laada
rahasid - ligi 10 000 eurot aastas? 6. Miks puuduvad linnas söögikohad, majutamine, leilisaun, kingsepp, lukksepp, elektrik jne.?"
Selleks, et aru saada selliste küsimuste absurdsusest, ei pea isegi
volikogu liige olema, aga nii ei arva IRL-i saadikud Loksa volikogus. Vaikiv kolmik - Innar Masing, Christine Haravee ja
Robert Rohtla ei mäleta või ei saa aru, et nad on ise heaks kiitnud kõik eelarvega või eelarve muudatustega seotud eelnõud ja
otsused! Kaldun arvama, et lugupeetud rahvaesindajad ei jõudnud jõulueelsel kiirel ajal oma juhi järjekordse, "asjatundliku"
üllitisega tutvuda. No ei taha kuidagi uskuda, et kolm volikogu
liiget ei adu, millega tegeleb volikogus Ilmi Ternovskaja. Või
soovivad IRL volinikud sellisel moel oma koduparteid riigikogu
valimistel toetada - väga piinlik olukord igal juhul.
Rein Heina
Loksa Linnavalitsus edastas linnavolikogule Loksa
linna 2015. aasta eelarve määruse eelnõu koos
seletuskirja ning eelarve kulude ja tulude projektiga, mis on kättesaadav linnakantseleis ja Loksa
linna kodulehel: http://www.loksalinn.ee/223

131 769 eurot. Lisaeelarve
kasvatas Loksa linna 2014.
aasta eelarve kogumahtu
tulude poolel 4,5% ehk 3,4
miljoni euroni ja kulude poolel
10,1 % ehk 3,5 miljoni euroni.
Volikogu kehtestas Loksa
Muusikakooli ühe õpilase
õppetasu suuruseks alates
01. jaanuarist 2015 23 eurot
kuus. 2011. a juulist kehtinud
õppetasu tõsteti 5 euro võrra.
Pillide renditasu ei muudetud.
Kui 2011. aastal oli
muusikakooli õpilaskoha
arvestuslik maksumus kuus
138.62 eurot, millest lapsevanem tasus 18 eurot, siis
2014. aastal maksab õppekoht
juba 168.52 eurot ja järgnevatel aastatel tõuseb see veelgi.
Õppetasu makstakse 9-kuulise
õppeaasta vältel.
Võttes aluseks lasteaia
kulude suurenemise, otsustas
volikogu kehtestada uueks
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
kohamaksuks 25 eurot kuus.
Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest kaetakse lasteasutuse kulud linnaeelarve
vahenditest ning linnavolikogu
otsusel osaliselt vanemate
poolt. Vanema poolt kaetav
osa ühe lapse kohta ei või üle-

tada 20% Vabariigi Valitsuse
kehtestatud palga alammäärast. Alates 1. jaanuarist
2015, on palga alammäär
390 eurot kuus. See tähendab,
et vanema poolt kaetava osa
suurus võiks olla 2015.aastast
78 eurot kuus, millele lisanduks toiduraha.
Loksa Lasteaias Õnnetriinu on
2011. aastast koha arvestuslik
maksumus suurenenud 195.38
eurolt 245.29 euroni kuus ja
linna kulud lasteaia tööshoidmisel kasvavad. Hetkel on
vanema panus kohamaksu
tasumisel 19 eurot, millest 14
eurot moodustab osalustasu ja
5 eurot kulu õppevahenditele.
Võttes aluseks lasteaia kulude
olulise kasvu, otsustas volikogu kehtestada uueks kohamaksuks 25 eurot kuus, millest osalustasu suuruseks on
20 eurot ja õppevahendite kulu
5 eurot. Vanema poolt kaetava
osa suurus saab seega olema
2015. aasta 1. jaanuarist 6,4%
kehtivast palga alammäärast.
Vanema osalustasu tõstmist
toetas ka lasteaia hoolekogu.
Teadmiseks, et meie naabervalla Kuusalu lasteaia
kohamaksu suuruseks on
27 eurot kuus.
Lasteaiakohtade puuduses
vaevlevas Tartu linnas on lap-

Teadaanne
Loksa Linnavalitsus on 11.detsembri 2014 korraldusega nr 196
vastu võtnud Tallinna tn 49 (katastri tunnus 42401:005:0113)
detailplaneeringu.
Detailplaneering algatati Loksa Linnavolikogu 15. mai 2014
otsusega nr 20. Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade
arutelu toimus 22. oktoobril 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
ruumes.
Detailplaneeringu koostajaiks on Reaalprojekt OÜ ja Loksa
Linnavalitsus. Planeeringuala on endise bussijaama kinnistu pindalaga 3943 m². Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.
detsembrist 2014 kuni 08. jaanuarini 2015 Loksa Linnavalitsuse
II korrusel. Loksa Linnavalitsuses Loksal, Tallinna 45.
Detailplaneering on samuti Loksa Linnavalitsuse kodulehel
aadressil: http://www.loksalinn.ee/detailplaneeringud
Detailplaneerimise eesmärgiks on kinnistu kruntimine kaheks ja
ehitusõiguse seadmine uuele krundile, kuhu kavandatakse
automaattanklat. Peale automaatankla on uuele krundile kavandatud müügikiosk. Maa sihtotstarve jääb endiseks - ärimaa.
Tankla osa krundi suuruseks on planeeritud 2807 m² ja endise
bussijaama hoone ümber 1136 m².
Planeeringuga on lahendatud ka liikluskorraldus seoses liikluskoormuse suurenemisega Rohuaia tänaval.
Info telefonil 6031253, villu.uett@loksa.ee

Koolitus korteriühistutele
Loksa Linnavalitsus koos Eesti Korteriühistute Liiduga korraldab
15. jaanuaril 2015 kell 14.00-18.00 linnavalitsuse saalis, Tallinna
tn 45, koolituse Loksa linna Korteriühistutele. Koolitus kestab
4 õppetundi (45 min tund). Lektoriks on kogenud Eesti
Korteriühistute Liidu jurist Irina Reva. Oodatud on eeskätt
Korteriühistute esimehed ja juhatuse liikmed. Kohtade arv on
piiratud. Eelregistreerimine toimub kuni 09. jaanuarini 2015,
telefonil 6031253, meiliaadressil linn@loksa.ee või Loksa
Linnavalitsuse kantseleis.
Koolituse teemadeks on: korteriühistu tegevust reguleerivad
õigusaktid, liikme (korteriomaniku) õigused ja kohustused, nõuded korteriühistu juhatusele ja juhatuse pädevus, tegelemine
võlgnikega, võlgade sissenõudmine, lepingud ja korteriühistu
õigusi kaitsvad punktid lepingutes, kuidas saab korteriühistu ära
hoida omavolilisi ümberehitamisi korterites.
Koolitaja tagab osalejatele koolitusmaterjalid, mille hulka kuulub
"Korteriühistu käsiraamat". Koolitusel osalenutele väljastatakse
osalemist tõendavad tunnistused.
Renoveerimise valdkond, mis kindlasti huvitaks samuti kõiki
Korteriühistuid, on nii lai teema, et seda samasse päeva mahutada ei õnnestunud. Kui selle vastu on huvi, saab tulevikus mõelda
eraldi koolituspäeva korraldamisele.
Laivi Kirsipuu
Arendus- ja keskkonnanõunik

sevanema poolt kaetava osa
suuruseks aga koguni 53.25
eurot kuus aastaringselt,
Viimsis 58 eurot kuus.
Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia
hoolekogu ja kinnitab direktor,
praegu on see Loksa Lasteaias
Õnnetriinu 1,60 eurot päev.
Kui laps on käinud lasteaias
20 päeva kuus, siis peab vanem tasuma selle eest kokku
(kohamaks + toiduraha)
57 eurot.
Volikogu otsustas suurendada 30 000 euro võrra
Osaühingu Loksa Haljastus
osakapitali.
Loksa linna ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava
elluviimiseks sai OÜ Loksa
Haljastus vahendeid SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) Ühtekuuluvusfondist. Toetuse summa oli 4,1
miljonit eurot, osaühingu omafinantseeringu suurus
1,1 miljonit eurot.
KIK-i ja OÜ Loksa Haljastuse
vahel sõlmiti omaosaluse
rahastamiseks ning keskkonnatasude maksmiseks
laenulepingud. Et tagada laenu
tõrgeteta tagasimaksmine,
peab linn suurendama 30 000
euro võrra osaühingu kapitali.

Volikogu otsustas võõrandada otsustuskorras 160 000
euro eest Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsile 10610 m² suuruse kinnistu aadressil
Kalurite tn 2a. Antud kinnistu puhul on tegemist riigikaitsemaaga ja sellel asub Loksa
tuletõrjedepoo hoone. Kinnistu
võõrandamise korraldab linnavalitsus.
Volikogu määras Loksa
linna 2014. aasta majandusaasta aruannet auditeerima Osaühing Audiitorfirma
Klea vandeaudiitor Kalle
Lahe.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest www.loksalinn.ee

Rein Heina
volikogu esimees

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.
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. jaanuaril 2015 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
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MTÜ Arenduskoda
Loksa linna Leader
projektide edulugu
Edulooga esimesel kohal on MTÜ Loksa Spordiklubi nelja
projektiga, mis on olnud jätkusuutlikud ning kelle tegevustest
on välja kasvanud suure osalejate hulgaga üritused, treeningprogrammid ning koolitused. Projektid on koostanud ja
läbiviinud Rainer Lapp.
*4/1.2- 2011/5 "Loksa lahtised meistrivõistlused ranna võrkpallis", projektitegevused on saanud traditsioonilisteks suvemängudeks, võistlusteks, mis haarab suurt ringkonda huvisportlasi.
On toimunud rahvusvahelisi võistluseid, kus osalesid soomlased,
venelased, lätlased. Iga aastaga kasvab osaleda soovijate hulk.
Rannavõrkpall on muutunud üheks suuremaks ning tähtsamaks
suveürituseks.
*4/1.3-2012/3 "Kõik meie pardikesed" ujumisvõistlused lastele.
Projekt kasvas välja lastele ujumiskursuste korraldamisest ning
muutus nii populaarseks, et viimastel laste ujumisvõistlustel 2014
osales üle 100 lapse erinevatest maakondadest. Laste ujumiskursused ja treeningud toimuvad igal aastal, algavad septembris ja
kestavad kuni mai kuu lõpuni. Laste ujumiskursustel ja ujumistrennis tegutsevad igal teisipäeval ja neljapäeval neli rühma,
millest üks on mõeldud venekeelt kõnelevatele lastele.
*20/1.2- 2013/ 7 "Lauatenniste karikasari" on tänaseks samuti
muutunud ülipopulaarseks eriti noorte ja laste hulgas.
Projektitaotlustega on saadud uued lauatennise lauad ning läbi on
viidud mitmeid võistlusi, millest võtavad osa soovijad ka mujalt
Eestist. Viimastel võistlustel on olnud 30 osalejat. Sellega on leitud parim viis Loksa linna selle ümbruse noorte vabaaja sisustamiseks.
*7/1.2/ 2012/6 "Igaühe triatlon" on samuti muutunud traditsiooniliseks spordialaks, mis seob teatud sihtgrupi sportlasi, on
samuti muutunud populaarseks ning traditsiooniliseks, mille
osalejate arv iga korraga kasvab.
*24/1.2- 2009/1 Projekt "Loksa ajalugu". Parim raamat Loksa
ajaloost koostati MTÜ Vana-Loksa Selts poolt ning rahastati
Leader projekti kaudu. Raamat mis sai nimeks "Sinust ja sinule
Loksa" muutus hetkega nii tuntuks, et mitmed väliseestlased
käisid seda küsimas. Tänaseks on teos haruldus. Raamatu edu
seisneb selles, et see sisaldab väga palju siin elanud, tegutsenud ja
tuntuks saanud inimesi, kohaga seotud dokumentaalset materjali
ja ammu unustatud fotosid vaadetest, sündmustest, inimestest. See
pole ühe või kahe inimese meenutus, vaid tõeline ajalooline materjal. Loksa linn loeb seda üheks tõeliseks edulooks, millele on
tulemas ka järg. Projektijuht on Reet Vaher.
*6/1.1- 2011/3 MTÜ Loksa Arenduskeskus projekt "Laste mänguväljaku rajamine Loksale", sai populaarseks oma suuruse ning
atraktsioonide mitmekesisuse poolest. Mänguväljak nimetati
"Tallinna sadamaks" ning paigaldati viiekordsete elamute rajooni.
Väljak on sealsete laste meelispaik ja neile tõeliselt vajalik.
Atraktsioonid on olnud vastupidavad ja lapsesõbralikud. Lapsevanemad on õnnelikud, sest just sellistes magalarajoonides on
hädavajalik väikelaste mänguplats, kus igaühele on tegevusi ning
ruumi. Parim, mis Loksa linnas on rajatud Leader projekt rahaga
väikelastele ning mis on muutunud väga paljudele mängimise
meelispaigaks. On meie edulugu. Projektijuht Marija Kudrjakova.
*4/ 1.4- 2010/1 "Loksa linna piirkonda tutvustava välikaardi
paigaldamine, infovoldikute koostamine ja trükkimine" on Loksa
Linnavalitsuse projekt, mille võib samuti lugeda kohalike edulugude hulka. Loksa linna läbib aastas tuhandeid turiste, puudus
kuni 2010 aastani välikaart, mis juhataks inimesi vajalikesse
punktidesse, mis Loksa linna silmas pidades on kindlasti meditsiiniasutus, tuletõrje, politsei ja kaubanduskeskused. Samuti bussiterminal ja kohalikud infopunktid. Välikaardil on tähistatud
Loksa linna läbivad teed, mis viivad huvitavate ja ajalooliselt ning
kultuuriliselt huvitavatesse maapiirkondadesse nagu näiteks
Pärispea poolsaar ja Purekari neem, Jaani Tooma suur kivi,
Juminda neem ja Hara sadam jne. Kaart ja sinna juurde trükitud
infovoldikud on eesti ja inglisekeelsed. Eriti voldikud on olnud
populaarsed, kuna sisaldavad nii kaarti kui ka vajalikku infot.
Järgmisel aastal hakatakse trükkima uusi voldikuid, mis on samuti kahes keeles, sisaldab kaarti ja kus info on uuenenud.
Projektijuht Laivi Kirsipuu.
Laivi Kirsipuu

20. novembril 2014 toimus
järjekordne üleriigiline töövarjupäev.
Töövarjupäeval osales Loksa
Gümnaasiumi 12.b klass.
Töövarjupäeva (TVP) korraldab Junior Achievement Eesti
(JA Eesti).
Igal aastal osaleb TVP-l
umbes 3000 õpilast ja seega
sama palju ettevõtjaid ning
oma ala spetsialiste.
TVP annab noorele võimaluse
heita pilk täiskasvanud eduka
inimese päristöö olemusse.
Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle
asudes rakendust leiavad.
Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva tööprotsessi
sekkumata ning teeb hiljem
nähtust kokkuvõtte. Seega ei
sega töövari jälgitava päevaplaani. Samas garanteerib
noore kaasamine tööülesannete jälgimisse rutiinivaba ja
mõlemale huvitava päeva.
JA Eesti eesmärk on ergutada
noortes inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse vastu,
aidata tajuda seost hariduse ja
tulevaste karjäärivõimaluste
vahel soovitud elukvaliteedi
saavutamiseks.
KASU noorele
TVP määratleb oskused ja
isiksuse omadused, mis on
vajalikud tööalase edu saavutamiseks;
TVP annab võimaluse tutvuda
oma tulevikuameti esindaja
igapäevatööga;
TVP annab kindlust karjäärivalikuks;
TVP võimaldab näha ja tunnetada reaalset töökeskkonda;
TVP rõhutab hariduse väärtust
tuleviku edukuses;
TVP muudab majandus- ja
ettevõtlusõppe huvitavamaks
ja elulisemaks;
TVP annab võimaluse luua
kontakte ja suhelda inimestega, kes arendavad meie
ettevõtlust ja ühiskonda.
KASU ettevõttele ja ettevõtjale
TVP annab rahulduse, aidates
noori edukama tuleviku poole;
TVP laiendab ettevõtte tuntust;
TVP annab võimaluse tutvustada oma ametit ja juhendada
noori;
TVP aitab selgitada noortele
tööandja tegelikke ootusi;
Töövarjupäevale järgneva õpilaste arutelu-seminari abil
suureneb ettevõtte populaarsus
noorte hulgas.
Semjon Alonov:

Loksa Ujula lahtiolekuajad jõulude ja
aastavahetuse ajal
23. detsembril kuni 18.00
24 ja 25.detsembril suletud
26. detsembril 10.00 - 21.00
31. detsembril ja 1. jaanuaril suletud
2. jaanuaril 10.00 - 21.00

Soovime kõigile kaunist jõuluaega
ja edukat uut aastat!

Selline päev oli väga kasulik
minu jaoks. Uued teadmised ja
kogemused aitasid mul objektiivselt hinnata ehitusega seo-

detsember 2014

TÖÖVARJUPÄEV

tud töid. Kõige suuremaks
plussiks pean seda, et päeva
jooksul minu huvi sellest valdkonnast suurenes ja loodetavasti hakkan töötama samas
või sarnases firmas. Selline
üritus aitab õpilasel tutvuda
oma tuleviku ameti esindaja
igapäevatööga, et näha ja
tunda reaalset töökeskkonda.
Mulle meeldis projektijuhi töö.
See on huvitav, võimaldab pidevat arengut. On olemas kindel
töökoht ja karjääri võimalused.
Suur tänu organiseerijale Galina
Nikitinale.

Nikita Bekedin:
Töövarjupäev on suurepärane
võimalus oma tulevase ameti
valiku tegemiseks. See päev
aitas mul laiendada oma silmaringi, võtta osa tööst, saada
kogemusi ning tutvuda uute
inimestega.

Anastasija Dmitrijeva:
Olen juba ammu otsustanud, et pärast
12. klassi
lõpetamist
lähen õppima
kirurgiks ja
20 novembril töövarjupäeva
programmi raames tekkis mul
võimalus kirurgi tööpäeva jälgida.
Ootasin seda kannatamatult,
sest mulle tõesti meeldib see
töö ning oli väga põnev seda
nö seestpoolt vaadata. Olin
onkoloogia osakonnas.
Haiglasse saabumisel tuli vastu vanem med.õde. Ta andis
mulle tööriided, näitas palateid ning viis kirurgi juurde.
Tema sõnad, et inimesed tulevad siia mitte surema, vaid
selleks, et terveks saada, läksid mulle hinge. Päeva jooksul
avastasin ma enda jaoks palju
uusi asju, kui vaatasin arstide
ja kogu personali tööd ning
patsiente. See küll polnud nii
romantiline, nagu esitatakse
seriaalides ja filmides (nagu
paljud inimesed arvavad sellest ametist ainult seriaalide ja
filmide põhjal), aga ma nägin
seda reaalsest küljest, mis on
raskused ja missuguseid probleeme täis. Oli meeldiv näha,
et kirurgid pole kurvad, vaid
on väga avatud ja arusaadavad, mõnikord suhtuvad
oma töösse isegi huumoriga.
Avastades selle töö erinevaid
külgi ning sulandudes haigla
ellu, sain aru, et mulle
meeldib see töö koos kõikide
oma raskustega. Nüüd ma
olen kindel, et soovin olla arst.

Mõni aeg tagasi meil oli töövarjupäev. Mina olin operaatori vari ning ei kahtle selles.
Olen tutvunud paljude huvitavate inimestega, kes töötavad
TV-s, sain teada palju saladusi
ja reegleid, kuidas filmi teha
erinevates ilmastikutingimustes. Oli väga
põnev ja kasulik. Saadud kogemus aitab mind otsustada,
kuhu minna õppima pärast
gümnaasiumi lõpetamist. Tahaksin tänada selle suurepärase päeva korraldajaid, mulle
jääb see päev kauaks meelde.

Darja Hardikova:
Töövarjupäev on väga kasulik
ja vajalik projekt. Külastades
töökohta, saab õpilane võimaluse endale selgeks teha
kõik valitud ameti plussid ja
miinused. Jälgides Àêòóàëüíàÿ êàìåðà lavastaja tööd
ETV kanalis, võin öelda, et see
on üsna raske, aga huvitav
töö, kus on vajalik tähelepanu,
kõikide oma tegevuste täpsust
ning fantaasiat.
Mul oli võimalus vaadata telesaate filmimist, külastada
erinevad stuudioid ning vaadata, kuidas koostatakse pressiteade. See päev oli positiivseid emotsioone ja muljeid
täis! Samuti aitas töövarjupäev mul teha otsuse tulevase
ameti osas.

Ivan Martõnov:

Karina
Sivagina:
20. novembril
külastasin ma
PBK-d (Pervõi
Baltiiski Kanal). Ma tutvusin seal Jekaterina Plehhovaga ning teiste töötajatega.
Meeskond oli väga hea ja sõbralik. Esialgu nad jutustasid
mulle Esimese Balti kanali
töö kohta, kuidas läheb tava
tööpäev, näitasid kontorihoonet, ruume aparaatidega ja
stuudiot, kus filmitakse uudiseid. Kuna tööpäeva ei muudetud, siis me läksime erinevate
ministritega kohtumisele, et
võtta intervjuu. Ministrid rääkisid väga tõsistel teemadel,
mis puudutavad meie vabariiki, intervjuu oli eesti keeles.
Siis me läksime Eesti Nukuteatri sünnipäevale, kus me
tutvusime teatri direktoriga ja
võtsime intervjuu. Kui me tulime tagasi kontorisse, siis tegi
Jekaterina Plehhova intervjuu
minu ja teiste õpilastega, kes
tulid Esimese Balti Kanali
tööd jälgima. Hiljem me vaatasime, kuidas valmistatakse
üldmaterjal, et seda televisioonis näidata. Mulle meeldis see
päev, sest see töö on väga
huvitav, annab võimalust käia
erinevates kohtades ja suhelda
erinevate inimestega.
Nadeda Lupareva:

Sellel päeval olin mina meie
kohaliku kosmeetiku Jelena

Fomina töövarjuks Länvin
ilusalongis. Olin seal 6 tundi
ning sain palju teada. Näiteks
see, et igal kosmeetikul peab
olema meditsiiniharidus ning
et kosmeetikud õpivad kogu
elu seoses tehnoloogiate arenemisega. Tänu sellele päevale, sain aru, et see amet on
väga keeruline. Raskused on
selles, et tuleb teada kõik
näopunkte, nägude tüüpe ning
osata neid eristada.
On väga tähtis teada, missugune kosmeetika sobib just
sellele näotüübile. Jumestajal
peavad olema väga kerged ja
õrnad käed, et õigesti teha
näomassaai.
Arvan, et see päev annab suure võimaluse tutvuda ametiga,
mis sind huvitab. Suur tänu
selle antud võimaluse eest
meie juhatajale Galina
Nikitinale.
Arina Jaina:
20. novembril oli meie koolis
töövarjupäev. Varem ma
unistasin näitleja ametist, aga
aja jooksul sain aru, et mind
huvitab hoopis teine amet.
Nüüd ma tahan olla politseinik
ning töövarjupäev aitas mind
selles veenduda. Olin Kersti
Kald töövarjuks, kes on noorsoopolitseinik. Oma päeva nad
planeerivad ise. Esialgu me
külastasime Kehra kooli, kus
kontrollisime helkurite olemasolu ning leidsime 60 inimest, kellel helkurit ei olnud.
Siis me läksime ühe poisiga
juttu ajama, kes on varastanud
oma klassiõdedelt 2 telefoni.
Siis me läksime Kersti Rand
kontorisse. Kokkuvõttes, päev
oli suurepärane ning ma ainult veendusin, et tegin õige
valiku ning ma kavatsen tulevikus selle unistuse, olla politseinik, ellu viia.
Darja Golikova:

Töövarjupäev näitas, kui huvitav on politseinikel töö ja samas, kui raske see töö on.
Huvitav, sest iga päev ei pea
istuma ühe ja sama laua taga,
ei pea olema ühes ja samas
kabinetis, vaid iga päev on
mingi uus ülesanne, uued inimesed, erinevad linnad, kus
sind ootavadki erinevad ülesanded. Aga see töö on raske
sellepärast, et töö on suure
koormusega ja suhteliselt
närviline ka.
Pärast töövarjupäeva olen ma
nüüd veel kindlam, et tahan õppida sisekaitseakadeemias politseinikuks. See päev oli tähtis
minu jaoks, väga põnev ja huvitav. Sain enda jaoks selgeks teha, millega ma tegelikult tahan
tulevikus tegeleda. Suur aitäh
selle võimaluse ja päeva eest!
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Siis kui linnud magavad"
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Hingemuusika Loksa Kultuurikeskuses
Pille Lille Muusikute Fondi ja
Loksa Kultuurikeskuse koostöös toimus 7. detsembril Loksa Kultuurikeskuses imeline
kontsert "Talveigatsus".
Suurepärase kavaga esinesid
sopran Alla Popova ja kitarril
saatis Eino Kening. Alla Popova töötas juhtiva solistina
teatris "Vanemuine" aastatel
2000-2012. Eino Kening on
tuntud kitarriõpetaja, ta on
esinenud mitmete kollektiivide
ja solistidega. Kuulajateni toodi G.F.Händeli, A. Vivaldi, J.S.
Bachi, J.-P.Martini ja paljude
teiste tuntud heliloojate looming. Kontserti lõpetas suursuguselt J.S.Bach /Charles Gounod "Ave Maria". Suur tänu
esinejatele ja kontserdi organiseerijatele.

27. novembril 2014 toimus
Loksa Kultuurikeskuse saalis
avalik teatritund, mida tulid
vaatama kallid emad ja isad,
lahked vanaemad ja vanaisad,
rõõmsad tädid ja onud, armsad
õed ja vennad, head sõbrad ja
tuttavad, siirad klassiõed ja
abivalmis klassivennad.
Projektis osalejad näitasid, mida nad on teinud näitleja õppetundides ja kuidas nad tegutsesid. Esitlemisele tulid lindude pantomiimid, lahked pealtvaatajad pidid ära arvama, mis
linnuga on tegemist? Lõpetuseks tuli esitamisele koostöö,
mis ühendas ühte huvitavasse
loosse kokku kõik linnud.
Projekt algas jaanuaris 2014,
osalesid 26 inimest, läbiviidud
on üle 40 näitestuudio tunni.
Projekti lõpetamisel olid laval
Viktorija Utjuganova, Milena
Kosjakova, Kristi Alajarv, Lika
Avdejenko, Uku Aasrand ja
Karl Veiler, näitleja Alisa
Dunets ja näitestuudio juhendaja Urmas Allik. Kõik pealt-
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Pille Lille Muusikute Fondi
järgmine kontsert Loksa
Kultuurikeskuses toimub 21.
detsembril, algus kell 16.00.
Kontsert kannab nime "Tulemise aeg". Esinevad Andreas

Lend (tello) ja Allan Jakobi
(akordion). Kavas Bach,
Piazzolla, Elgar jt. Pilet 3
eurot, eelkooliealistele vaba
sissepääs.
LE

Tund olgu huvitav ja lõimitud
vaatajad oli kaasatud laval
toimuvasse protsessi ja aitasid
kaasa sõna ja teoga.
Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse

Novembrikuised
tegemised Loksa
Lasteaias Õnnetriinu
Üks tegus ja huvitav novembrikuu on jäänud seljataha. Sellesse
kuusse jäid mardipäev ja kadripäev oma tavade ning kommetega.
Saime olla muinasjutulises maailmas koos Pöial-Liisiga, mida esitas Viljandi Laste -ja Noorteteater REKY Kuusalu Rahvamajas 18.
novembril.
21. novembril tuli lasteaeda külla Nipitiri teater lõbusa etendusega
"Põrsaproua pannkoogipidu".
26. novembril sõitsid Päevakoerte rühma lapsed külla Kolga
Muuseumi toredatele tädidele, kes näitasid meile kuidas lambavillast valmib lõng, kuidas vanasti leiba tehti ning milliseid tööriistu
erinevate tööde tegemiseks kasutati. Oli väga õpetlik ja põnev
päev, lastel jätkus huvi ning uudishimu. Aitäh Kolga muuseumi
toredatele tädidele selle toreda päeva eest ja suur aitäh bussijuhile,
kes meid sinna sõidutas.
Päevakoerte rühma lapsed ja õpetajad

Jõululaat Loksa Gümnaasiumis
9.-11.detsembrini toimus Loksa Gümnaasiumis viiendat korda traditsiooniline jõululaat. Kolmel varasemal aastal korraldasime laata samal
päeval, kui toimus ka linna laat. Nendel kordadel jõudis koolini väga vähe
rahvast.
Eelmisel aastal otsustasime tuua laada inimestele lähemale: korraldasime
laada kolmel koolipäeval suurtel vahetundidel. Sama kordasime ka sellel
aastal. Enda ja oma pereliikmete poolt valmistatud käsitöödega, maiustustega, hoidistega ja loteriiga kauples sellel aastal 36 õpilast ja 3 õpetajat. Lisaks oli esindatud kogu 12.a klass, kes oma kauba müügist saadud
tulu kasutab 18. detsembril toimuva Jõulupeoga seotud kulude katteks.
Riina Paartalu, huvijuht

programmi vahenditest ja
Loksa linnavalitsuse toetusel.
Marija Kudrjakova
MTÜ Loksa Arenduskeskuse
juhatuse liige

Sügispidu
lasteaias

"Teele, teele kurekesed, üle
metsa, maa..." - kes ei tea neid
salmiridu, mis kutsuvad esile
meie südametes kurbust ja
nukrust?
Kuid meie jaoks ei ole sügis
kurb, vaid lõbus aeg ja seda
kinnitas pidu, mis toimus
lasteaias Õnnetriinu 14. novembril 2014. a. Laste juurde
tulid külla Suvi  õpetaja
Valentina, Sügis  õpetaja Margarita ja Õnnetriinu - õpetaja
Olga. Me laulsime ühiseid
laule, lugesime luuletusi, mängisime ringmänge ja muid lõbusaid mänge. "Lehtede riisumine" tekitas kõige rohkem
elevust, sest lehtedena ja
kojameestena olid lapsed ise.
Peol mõistatati ka mõistatusi.
Õnnetriinu kontrollis laste taibukust ja teadmisi. Kõik mõistatused said lahendatud. Jättes
lastega hüvasti, kostitasid Suvi
ja Sügis neid kommidega, sest
ei ole nähtud lasteaias veel
ühtki last, kes poleks maias.
Sügis läks ära, kuid pühad ei
ole lõppenud. Nüüd jääme
ootama jõule.
Olga Trubotev
Jaaniusside rühma õpetaja

Kes oli see, kes selle mõtte välja
käis?
Mina ju tean tegelikult küll. See oli
palju aega tagasi. Aga see mõte
töötab senini.
Käivadki ja tulevadki veel õpilaste
tundidesse külalised.
Eesmärgiks on erinevusi tutvustada. Lisaks ka muud. Ikka
kaks/kolm/neli/kuus ühes.
Ajalugu ja keel ja ühiskonnaõpetus
ja keemia/füüsika. Ühelt poolt on
see ju ajaloo tund, teiselt poolt
inimeseõpetuse tund, koos teadmistega teistest ainetest.
Käisid ka Loksa Gümnaasiumi õpilastele tunde andmas: Nini Mtchedlishvili, Jiøí Ratinger, Marie Kliková
rääkisid enda kodumaast.
Ikka tahame teada midagi uut ja
mõista teisi.
Aga ka võimalustest, mis on antud
inimestele. Eriti noortele. Aga ka
vanematele.
Mis on mujal ja miks on vaja
erinevaid kogemusi.
On vaja teadmisi, et mõista teisi ja
mitte olla tülis. On vaja kogemusi
ja kokkusaamisi, et saada aru
endast ja teistest.

Erasmuse projekt: kohtumine gümnaasiumi õpilastele

28. oktoobril said Loksa gümnaasiumi vanemad õpilased kohtuda
vahetusõpilastega, kes võtavad osa
Erasmuse projektist. Nende eesmärgiks oli oma riiki esindada ja
rääkida poliitikast, majandusest,
probleemidest jne. Selline üritus
viidi läbi selleks, et meie õpilased
saaksid uusi teadmisi teistest
riikidest ja õpiksid objektiivselt
hindama olukorda nii oma kui ka
teistes riikides. Üks üliõpilane oli
Gruusiast ja teine Tehhist. Oli
väga huvitav kuulda, sest nad olid
sõbralikud ja avatud, ja valdasid
inglise keelt. Sain teada näiteks, et
isegi tänapäeval, kahjuks, on
mõnes riigis suur võim kommunistidel. Nüüd tean, et igas riigis on
oma poliitilised ja majanduslikud
probleemid. Ennem ei mõelnud
üldse nende peale.
Loodan, et sellised üritused toimuvad edaspidi tihedamini. Sellisel
kohtumisel saad paremini tundma
ja teada elust välismaal, sest see
inimene, kes meile rääkis, saab
väga täpselt rääkida olukorrast oma
riigis. Seda ei leia raamatutest.
Semjon Alonov
12.b klass
28. oktoobril tuli meie kooli kaks
külalist. Üks noormees oli Tehhist, aga neiu oli Georgiast. Me
veetsime koos kaks huvitavat tundi

algklasside majas. Nad jutustasid
meile oma riigist: poliitikast, loodusest, ajaloost jne. Neiu õpetas
meile oma tähestikku ja kuidas
gruusia keeles oma nime kirjutada.
Noormees näitas meile erinevaid
videoid Tehhist.
Nüüd ma tean, kuidas elavad inimesed teistes riikides. Ma arvan,
et see oli hea ja kasulik projekt.
Pärast seda projekti ma tahan
külastada Tehhit.
Tahan, et niisuguseid projekte oleks
rohkem. Oleks tore, kui külalised
räägiksid oma riigi ülikoolist.
Darja Hardikova
12.b klass
28. oktoobril tulid meie kooli õpilased Tehhist ja Georgiast. Noormees ja neiu. Nad rääkisid oma
riikidest. Kohtumine toimus seal
majas, kus õpivad väiksemad. Seal
on väike saal, kuid gümnaasium
mahub sinna. Meil on vaja saada
teada teistest riikidest ja inimestest. Meile on vaja uusi teadmisi.
Georgias on tähtsaim asi pere. Iga
inimene teab ka rahvatantsusid ja
rahvalaule.
Nad armastavad oma rahvast ja
maad. Neiu näitas ka oma tähestikku. Noormees näitas pilte oma
maast. Ma sain aru, et seal on palju
ilusaid kohti. Minu muljed on
positiivsed. Tahaksin reisida nendesse paikadesse, sest ma tegelen
fotograafiaga ja mulle meeldib
pilte teha.
Nadeda Lupareva
12.b klass
04.11.2014 külastas Loksa Gümnaasiumi õpilane Tehhist. Kuna
ta on õppinud USA-s, tutvustas ta
ka Loksa kooli gümnasistidele
USA haridussüsteemi ja riigikorraldust. Loengu põhiteemaks oligi
USA valitsemissüsteem. Oli väga
huvitav teada saada, kuidas see
toimub ja mida arvab sellest USA

tudeng. USA valitsemissüsteemi
tutvustust oskas külaline kaunistada huvitavate piltide ja videotega
valimisloosungitest ja muust.
Loeng oli inglise keeles, kuid see
ei tekitanud mingisuguseid ebamugavusi. Loengu lõpus tutvustas
külaline meile ka Tehhi riiki näidates huvitavaid videoid ja pilte
oma riigist. Videotes kajastati
Tehhi imepärast loodust ja huvitavaid traditsioone. Kõige rohkem
jäi meelde video Tehhi rahvatantsust. Sarnane üritus on toimunud meie koolis ka varem ja
loodetavasti toimuvad sarnased
loengud ka tulevikus.
Miron Storoev
12.a klass
4. novembril oli Loksa Gümnaasiumi abiturientidel tavapärasest
koolipäevast veidi erinev päev.
Neil avanes võimalus kohtuda õpilasega Tehhist. Kuna Maria on
sündinud Tehhis, aga õppinud
USA-s, tutvustas ta 12. klassile
USA haridussüsteemi ja riigikorralduse kõrvalt ka oma kodumaad
Tehhit.
Saime teada palju uut ja huvitavat
USA valitsemissüsteemi kohta,
kuidas kogu töö seal toimub ning
väga huvitav oli võrrelda USA valitsemissüsteemi Eesti omaga.
Kõige enam meeldis aga see, et
loeng oli inglise keeles, sest
kevadel on tulemas inglise keele
riigieksam ja kohtumine USA-s
õppinud õpilasega oli heaks praktikaks. Loengu lõpus tutvusime ka
Tehhi riigi ja kultuuriga ning
nägime pilte ja videoid imeilusast ja
hingematvast Tehhi loodusest.
Loodan, et meie kooli õpilastele
kohtumine meeldis ning et taolisi
loenguid korraldatakse ka edaspidi.
Katarina Ilves
12.a klass
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Tagasi kooli Loksa
Gümnaasiumis
12. novembril olid koolis külalisõpetajateks justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika osakonna töötajad Anu Leps ja Rainer Rohtla.
Kolme õppetunni jooksul toimunud kohtumine oli mõeldud 4.9.klassi õpilastele. Õpilastega vesteldi erinevatel teemadel:
süütegudest ja väärtegudest, karistusest ja vastutusest, alkoholist,
liiklusest. Põgusalt räägiti ka kuritegevusest Loksal viimase 5
aasta jooksul. Arutleti küsimuse üle, kui turvaline on Loksal? Anti
näpunäiteid, kuidas turvaliselt netis käituda. Kohtumisel küsiti
palju ja saadi ka oma küsimustele vastuseid - eriti agarad olid 4.5. klasside õpilased.
Kohtumine oli õpetlik ja pani mõtlema.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Loksa Noortekeskuse
tegemistest
Nooremad noortekeskuse külastajad käisid Eesti Politseimuuseumis sügisel ning vesteldes suurematega selgus, et nemad pole
külastanud seda alles avatud muuseumi ning avaldasid soovi ka
oma silmaga üle vaadata, mida põnevat seal näidatakse.
08. novembril sõitsimegi Rakvere poole. Tegime ringkäigu mööda
muuseumi, kus sai proovida oma reaktsiooni kiirust, tunda kuidas
on käia "joodiku" prillidega, olla arestikambris luku taga ja muud
politsei igapäevatööd.
Kõik said enda sõrmejälgede kaardi ja julgemad soovijad proovisid valedetektorit petta. Tegime koos ka fotoroboti ning proovisime kuritegu lahendada. Oli tore ja huvitav laupäeva hommikupoolik.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Talvepäev Keilas

HARIDUS

Playbox
28. novembril toimus Loksa
Gümnaasiumis ülekooliline
Playbox konkurss, mille korraldas õpilasesindus. Konkursist
võttis osa 10 kava: 8 eesti osa ja
2 vene osa õpilaste kava.
Rohkearvulise publiku ja ürii
silme all astusid lavale "Grace",
"Ursula", "Rammstein", "PõhjaTallinn", "Robbie Williams",
"Ariana Grande", "Star X" ja
paljud teised. ürii, kuhu kuulusid õpetajad Ulvi Moks ja
Lauri Metus, õpilased Andres
Burov ja Nikita Bekedin ning
vilistlane Regina Maslova, tegi
järgmise otsuse  eripreemiad:
Carmen Mühlbach  parim naissolist ("Mix erinevatest lauludest")
Vladimir Kukarin  kõige naiselikum ümberkehastuja ("Ariana
Grande")
Katrin Jõesaar - parim mees
("Grace")
4.a klass - parim uustulnuk
("Rammstein")
Jekaterina Lõssakova - parim
pidutseja ("Star X")
võitjad:
I koht - 9.a klass ("Ursula")
II koht - 12.a klass ("Love
never Dies")
III koht - 6.a klass ("Ariana
Grande")
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi
huvijuht

"Kas elad ise oma elu?" ehk
Lahe Koolipäev 2014

Harju Maleva kodutütred ja noored kotkad lõpetavad aasta alati
traditsioonilise Talvepäevaga. Sellel päeval toimuvad põnevad
tegevustoad, kuhu proovitakse mahutada nii meisterdamine, tarkuste omandamine ja ka lõbusam tegevus.
Sellel aastal kogunes Keilasse rekordarv noori kaitseliitlasi üle
Harjumaa. Kohal oli 180 noort, lisaks rühmajuhid, mõned lapsevanemad ja sõbrad.
Noored meisterdasid endile mobiilikotid, meenutasid teadmisi
esmaabist, orienteerusid tahvelarvutitega , kus oli tubli tulemuse
saamiseks vaja vastata õigesti Kaitseliitu alastele küsimustele
ning viimase tegevusena pidasid suuremad maha airsofti lahingu
ning väiksemad proovisid airsoft relvaga täpset laskmist.
Päeva lõpetasime piduliku koondusega, kus võtsime vastu uued
noorkotkad ja kodutütred. Loksa rühm täienes kolme uue
noorkotka võrra.
Jagasime veidi ka tänukirju, erialakatsete märke ja järgutunnistusi.
Kuna on saabumas jõuluaeg, siis kutsuti ette kõik noored rühmade kaupa ja nad said jõulukingituseks kommikarbid ning soojad jõulusoovid kallistustega.
Enne kojusõitu ootas meid pidulaud.
Kui Harju Malev on nüüd jõulu ootuses, siis Loksa rühmal seisab
ees veel üks vahva ettevõtmine. 20. detsembril toimub meie
igaaastane pidulik aastalõpukoondus.
Ootame kõiki oma noori koos vanematega ja vilistlasi kell 14.30
Loksa Kultuurikeskusesse meie pidulikule koondusele. Loksa
rühmal täitus sügisel 15. tegevusaasta ja see tõttu ootame vilistlasi kell 16.30 algavale koosviibimisele, et meenutada koos
tehtud tegemisi ja koos veedetud aegu.
Margit ja Tarmo Amer, Loksa rühmajuhid

detsember 2014

12. novembril langes meile Katarinaga osaks õnn osaleda
Laheda Koolipäeva Noortekonverentsil. Noortekonverentsi juhtivaks ideeks oli küsimus "Kas elad ise oma elu?". Ürituse programm oli täis üllatusi, uusi ideid, loovaid mõttelende, imelisi
hetki ja inimesi, inspireerivaid avastusi ja palju armastust!
Konverentsil esinesid tuntud isikud Märt Treier, Aigi Vahing,
Ville Jehe, Lea Dali Lion, Andres Sõber, Tanja Mihhailova,
Kalev Külaase, Kristel Talvistu ja Hirvo Surva. Elukogenud ja
targad esinejad rääkisid noortele oma võitlustest iseendaga,
läbikukkumistest ja õnnestumistest - igaüks erineval ja huvitaval
viisil. Eranditult kõik etteasted olid paeluvad ja andsid hulganisti mõtlemisainet, konverents oli ilmeliselt inspireeriv ja ennast analüüsima panev.
Näis, et päeval, mis oli nii võrratu, lendas aeg tohutult kiiresti!
Juba kell 17 seadsid 1200 jalapaari sammud kodupoole, silmis
sära (ja ka kurbus, et juba lahkuma peab). Minu jaoks oli Lahe
Koolipäev parim noorteüritus, kus mul on olnud rõõm osaleda.
See seitsmetunnine lend "taevasse" ja lõpuks maandumine olid
kõige emotsioonirohkemad tunnid, mis ma veetnud olen. Peale
konverentsi koju jõudes tundsin, et olen saanud sada korda
rikkamaks, kui olen kunagi olnud. Aitäh, imetore programmijuht
Toomas Laigu! Suur tänu kõikidele esinejatele, korraldusmeeskonnale ja toredatele inimestele, kes seal viibisid!
Tänusõnad ka Loksa Gümnaasiumile, tänu koolile saime sellest
imelisest üritusest osa võtta.
Johanna Mänd
õpilasesinduse liige

Loksa rühma kodutütarde ja noorkotkaste
pidulik koondus ja rühma 15. tegevusaasta
tähistamine toimub

Loksa Kultuurikeskuses 20. detsembril
kell 14.30-15.30.
Oodatud on vilistlased, sõbrad, toetajad
ja lapsevanemad.

Õigus olla laps
20. novembril oli meil koos Irina Linnasega võimalus osaleda
konverentsil, mis oli pühendatud laste õigustele. Kõige
ebatavalisem oli koht - konverents toimus parvlaeval. Konverents
oli jagatud kolmeks osaks: "Õigus olla laps eile" , "Õigus olla laps
täna" ja "Õigus olla laps homme". Konverentsi esimesest blokist
saime teada, millised olid noored varem, milles nad erinesid praegustest lastes ning mis probleemid olid kõige tähtsamad. Teises
blokis oli kõige huvitavam kohtumine poliitikutega. Nad rääkisid,
millega tegutsevad noored täna ja millised noorteorganisatsioonid
on olemas. Konverentsi kolmandas blokis räägiti sellest, mis võiks
muutuda 20 aasta pärast. Meile anti võimalust natuke fantaseerida
ja pärast improgrupp "Jaa!" näitas üht etendust, mis oli tehtut meie
fantaasiatest.
Konverentsi oraniseerimisega tegelesid noored, just nagu meie.
Tänu sellele oli üritus ebatavaline ja väga huvitav. Me saime palju
häid emotsioone.
Zoja tukina
11. klass
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Galina Nikitina pälvis kodanikupäeva aumärgi

26. novembril andsid peaminister Taavi Rõivas ja siseminister
Hanno Pevkur üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse Eesti inimesi, kes
on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö
või panusega ühiskonnaellu.
Siseminister Hanno Pevkuri
sõnul ei tohiks kodanikuks
olemist ainult väärtustada kodanikunädalal, vaid kodanik
ollakse 365 päeva aastas. "Aktiivne kodanik on iga küla,
maakonna või linna au ja uhkus. Need inimesed on põhjus,
miks meil on näiteks laulupeod,
rahvaspordiüritused,
vabatahtlik mere- ja järvepääste, miks meil on just selline ilus ja elav Eesti, kus end
hästi tunda. Täna tunnustame
neid küll pidulikult, kuid lihtsad tänusõnad meie tublidele
kodanikele on väga oodatud ka

argipäeval," sõnas siseminister
aumärke üle andes.

ainekava õpetamise toetamine
vene koolides", toetust küsiti
projektile "Eesti mõisad", et
tõuseks venekeelsete õpilaste
eesti keele oskus ja tiheneksid,
areneksid ka kogukonnasisesed
erinevate rahvuste vahelised
suhted. Sellesse projekti kaasati ka Loksa 1. Keskkooli õpilased. Ühiselt külastati õppeaasta jooksul 26 Eesti mõisa,
tutvuti eesti eluoluga, ekskursioonid toimusid eesti keeles.
Eesti Lõimumiskava 20082013 projektikonkurssi "Meie
Eesti" raames on Galina Nikitina kirjutanud igal aastal projektikonkursile projekti ja need
MISA toetusel läbi viinud:
2010-2011 projekt "Eesti - koht
kus ma elan", 2011 projekt
"Samm edasi", 2011-2012 projekt "Meie ühine kodu", praegu
kestab projekt "Mina eestimaalasena ja Eesti Vabariigi
kodanikuna".

Galina Nikitina on endine pikaaegne Loksa Vene Gümnaasiumi direktor, kelle eestvedamisel on algatatud mitmeid
keeleõppe- ja lõimumisprojekte nii Loksa õpilastele kui linnaelanikele. Ta on korraldanud
hulgaliselt ekskursioone, õppereise ja loenguid, mille tulemusena on Loksa muukeelsed
noored saanud lähemalt tutvuda eesti kultuuri ja ajalooga,
õppinud eesti keelt ning avardanud silmaringi.
Tooks välja viimase nelja aasta
suurprojektid, mis on koosnenud väga mitmetest erinevatest osadest: ekskursioonid, õppekäigud, loengud ja isegi kodulinna kastanite allee istutamine.
2009. aastal osaleti MISA projektikonkursil "Eesti keelse

Palju õnne
detsembrikuu
juubilaridele
Elmar Samm 89
Uljana Kisseljova 86
Aino Aavik 86
Arvin Remmel 85
Varvara Nagornaja 84
Nikolai Rostin 84
Anatoli Ternetski 83
Rosalie Nigols 83
Ilma Käärid 83
Nina Kravets 82
Leida Veinberg 81
Ilmar Murakas 81
Inna avrid 80
Valentina Goryaynova 75
Klavdiya Kuklina 75
Nasir Dadaov 75
Alexander Kamyshev 75
Leonid Smirnov 70
Loksa linna uued ilmakodanikud
poeg
Rustam Danajev
poeg
Aleksey Gorodetskyi

Palju õnne vanematele!

ABIPALVE

28. novembri varahommikul hävis tulekahjus
perekond Uigi kodu ja vara Kahala külas.
Head inimesed, kellel on võimalus rahaliselt toetada, siis igast väikesest summast on suur abi.
Toetus palun kanda tütre Õnne Teern Swedbanki
kontonumbrile EE842200001101270042.
Annetuskast on ka Loksa Linnaraamatukogus.

JÕULU ERIPAKKUMINE
15.12.2014 - 21.12.2014

UJULA

10 KORRA ABONEMENDID
20% SOODSAMALT!!!

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil 20-aastane kogemus 
SEE ON PUHTUS JA KVALITEET.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10% allahindlust.
Veel: pulber- ja CO2 (süsihappegaas) kustutite
täitmine ja kontroll.
Tel: 508 8941 või 6031263
Avaldame sügavat
kaastunnet

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

surma puhul tema pojale
ja abikaasale ja kõigile
tema lähedastele.

Telefon: 56379527

Diverex OÜ kollektiiv

Albert itovi

Need on ainult osa, sellest
mida ta on noortele organiseerinud ja kuhu noori kaasanud.
Galina Nikitina on juba mitmeid aastaid olnud Loksa noortele töövarjupäevaks töökoha
otsingutel abiks nii nõu kui
jõuga.
Talle meeldib noortega tegeleda ja neid kaasata.
Galina Nikitina on väga positiivse ellusuhtumisega, avatud
uuendustele, hingelt ise noor ja
aktiivne.
Tema panus noorte inimest
kodanikuteadvuse tõstmisel ja
väärtustamisel on olnud märkimisväärne.
Tunnustuse pälvisid veel:
Robert Aasa, Maria Derlõ,
Sirje Kannel, Ago Kivilo, Ülle
Laasner, Muza Lepik, Monika
Liiv, Mati Lilliallik, Mehis
Luus, Aet Maatee, Tõnu Otsason, Peeter Pau, Andres Põder,
Artur Põld.

Hea Loksa elanik!
Taaskord on üks aasta jõudnud lõpusirgele ning
saabumas uus. Loodame, et pühadeaeg toob
meile kõigile hoolivust, armastust, sõprust ning
hingerahu. Soovime Teile ja Teie lähedastele
südamlikke jõulupühi, meeldejäävat aastavahetust ning parimat uut aastat!
Rein Ratas ja Jüri Ratas

Kodanikupäev Loksa Gümnaasiumis
Loksa koolis on kodanikupäeva tähistamine 26. novembril
saanud traditsiooniks. Sellel
aastal oli kodanikupäeva tähistamine kauaaegse Loksa Vene
Gümnasiumi direktori ja selleaasta kodanikupäeva aumärgi saaja Galina Nikitina läbiviidava projekti "Mina eestimaalase ja Eesti Vabariigi
kodanikuna" üheks osaks.
Loksa Gümnaasiumis tegi sellel aastal kodanikupäeva eriliseks see, et ühiskonnaõpetuse tunni gümnaasiumiosa
õpilastele viis läbi Riigikogu
aseesimees Jüri Ratas. Tund
oli väga huvitavalt üles ehitatud. Jüri Ratas pani noori
mõtlema teemadel, mis on
meie igapäevaelu osad, aga
millele me sageli ei mõtle. Ta

puudutas noorte jaoks näiteks
selliseid olulisi teemasid nagu
elukutse valik, eeskujuks
olemine noorematele, kogukonna elus osalemine.
Jüri Ratase veebilehelt 26. novembri kodanikupäeva kohta:
"Seoses tänase tähtpäevaga
andsin hommikul ühiskonnaõpetuse tunni Loksa Gümnaasiumi õpilastele ning kohtusin Tallinna Läänemere
Gümnaasiumi õpilastega, et
ühiselt kodanikuühiskonna
teemal arutada.
Kodanikupäeva tähistamine
alates 1998. aastast on väga
oluline algatus, mis tunnustab
iga inimese rolli Eesti elu
arendamisel. Kutsun üles kõiki
inimesi, õppeasutusi, ettevõtteid ja ametkondi kodanikupäeva täna
ja tulevikus
kõrgelt väärtustama. Samas
on veelgi
olulisem märgata ja tunnustada üksteist
iga päev, mitte
ainult korra
aastas.

Kodanikuühiskond on nagu
sipelgapesa, mis saab edukalt
toimida ainult siis, kui igaüks
annab oma panuse ning tajub
enda õigusi ja kohustusi teiste
ees. Eesti on küll noor riik,
kuid meie kodanikuühiskond
on kiiresti arenenud ja aktiivsete ühenduste arv on tõusuteel. Hiljutine Rahvakogu
algatus tõestas, et Eesti inimesed soovivad ja suudavad
ühiskonnaelus kaasa rääkida.
Käesoleva aasta kodanikupäeva moto "Liikumine tervendab maailma" on mulle
väga südamelähedane, sest
tegelen ka ise korvpalli, jalgrattasõidu ja spordiga laiemalt. Ühtlasi tähistas tänavu
kümnendat juubelit Jüri Ratase
jalgrattavõistlus, kus saavad
tasuta osaleda nii lapsed kui
ka täiskasvanud.
Vabatahtlikult spordivõistluste
korraldamine ja ühiselt spordi
harrastamine on samuti
kodanikuühiskonna osa."
Noorte tagasiside väga sisukast ühiskonnaõpetuse tunnist on olnud vaid positiivne.
Suur tänu Loksa Gümnaasiumi
kodanikupäeva organiseerijatele ja osalejatele.
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RAAMATUKOGU töötab pühade ajal järgmiselt:
23. detsembril 10.00 - 15.00
24., 25., 26., 27.,28., 31. detsembril ja 1. jaanuaril  SULETUD
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