Kas tead, mida tähendab olla laps?... See tähendab uskuda armastusse, uskuda ilusse,
uskuda uskumisse; olla nii väike, et päkapikud ulatavad kõrva sisse sosistama, võluda
kõrvitsaist tõldu, hiirtest hobuseid, alatusest õilsust, mitte millestki kõike, sest elab ju iga
lapse hinges tema haldjast ristiema
Francis Thompson
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mitte millestki kõike, sest elab ju iga
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Francis Thompson
Austus emaduse vastu pani aluse
ühele kaunemaile traditsioonile
maailmas – emadepäevale.
Emadepäev on Eestis maikuu teisel
pühapäeval. Emadepäeva tähistati

esmakordselt 10. mail 1908. aastal
Ameerika Ühendriikides LääneVirginias Graftowi kirikus.
Eestis tähistati seda päeva
esmakordselt 1922. aastal Uderna
koolis piduliku koosviibimisega,
mille organiseeris Naiste Karskusliit
Helmi Mäelo algatusel. Üleeestilisena 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 üle
nimetunnistused ja hõbedast
hambalusikad uutele Loksa
linna lastele. Nimetunnistuse
allkirjastavad linnajuhid, tunnistusel
on kirjas vanemate ja lapse nimi ja
lapse sünni kellaaeg ja koht.
Loksa linnas anti esimesed
nimetunnistused välja 2012.
aasta emadepäeval. Tänaseks
on nimetunnistuse saanud 51
noort loksalast. Nimetunnistusi ja
hambalusikaid annab Loksa linn
üle kaks korda aastas – kevadel

emadepäeval ja sügisel isadepäeval.
Nimetunnistuse sai sellel
emadepäeval 7 poissi ja 3 tüdrukut,
kellest noorim vaid 9 päeva vana.
Kontserdiosas esinesid meile
Loksa Lasteaia Õnnetriinu lapsed
luuletuste ja lauludega.
Vastuvõtt lõppes ühise tordisöömise ja morsi joomisega. Suur
tänu kõikidele, kes aitasid kaasa
emadepäeva tähistamisele Loksal.
Hilleri Treisalt
abilinnapea
Fotod: Triin Viljasaar
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Loksa linna soojamajandus
2015-2017
Loksa Linnavolikogu kinnitanud
29.01.2015 „Loksa linna soojamajanduse arengukava aastateks 20152027“ edaspidi Arengukava. Soojusmajanduse arengukava eesmärk on
määratleda Loksa linna kaugküttepiirkonna arenguvisioon ja -suunad
soojusenergia tootmisel, jagamisel ja
kasutamisel. Arengukava ongi aluseks
soojamajanduse tegevuskava planeerimisel Loksa linnas aastateks 2015 –
2017.
Arengukava realiseerimiseks paigaldas soojamajanduse ettevõtja N.R.
Energy OÜ 2014a Loksa katlamajja
konteinerkatlamaja koguvõimsusega
5,3 MW. Konteinerkatlamaja sisaldab
kahte vedelkütuse katelt võimsusega 4 MW ja 1,3 MW. Konteinerkatlamaja on paigaldatud põhikoormuse katmiseks Loksa linnas ja pärast
hakkepuidu katla paigaldamist hakkavad need katlad kindlustama tipukoormuste katmist ja reservvõimsuste olemasolu.
Seoses põlevkiviõli hinna langusega on N.R. Energy OÜ alandanud soojusenergia hinda Loksa linna tarbijatele. Konkurentsiameti 24.01.2014.a. otsusega nr 7.1-3/14-003 on soojusenergia piirhind Loksa võrgupiirkonna
tarbijatele 83,53 eur/MWh (lisandub käibemaks). Alates 01.02.2015.a.
rakendab N.R. Energy OÜ soojusenergia müügihinnana 79,35 eur/MWh
(lisandub käibemaks).
2015.a. aprilli ja maikuu jooksul on N.R. Energy OÜ-l kavas automatiseerida Loksa katlamaja sellisel määral et saaks loobuda ööpäevaringsest
kohapealse hooldusvalve vajadusest. Katlamaja rikke korral saadab telefonirobot hooldusoperaatori telefonile sõnumi katlamaja rike tekkimisest
ja rike iseloomust.
Samuti on kavas 2015.a. suvel likvideerida Nooruse – Lasteaia tänava
võrguühendus(250 jm) ning luua selle asemele Lasteaia – Posti tn ühendus (85 jm). Investeeringu maksumuseks on 35 000 eurot. Investeeringu
tulemusena peaks soojuse trassikadu Loksal vähenema 22,6%-ni.
Vastavalt Arengukavale on N.R. Energy OÜ võtnud endale kohustuse
renoveerida Loksa linna soojustrassid 100% ulatuses aastaks 2017 ning
vähendama trassikadusid seeläbi 15,0 %-ni. Selleks on tellitud Loksa
kaugküttevõrkude rekonstrueerimise projekt ettevõttelt DEM Projekt OÜ.
Soojatootja planeerib investeerida soojustrasside rekonstrueerimisele 1,4
miljonit eurot. Aastaks 2017 peab Loksa linna soojusvõrk olema 100%
ulatuses renoveeritud ja ehitatud kaasaegsetest eelisoleeritud soojustorudest, mis tagaks soojustrasside suhtelise trassikao vähenemise 15,0%-ni,
mis vastab ka Konkurentsiameti tehnilistele nõuetele.
Soojatootja seisukohalt on 1,4 miljoni euro suuruse investeeringu tegemine isetasuv projekt vaid juhul, kui saadakse SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) või muust fondist vähemalt 50% ulatuses investeerimistoetust. N.R. Energy OÜ on arvestanud oma majandustegevuse
planeerimisel Eesti Vabariigi poolt kavandatud kaugküttevõrkude rekonstrueerimist toetatavate meetmetega (nende olemasolu korral) alates
majandusaastast 2016/2017.
Soojatootja N.R. Energy OÜ planeerib alustada projekteerimistöödega
hakkepuidukatla paigaldamiseks 2016.a. ja teostab vastavalt Arengukavale aastatel 2016-2019 investeeringu hakkepuidukatla paigaldamiseks
Loksa katlamajja.
Värner Lootsmann, Loksa linnapea

Bussiühendus Tallinnaga paraneb
1. septembrist 2015
24.04.2015 pöördusid loksalased Loksa Linnavalitsuse poole murega, mis oli
seotud enam kui 30 töötaja transpordiga Tallinnas asuvasse Ericsson Eesti AS-i
tehasesse. Saadud informatsiooni kohaselt lõpetab firma 12. maist 2015 enam
kui 30 töötaja transportimise Ericssoni Peterburi tee tsehhidesse. Bussi senised
väljumisajad Loksalt olid 6:20 ja 18:20 ja Tallinnast 7:45 ja 19:45.
Kuna seni Loksalt hommikul väljuvate Harjumaa Liinide bussiga sõites õigeks
ajaks tööle ei jõua, tõstatus äärmiselt tõsine probleem kümnete loksalaste jaoks.
Analüüsinud tekkinud olukorda, leidsid Loksa linnavalitsus koostöös Harjumaa
Ühistranspordikeskusega lahenduse, mis ei ole küll realiseeritav koheselt, kuid
loob samas enam võimalusi kõigile Loksa linna ja ka Kuusalu valla elanikele
oma transpordimurede lahendamisel.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus teeb taotluse Maanteeametile taotluse
riigieelarvelise toetuse eraldamiseks 2015a II poolaastaks ja peab võimalikuks
kahe täiendava väljumise lisamise liinil Tallinn-Loksa-Tallinn alates 01.09.2015a.
Loksa linnavalitsuse poolt soovitud eespool nimetatud aegadel.
Kokkuvõtvalt tähendab see, et pärast 1. septembrit 2015.a. saab olema liinil
Tallinn-Loksa-Tallinn väljumisi kaheksateist!
Sellele lisanduvad veel kaks väljumist liinil Tallinn-Peterburi-Tallinn ja hulk
kommertsliine ja kohalikud liinid.
Loksalaste mõistvale suhtumisele lootes,

Värner Lootsmann, Loksa linnapea

Emadepäev 2015

PALJU
ÕNNE!

Loksa Eakate Kodu avas uksed!
Loksa Elu jaanuarikuu numbris kirjutasime, et Loksal avatakse peagi
Loksa Eakate Kodu. 1. mail sai see
ka teoks. Esimesed kliendid on koju
toodud ning nad on rahul.
Viimastel aastatel on meie piirkonna
inimesed olnud mures, et Loksa linnas puudub sotsiaalasutus, kus saaks
vanaduspõlve väärikalt veeta need
eakad, kes ise enam hästi toime ei
tule ja kellel ka sellised lähedased
puuduvad, kes suudaksid eakaid igapäevaselt toetada.
Kuigi nii eakad kui ka nende lähedased soovivad oma kodukoha
lähedust, oleme olude sunnil seni
paigutanud oma eakad erinevatesse
hoolekandeasutustesse üle Eesti.
Nüüd on see mure murtud ja on võimalus saada koht hoolekandeasutusse Loksal.
HansaClub OÜ on tegutsenud 10
aastat ja põhiline tegevusala on
hoolekandeteenus. Praegusel hetkel on neil kaks töötavat hoolekandeasutust, millest üks asub Rakveres ja teine Aasperes. Kolmas
hoolekandasutus on siis nüüd Loksa
linnas. Loksale on planeeritud 50

voodikohta, nendest 20 ratastooli
vajavatele hoolealustele ja 30 kohta
liikuvatele. Tööd saab umbes 10
inimest. Esialgu avati 20 kohta esimesel korrusel, kuhu paigutatakse
liikuvad ja ratastoolis hoolealused.
Osaühingu omaniku Olev Puldre
sõnul on oluline tagada hoolealustele võimalikult mugavad elamistingimused. Selleks on hoone
rekonstrueerimiseks tehtud suuri investeeringuid. Kuna riigipoolset toetust saadud pole, on kogu finantseerimine tehtud omavahenditest. Loksa

Eakate Kodu (endine nn Meremeeste
maja) ootab hoolealuseid ennekõike
Loksa linnast ja Kuusalu vallast ning
Tallinnast.
HansaClub OÜ ja Loksa Eakate Kodu
kontakttelefon on tel.+3725084774.
Loksa linnavalitsus soovib hooldekodu uutele asukatele tere tulemast
Loksale ja head tervist!
Hilleri Treisalt
Loksa abilinnapea
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		Loksa jäätmejaam on avatud:

Tore kevadpäev oli –
linn jälle puhtam!

			ESMASPÄEV 		

10.00-14.00
			KOLMAPÄEV 		13.00-19.00
			NELJAPÄEV 		13.00-19.00
			LAUPÄEV 		10.00-15.00
			

Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel

Nimetus
Betoon, tellised, keraamikatooted
Biolagunevad aia ja haljastusjäätmed
Ehitus- ja lammutuspraht
Elektri- ja elektroonikaseadmed /
mittekomplektsed
Lehtklaas
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE, PS ja
vahtplast
Markeerimata plast
Metallid
Paber ja kartong
Pakendid
Rõivad, tekstiilijäätmed
Suurjäätmed
Toiduõli
Töödeldud puit
Töötlemata puit
Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto
rehvi korraga) / (üle 8 rehvi või velgedel
rehv)
Vanarehvid (traktori rehv)

Ühik Hind km-ga
eraisikud
m³
19,00 €
m³
9,60 €
m³
19,00 €
tk
0,00 € /
10,00 €
m³
0,00 €
m³
0,00 €

Hind km-ga
ettevõtted
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €

m³
m³
m³
m³
m³
m³
l
m³
m³
tk

19,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,60 €
9,60 €
0,00 €
9,60 €
0,00 €
0,00 € /
3,30 €

20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
3,57 €

tk

7,05 €

7,15 €

20,00 €
20,00 €

Loksalased korraldavad talguid varem kui suuraktsioon Teeme Ära toimub.
Nii ka sel aastal korraldasime talgupäeva juba 25.aprillil. Kokkulepped
ilmataadiga olid jõus, ilm päikseline ja soe.
Osalejaid oli palju, seekord oli registreerituid 252.
Suurimaks koristusobjektiks oli sel aastal Loksa mererand, kuhu tuuled olid
ajanud kõrged risu- ja adruvallid. Rannas kaevati läbi ka võrkpalliväljakute
pinnas – siinkohal peab tunnustust avaldama Loksa koolinoortele, kes tegid
tööd palju ja mõnuga. Koristustööd toimusid üle linna, tulemus rõõmustas
silma ja südant.
Talgustaap oli avatud Loksa kultuurikeskuses - avatud olid tualetid, sai pesta
käsi, anti vajadusel esmaabi. Pargikeses keskuse ees mängis talgulistele
muusika, pakuti morssi ja ei puudunud ka talgusupp. Kooli kokkade poolt
valmistati talgulistele kanasuppi ja seljankat. Tasuta ujulakasutamise
võimalust oli talgulistest 1. maiks kasutanud 178 inimest.
Sel aastal olid osalejad enamuses noored, järgmisel aastal ootame kõiki
linlasi osalema tiigikallaste puhastamisel.
Aitäh kõigile osalejatele, kohtume jälle järgmisel kevadel!
Helle Lootsmann, volikogu aseesimees, talgujuht - 2015

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:
n üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus n üleandjal puuduvad maksevahendid
NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras
ja finantsvahendid olemas. Kutsume kõiki aktiivselt kasutama jäätmejaama teenuseid!

OÜ Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri (käibemaksuga)
Teenuse nimetus

Ühik

Fekaalivedu

1 koorem kuni 5 m³

28,00

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

40,00

Laadur-ekskavaatori teenus

1 tund

27,00

1 km

1,00

Hind KM-ga, eurot

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna
lisandub hinnale transpordikulu

Teenuste tellimine tel 55512015 või haljastus@loksa.ee

Kellele prügikonteiner, kellele metsaalune!
Järjekordsed üleriigilised koristustalgud andsid meile kinnituse, et
meie endi poolt tekitatud prügi ei kao
iseenesest kuhugi ja heakorratöid
tuleks teha mitte ainult kord aastas,
vaid pigem igapäevaselt. Lihtsamalt
öeldes peaks iga kodanik jõudma
arusaamani, et oma prahi peaks
ta ise koristama ja mitte lootma
kaaskodanike abile. Aga nii nagu
ajad, on muutunud ka arusaamad –
vanaemade ja vanaisade aegsetest
kartuli-, heina-, ehitus- jne talgutest
on saanud eelkõige koristustalgud,
kus vastutustundlikud valla- ja
linnakodanikud
aitavad
neid,
kes istuvad mugavus-, õigemini
küll laiskustsoonis. Kuidas ikka
nimetada inimest, kelle maja nurga
juures seisab kena prügikonteiner,
aga metsa alla piknikule minnes
jätab sama kodanik metsa maha
nii oma toidujäätmed ja muu
kaasatoodud majapidamises mittevajaliku. Või kuidas nimetada
inimest, kes oma lagunenud diivanit
ei vii selleks otstarbeks rajatud
Loksa Jäätmejaama, vaid viib metsa,
sest mets on talle paarsada meetrit

lähemal.!? Kurb, aga see on reaalsus.
Ja ei puuduta see ainult Loksa
linna, vaid samavõrd ka Kuusalu
valda – laiskust ja ükskõiksust
prügihunnikute näol leidub Saunjast
Suurpeani ja Valklast Virumaa
piirini. Seepärast on kummaline
lugeda ühe Loksa linna naaberküla
„suvekodaniku“ üleskutset koristada
talgutel „Loksa linna prügi“! Saame
aru turistist vallakodaniku murest
parema elukeskkonna pärast, aga

soovitame tal siiski alustada oma
aiatagusest.
Aga tõsi on see, et laiskus on see,
mis ei lase meil hoida elukeskkonda
inimväärsemana
ja
paremana.
25. aprillil toimunud Loksa linna
koristuspäeval tõdesid 250 talgulist,
kellest pea pooled moodustasid
gümnaasiumiõpilased
ja
päris
pisikesed töökäed, kuivõrd suures
koguses ladustatakse prahti (lausa
kottidega) kõikjale, kuhu vaid

inimese jalg ulatub või autoga on
võimalik ligi pääseda. Tublidel
talgulistel tekkis koristamise käigus
mitmeid küsimusi meie elanike
arusaamadest, kommetest ja kodusest
kasvatusest. Kas tõesti on lihtsam
sõita parki, metsa või Valgejõe
äärde ja peita oma kodus tekitatud
prügi sinna? Kas on ikka parem
heita kogutud praht üle aia naabri
või linnale kuuluvale maa-alale,
kui kergitada oma ukse ees seisva
prügikonteineri kaant? Puhastades
lähedaste hauaplatsi viskavad linnaja vallaelanikud ärapõlenud küünla
aluse ja kuivanud lillekimbu parkla
juures asuva kuuseheki taha selle
asemel, et astuda paar sammu läbi
kalmistu ning panna need sinna
selleks asetatud prügikasti või
kompostihunnikusse. Sellel kevadel
korjasime ainult kalmistu juures
asuvalt jõekaldalt ning kuuseheki
taga asuvalt maaribalt kakskümmend
100 kilogrammi suurust prügikoti
täit jäätmeid.
Kevadine suurkoristus kestab terve
mai kuu, aga sellega ei tohi ega
saa me piirduda. Meie ümbrus

peab mitte ainult saama, vaid ka
jääma puhtaks. Selle aasta veebruarist on Loksa linnas avatud
Jäätmejaam asukohaga Tallinna
tn 5a. Jäätmejaam ei ole mõeldud
üksnes loksalaste jaoks. Kuigi
Kuusalu vald loobus viimasel hetkel
osalemast Jäätmejaama rajamisel,
on Jäätmejaam kõigi kohusetundlike
ja keskkonda hoidvate kodanike
jaoks. Kodus remonti tehes koguge
ehituspraht ja viige jäätmejaama, samuti saab sinna ära anda kasutatud
autorehvid, vanad kodumasinad,
mööbli ja palju muud mittevajalikku.
Klaasi ja paberi jaoks on olemas
linnas konteinerid ning olmeprügi
kogutakse prügikonteineritesse, mis
on iga majapidamise kohustuslik
osa.
Oluline on, et keskkonda risustavad
jäätmed jõuaksid konteineritesse,
mitte metsa alla.
Helle Lootsmann
Loksa linnavolikogu aseesimees
Teeme Ära 2015 talgujuht
Laivi Kirsipuu
Arendus- ja keskkonnanõunik,
Loksa Linnahoolduse juhataja
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Loksa mälumängusarja
üldvõitja on Viinistu küla

OMNIVA TEAVE

Seoses suviste puhkustega on Loksa postkontor
vahemikus 01.05.2015 kuni 30.08.2015 avatud
järgmiselt:

				E,K,R 9:00-17:00
				T,N 9:00-15:00
				L 9:00-13:00
				P suletud

Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik
kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.
Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.
Eesti Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
			
n kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
			
n rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
			
n ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
			
n maksete tasumine;
n postimaksevahendite müük.
			

Loksa mälumängusari kulmineerus aprillis hooaja viimase mänguga, mille
võitis võistkond Vanad (Indrek Adler, Tarmo Laanela, Jaanus Isak ja Martin
Piispea) 49 punktiga. Võrdselt 43 punkti kogusid koguni neli võistkonda Parksi (Andres Allmägi, Toomas Kurg, Tõnu Sild ja Ave Allmägi), Sõbrad
(Tarmo Amer, Margit Amer, Epp Külmsaar ja Siim Aksel Amer), Curare
(Karin Kallaste, Marje Jegerson, Maaritsa Kallaste ja Mikk Saretok) ja DvaZ-Dva (Pent Paalberg, Kenneth Kröönsrtöm, Aap Allmägi ja Rauno Arulo).
Üldvõit läks järjekordselt Viinistu külasse (Urve Toompuu, Juhan
Toompuu, Ivi Adler ja Mihkel Adler), kes sarja kokkuvõttes kogus 185
punkti. 175 punkti kogus 112 (Mait Kröönström, Kunnar Vahtras, Jaak
Suursaar ja Rain Gusev) ning kolmandaks tuli võistkond Vanad 171
punktiga. Esiviisikusse mahtusid kokkuvõttes veel Parksi ning Sõbrad.
Kokku osales sellel hooajal 19 võistkonda.
Korraldajad tänavad kõiki toetajaid - Kirjastus Hea Lugu, SA Loksa Kultuur,
OÜ Loksa Ujula, Harju Tarbijate Ühistu, OÜ Rutiks, OÜ Oldi Pood ning
OÜ Hirveli.
Andres Kaarmann
mälumängu korraldaja ja läbiviija

Palve tagada postkasti olemasolu
Loksa Linnavalitsus palub Loksa linna registreeritud isikutel tagada postkasti olemasolu oma rahvastikuregistri järgses elukohas. Oluline on, et postkast
oleks kasutuskõlblik, postiljonile nähtavas ja ligipääsetavas kohas ning oleks
aru saada, millise aadressi juurde kuuluva postkastiga on tegemist. Postkasti
olemasolu on vajalik lisaks isikliku posti kättesaamisele ka ametlike teadete edastamiseks. Eelkõige on linnavalitsuseni jõudnud informatsioon, et
paljud valijakaardid on jäänud isikutele kätte toimetamata, kuna neil puudub
postkast. Postkasti puudumisel võivad kätte saamata jääda ka mitmed muud
olulised teated.

Suur tänu Loksa Ehitusele ja tema tublidele töömeestele,
kes tegid meie maja trepikojas väga korraliku remondi.

Loksa Linnavalitsus pakub
tööd
SPORDIJUHT
Nõudmised kandidaadile:
-erialane haridus;
-riigikeele oskus kõrgtasemel, vene keele ja inglise
keele oskus;
-hea suhtlemis- ja koostööoskus;
-algatusvõime;
-tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate
õigusaktide tundmine;
-kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
-kasuks tuleb pallimängude treeneri (jalgpall, korvpall)
pädevus.
Tööülesanded:
-spordialase tegevuse planeerimine, 		
koordineerimine ja korraldamine;
-terviseedendavate ürituste arendamine ja läbiviimine
erinevatele huvi- ja vanusegruppidele;
-erinevate tasandite spordiürituste ja võistluste
koordineerimine ja korraldamine;
-spordialaste väljapanekute ja kroonika koostamine
ning vastava informatsiooni kajastamine;
-sportimisvõimalustest, üritustest ja võistlustest
informatsiooni edastamise korraldamine;
-koostöö spordiga tegelevate
mittetulundusühingutega;
-osalemine linna arengukava koostamisel.
Töötasu kokkuleppel.

Loksa Linnavalitsus pakub
tööd
ARENDUS- JA AVALIKE SUHETE
JUHT
Nõudmised kandidaadile:
Erialane haridus;
riigikeele oskus kõrgtasemel, väga hea vene keele ja
inglise keele oskus;
hea suhtlemis- ja koostööoskus;
algatusvõime;
kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus;
kasuks tuleb fotograafi töö oskus;
kasuks tuleb kultuuritöö kogemus.
Tööülesanded:
Loksa 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.
Ajalehe Loksa Elu toimetamise korraldamine, pressiteadete
koostamine ja edastamine, meediakajastustest ülevaadete
tegemine, linnavalitsuse ja linnaasutuste avaliku suhtluse
korraldamine meediaga, kodulehe haldamine.
Töötasu kokkuleppel.

Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga “spordijuht“
hiljemalt 15.05.2015.a e-postiga aadressile linn@loksa.ee
või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
või tuua Loksa Linnavalitsusse.

Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga “arendus ja
avalikud suhted“ hiljemalt 15.05.2015.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.

Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Tänulikud Mere 17 elanikud

Vana-Loksa Seltsi suvised
ekskursioonid:
11. juuni 2015 – Alutaguse
Korstnapühkimise
teenus!

OÜ Dolmax
korstnapühkijad
(litsents nr 075620) teevad
puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid. Selle alal
on meil üle 20-aastane
kogemus – see on puhtus ja
kvaliteet. Hind on taskukohane, pensionäridele 10%
allahindlust.
Tel.: 508 8941 või 6031263.
E-post:
ignatenko49@mail.ru

(Kuremäe –Iisaku kant)
Marsruudil: Loksa – Uljaste –
Maidla – Aidu – Kohtla-Nõmme
– Mäetaguse –
Iisaku – Kuremäe – Illuka – Loksa

23.-24. juuli 2015
Läänemaa ja Vormsi

Marsruudil: Loksa – Koluvere – Kullamaa – Penijõe – Lihula – Ridala –
Vormsi – Haapsalu – Loksa.

Info: 5398 9790 või
607 5550
Rõõmsate kohtumisteni!

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
LINNAARHITEKT- EHITUSNÕUNIKULE
Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine.
Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine.
Ehitusjärelvalve.
Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.
Nõudmised kandidaadile:
Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada;
- omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja inglise keele oskust
ametialase sõnavara osas;
- tundma asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas kohalikus omavalitsuses.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „linnaarhitekt“ palume saata hiljemalt
15.05.2015 a e-postiga aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.

TEADAANNE
Loksa ujula on suletud
1. juunist kuni
27. augustini
hooldus- ja
remonditööde tõttu.
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Loksa Muusikakool külas Läti
sõpradel
Läti Vabariigi Kandava Muusikakooliga seob meid pikaajaline sõprus.
Alguse sai see aastal 1992. Vahepeal on olnud kriisiaeg ja külas käimine
jäi harvemaks, kuid eelmisel aastal saime küllakutse, minna kontsertreisile
Kandavasse. 30. aprillil kell pool seitse hommikul istusime OÜ Transtime
suurde Volvo bussi ja alustasime sõitu Lätimaale. Riias oli meil vastas
Kandava Muusikakooli direktor Marute koos giidiga, kes tegid meile toreda
ekskursiooni Riia vanalinnas, saime käia Peetri kiriku tornis ja nautida kaunist
vaadet Riia linnale. Õhtu saabudes jõudsime Kandavasse. Peale majutumist
käisime uudistamas Kandava kiriku orelit, mis oli saanud oma 150-ndaks
sünnipäevaks värske sisu ja kuue. Oli võimalus ka oreli sisse minna. Reisi
teisel päeval saime nautida Rodeli sõitu, mis on bobi-kelgu suvine variant.
Kõik sõitsid päris mitu korda ja nautisid igat meetrit. Peale lõunat toimus
Kandava Muusikakooli saalis proov ja kell viis kontsert, kus esimeses
osas esinesime meie ja teises osas võõrustajad. Kontsert kestis kaks tundi
koos vaheajaga. Lapsed olid väga tublid ja said esinemisega suurepäraselt
hakkama. Peale kontserti toimus pidu ansambliga „Rööm-2”, mille juhatasid
sisse meie klaveriduo ja saksofoni solist.

Maapäev Loksa Lasteaias Õnnetriinu
“Ma armastan oma planeeti, ma
aitan teda“
Selliste heade sõnadega alustasime
lasteaias pidu, mis oli pühendatud
maapäevale. 22. aprillil kogunesid
kõik, kes armastavad oma kodu,
metsa, parki, ümbritsevat loodust,
kõik, kes soovivad näha oma
armsaid kohti puhta ja ilusana,
lasteaia saali. Saal oli kaunistatud
laste endi töödega loodusest. Saali
kogunesid kõikide rühmade lapsed,
kõige väiksemad looduse kaitsjad.

Lapsed teavad, et meie planeet on
Maa. Gloobus - see on värvikirev
pall, helesinise mere, rohelise
metsa, kollaste mägede ja valge
lumega. Kõik, kes elavad planeedil
Maa, on üksteisele vajalikud. Me
peame kõik hoidma ja kaitsma
meie maad. Lapsed mõistatasid
mõistatusi
loodusest,
kuulasid
linnulaulu,
õpetasid
“rumalale
hundile” käitumisreegleid looduses
ja kuidas peab sorteerima prügi. Ja
loomulikult mängisime lõbusaid

mänge meie armsa Õnnetriinuga,
kes on alati oodatud külaline lasteaia
pidudel. Peo lõpus said kõik rühmad
endale kaunistatud poti mulla ja
lilleseemnetega. Lapsed külvasid
koos õpetajaga seemned mulda ning
kevade lõpus istutatakse väikesed
taimekesed lasteaia peenardele.
Valentina Jusupova
vene vanema rühma õpetaja

Tegus aprillikuu lasteaias
Reedel, 10. aprillil oli lasteaias avatud uste päev. Võimalus lasteaiaga ja
tegevustega tutvuda oli nii lasteaias
käivate laste vanematel, kui ka lasteaeda tulevate laste vanematel ja
lastel. Suur rõõm oli meie jaoks see,
et huvi sellel aastal oli päris suur.
Kõik, kes külas käisid jäid väga rahule. Suur aitäh kõigile.
13.- 17. aprill oli teatrinädal. Kõik
rühmad olid midagi toredat selgeks
õppinud ja üllatasid esitasid oma etteastetega saalis teisi. Nägime erinevaid muinasjutte ja jutukesi, näiteks
vene noorema rühma esituses „Nae-

ris“, või siis eesti keskmise rühma
esituses „Jussikese 7 sõpra“. Kõik
olid väga tublid.
21. aprillil käisid eesti rühmad
Kuusalu Rahvamajas teatris. Teatrisse sõit on alati väga oodatud.
Seekord vaadati Viljandi laste ja
noorteteater REKY etendust „Vembu ja Tembu“. Lastele väga meeldis.
22. aprillil toimus lasteaia saalis
Maapäev. Lastele räägiti looduse
hoidmisest, õigest käitumisest looduses, mängiti üheskoos ringmänge.
Oli väga õpetlik hommikupoolik.
Lisaks käis sellel päeval eesti vanem

rühm randa koristamas.
25. aprillil osales lasteaed ülelinnalistel talgutel. Suur, suur aitäh
tublidele, kes ei pidanud paljuks sellel ilusal laupäeval veidi tööd teha.
Erilised tänud Ekaterinale ja Sofiale
emadega.
30. aprillil toimus lasteaias matkapäev. Iga rühm valis oma võimetele
sobiva teekonna, kuhu matkata, kas
metsa, mere äärde või parki.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
direktor

Joonistusvõistluse „Koolilapse auto“ tänuüritusest
Kolmanda päeva hommikul algaski kojusõit. Jätsime hüvasti sõpradega ja
sõitsime naaberlinna Puresse, kus me saime külastada Šokolaadi muuseumi.
Väga hästi ülesehitatud programmi juhtis kohalik giid. Terve grupp sai
valmistada šokolaadist komme, neid kohapeal süüa ja pulgakommi kaasagi
võtta.
Tagasiteel tegime peatuse Riias, Lido pargis, kus lapsed said nautida
erinevaid atraktsioone ja kaunite lilleseadete ja skulptuuride keskel pilti
teha. Kogu reisiseltskond oli 47 inimest, 37 last ja 10 täiskasvanut, kelle
seas lisaks muusikakoolile ka Lemara Vahi koos nelja kunstiringi lapsega.
Loksa Muusikakool tänab südamest toredat reisiseltskonda, lisaks Loksa
Linnavalitsust ja OÜ Transtime toredat bussijuhti Arvit.
Lauri Metus, Loksa Muusikakooli direktor

Tervisepäevad 2015 Loksal
Aprill toob hinge kevade, liigutakse taas rohkem värskes õhus.
Aprillikuu 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. Enne kepikõnnile minekut mõõtsid pereõed Ljudmilla
Kuljuhhina ja Margi Lepp kõigil vererõhku ja veresuhkrut ning vastasid
huvitatute küsimustele. Osalejad said endale väikesed liikumispäevikud, kuhu matka lõppedes esimesed kilomeetrid ka kirja said pandud. Samuti tutvuti
tervisliku toitumise materjalidega.
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.
Ujumise treeningule võisid tulla ka need, kes ujumisega enne tegelenud
ei olnud ning tahtsid lihtsalt saada nõuandeid ujuma õppimiseks.
Treener Monika Tõnning oli lahkelt nõus kõiki huvilisi aitama ja nõustama.
Huviliste hulk oleks võinud olla kindlasti suurem.
Täname kõiki osavõtjaid ja ürituse õnnestumisele kaasaaitajaid.
Tegevust rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke valikuid
toetavad meetmed 2013-2014”.

Harjumaa algklasside poiste 9. autode joonistuspäeva
„Koolilapse auto“ tänuüritus toimus 26. veebruaril.
Ürituse korraldas traditsiooniliselt firma ABC Motors
oma autode müügisalongis Tallinnas. Üritusele oli
kutsutud 29 huvitavamate piltide autorit koos vanematega. Salongis oli välja pandud näitus üritusel
osalenud poiste joonistustest, külalised said tutvuda uute
autodega, pakuti mahla ning maitsvat kringlit. Lisaks
loositi vanemate vahel välja uue Renault kasutusõigus
üheks nädalavahetuseks.
Auhindu jaotasid firmad ABC Motors, Reval Auto
Esindused OÜ ja Volvo Estonia samuti Harju Maavalitsus ning Loksa linn.
Loksa Gümnaasiumist käisid üritusel Kristen Kurg 2.a
klassist, Ranel Liivamägi 3.a klassist ja Dien Matveykov
3.b klassist.
Loksa Gümnaasiumi algklasside õpetajad

EELTEADE

Loksa linna tervisepäeva organiseerijad Rainer Lapp ja Hilleri Treisalt

LOKSA MUUSIKAKOOLI
ETTEVALMISTUSKLASSI

KONTSERT

22. MAI 2015
KELL 17.00
LOKSA MUUSIKAKOOLI SAALIS

Loksa Lasteaed Õnnetriinu on suletud
suvepuhkuseks 29. juuni – 2. august.
Valverühmad alustavad tööd 3. augustil.
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Ärge unustage meie Loksa kooli!
60 aastat tagasi anti Loksa Keskkoolis välja esimesed 17 küpsustunnistust. Aasta oli siis 1955. Olin üks lõpetajatest ja soovin oma mälestuste
põhjal sellele ajale tagasi vaadata.
Eelmise sajandi 50-ndad aastad olid
Loksa koolile murrangulised.
Tulin Loksa kooli 7. klassi 1950.
aasta oktoobris. Mind võttis kooli
vastu ja viis ise minu klassikaaslaste
juurde kauaaegne direktor Arnold
Mikiver - sümpaatne, sõbralik ja
lugupeetud inimene. Juba paari kuu
pärast, õppeaasta keskel, vallandas
nõukogude võim direktor Mikiveri
oma ametist. Vallandati ka enamik
õpetajaid. Direktori kohta täitis meie
kooli ajaloos tundmatuks jäänud
Raimond Kool. Õpilastele ja lastevanematele oli see vahetus mõistetamatu, aga aeg sundis vaikima.
1951. aastal sai kooli direktoriks
Leon Tähiste. Tema oli oma eriala
(bioloogia ja keemia) väga hea tundja, range õpetaja ja teravate ütlemistega inimene.
1951. a kevadel saime teada, et
võime jätkata oma kooliteed sügisel
avatavas 8. klassis. Kooli tulid tagasi ka need, kes varem olid 7. klassi
lõpetanud. Sügisel oli meid 8. klassis 34. Igal aastal astusime sammu
edasi. Järgnesid 9. 10. ja 11. klass.

Loksa kooli oli saanud keskkooliks.
Väljalangemine oli eriti suur 8. ja 9.
klassis.
Kuni 1954. aastani oli Loksa Keskkooli direktoriks Leon Tähiste, meie
lemmikõpetaja. 1954. a sügisel asus
direktori kohale seni Loksa haridusosakonna juhatajana töötanud Robert Adamson. Tema andis meile 25.
juunil 1955. a küpsustunnistused.
Lõpetas Loksa Keskkooli esimese
lennu 17 õpilast. Meie koolimaja
oli praegune algklasside maja. Seal
saalis saime meie ainukese klassina
oma tunnistused. Kogu koolipere,
kaasaarvatud vene klassid, mahtusime ühte majja. Uus koolimaja
avati 1955/56. õppeaastal. Lõpukellapäeval olid kõik õpilased ja
õpetajad meie klassi ukse taga meid
saatmas. Südantsoojendavad mälestused!
Ja nüüd kõige tähtsamatest - meie
õpetajatest. Nemad olid meist ainult
mõned aastad vanemad, sõja läbielanud noored inimesed. Ka meie olime
sõjaaja lapsed ja seetõttu mõistsime
üksteist. Püüd hariduse järele oli
suur ja õpetaja eeskujud olid meil
olemas. Meie klassi 17-st õpilasest
läks õpetajaks õppima 9. Suureks
eeskujuks ja suunajaks oli meie
klassijuhataja Rein Virkus. Südamliku tänud kõigile õpetajatele, kellest

paljud on juba manalateele läinud.
2015. aastal täitub 50 aastat lõpetamisest ka “minu esimesel klassil”,
Loksa Keskkooli 11. lennul. 1959.
aastal Loksa Keskkooli õpetajaks
tööle tulnuna sai minust nende klassijuhataja. Soovin neile tugevat tervist ja ilusaid kohtumisi!

2015. aasta kevadel lõpetab meie
kooli 61. lend. Soovin lõpetajatele
tuult tiibadesse, püüdke ikka elus
edasi oma unistuste poole. Ärge
unustage meie Loksa kooli!

Tänastele õpetajatele soovin jaksu
teie tänuväärses töös.
1. lennu lõpetaja,
44 aastat Loksa koolis õpetajana
töötanud Eha Gnadeberg
(Loonela)

Kõikidele minu sadadele koolikaaslastele ja minu õpilastele õnne
ja jõudu!

Mälumänguturniir Loksa Gümnaasiumis
Ühel sügispäeval otsustas Loksa
Gümnaasiumi ÕE korraldada avatud
koosoleku, kus arutati, milliseid
huvitavaid üritusi ning tegevusi
võiks koolis toimuda. Nii tulidki
noored välja ideega, et tuleks
korraldada mälumänguturniir, mille
I voor leidis aset 30. jaanuaril.
Mälumänguturniir koosnes neljast
voorust. I vooru teemaks oli
eesti muusika, II voorus vastati
küsimustele, mis olid seotud
maailmaspordiga, III vooru teemaks
oli Euroopa kultuur ning IV
voorus näidati oma teadmisi Eesti
geograafias. Mälumänguturniiri iga
voor toimus kuu viimasel reedel.
Kokku osales turniiril 8 võistkonda
kuuest erinevast klassist.
I vooru võitis 12.a võistkond
B-duurist puukuuri (Janett Treisalt,
Annely Jürimets, Janette Rauert).
II vooru võit läks aga Vatku
villakombinaadi kaheteistkümnenda
tsehhi liinistööliste koondvõistkonnale (VVK12TLK), mille koos-

seisu kuulusid Mart Tamm, Mirjam
Sillajõe ning Pent Paalberg.
VVK12TLK näitas häid tulemusi ka
III ning IV voorus.
Mälumänguturniiri võitis üldkokkuvõttes 12.a klassi võistkond
VVK12TLK 77,5 punktiga (maksimaalselt oli võimalik saada 91
punkti).
Teise koha sai 9.a võistkond Lürvo
(Epp Paalberg, Maarja Moks,
Siim Aksel Amer), kes kogus
59,5 punkti ning kolmas koht läks
12.a klassi võistkonnale B-duurist
puukuuri, kes kogus 53 punkti.
Mälumänguturniiri lõplik edetabel
on järgmine:
1. VVK12TLK (77,5 p)
2. Lürvo (59,5 p)
3. B-duurist puukuuri (53 p)
4. LVV (51,5 p)
5. Kurjad lehmad (42,25 p)
6. Vorstisuitsetajad (38,5 p)
7. Skandaalsed eided (30 p)
8. 8.a neiud (29 p)

Autasustamine toimub 3. juuni aktusel.
Turniiri korraldasid ÕE liikmed:
Johanna Mänd, Kristi Tammemäe,
Siim Aksel Amer, Kristo Metus,

Liis Sindeva, Astrid Salumäe, Zoja
Štšukina ning Katarina Ilves.
Suur aitäh kõigile osavõtjatele ning
Loksa Gümnaasiumi ÕE loodab, et

LOKSA GÜMNAASIUMI LÕPUKELL - 61. LEND 2015

järgmisel aastal on osavõtjaid veel
rohkem!
Katarina Ilves
Loksa Gümnaasiumi
õpilasesinduse liige
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Kuidas õppida eesti keelt
Pilootprojekt „Vene õppekeelega kooli valikud toetada õpilaste toimetulekut põhikoolijärgses eestikeelses õppes“ käivitus 2013. aasta sügisel. „Edasine õppimine eesti keeles“ – selle all peetakse silmas, et 60% õppeainetest
on gümnaasiumiosas eesti keeles (see on koolides alates 2010. aastast) ja
kutseõppeasutustes, kus üleminek 60% eestikeelsele õppele algas sellel
aastal.
Projektist võtab osa 13 kooli üle Eesti, nende hulgas ka Loksa Gümnaasium. Pilootprojekti raames on koolides toimunud koostööseminarid,
õppevisiidid, vastastikused koolide külastused, kus analüüsiti koolides
kasutusel olevaid praktikaid, arutlusel on olnud toimivad ja planeeritavad
tegevused.
7. aprillil toimus Tallinnas konverents, kus kõik pilootprojektist osavõtvad
koolid rääkisid võimalustest, mida pakutakse põhikoolis õpilastele, et tõsta
nende eesti keele oskuse taset.
Millised on selleks võimalused Loksa Gümnaasiumis?
Loksa Gümnaasiumi suur eelis mitmete teiste vene koolide ees on see, et
eesti keelt ja eestikeelseid ained annavad eesti keele kandjad. Õpilased
kuulevad kõikides tundides grammatiliselt õiget keelt, õiget hääldust, ladusat keeletempot jne.
Peaaegu kõikides põhikooli klassides on eesti keeles kehaline kasvatus,
muusika, kunst ja tööõpetus – ained, mis edendavad keele kasutamist praktikas. Esmakordselt on sellel aastal meie koolis osaliselt eesti keeles 9.
klassi ühiskonnaõpetus. Õpilastele meeldib.
Õpilased on kogu õppepäeva eestikeelses keskkonnas, kuna kõikides vahetundides kuulevad nad oma eakaaslaste eestikeelset juttu. Lisaks sellele
toimuvad eesti keeles üritused, konkursid, treeningud, võistlused ja ekskursioonid. Olulisel kohal on meie koolis projektid, kuhu on kaasatud nii
eesti kui vene osa noored. Projektide eesmärk ei ole ainult õpilaste vaheline
suhtlus ja sõnavara laiendamine, vaid ka tutvumine Eestimaa loodusega,
aga ka osasaamine meie maa ajaloost ja kultuurist, et õpilased tunnetaksid,
et nad kuuluvad siia. Viimaste aastate projektid on: „Samm edasi“, „Eesti
- koht, kus ma elan“, „Meie ühine kodu“, „Tutvumine Eesti kauni loodusega“, „Mina eestimaalasena ja Eesti Vabariigi kodanikuna“ – kirjutasid
Galina Nikitina ja Õnnela Tedrekin.
Peab märkima, et õpilaste motivatsioon õppida eesti keelt, on viimastel
aastatel tõusnud. Ajad, mil õpilased küsisid, et milleks mulle eesti keel, on
möödas.
Siin allpool on Loksa Gümnaasiumi
õpilaste vastused eesti keele õppega
seotud küsimustele.
Küsimusele: „Mis sa arvad, kas
eesti keelt on vaja osata? Miks,
mille jaoks?“ – vastasid 4b klassi
õpilased.
Artjom: „Ma arvan, et eesti keelt on
vaja osata selleks, et Eestis töötada.“
Anna: “Et me leiaksime Eestis töö.“
Kristina: „Et teha ära eksamid ja
minna tööle.“
Aleksei: „Kui elada Eestis ja siin
töötada, siis on vaja eesti keelt.“
Artur: „Ma arvan, et vaja on sellepärast, et vanemad klassid õpivad
eesti keeles ja praegu on vaja eesti
keelt osata peaaegu kõikidel töökohtadel.“
Viktoria ja Anastasia: “Muidugi on
vaja, sest me elame Eestis.“

Roman, Diana ja Mark: „Et suhelda
eesti lastega.“
Aleksandra: “Selle jaoks, et edasi
areneda.“
Küsimused 7-9 klassile: „Kas sa
suhtled eestlastest eakaaslastega?
Kas see arendab sinu eesti keelt?
Mida see sulle veel annab? Kus sa
keelt kasutad? Mida uut sa saad
teada, kui suhtled eestlastega?“
German: “Jah, ma suhtlen. Ja kuidas see veel arendab! Kergem on ära
teha eksamid. Suheldes eestlastega,
ma saan teada nende iseloomust ja
huvidest.“
Pjotr: „Suhtlen võistlustel. Suhtlemine arendab minu eesti keele oskust. Õpin uusi sõnu, väljendeid,
mitmeid keele omapärasid ja grammatika reegleid. Kasutan keelt
treeningutes, võistlustel, tundides,
harvem tänaval. Suheldes tutvun
eestlaste mentaliteedi, kultuuri ja
harjumustega.“

Aleksandr: Jah, ma suhtlen eestlastest eakaaslastega. Mulle annab see
suhtluspraktikat. Kasutan eesti keelt
suheldes sõpradega.“
Küsimused 11b klassile:
1. Teist aastat on teil enamus õppeaineid eesti keeles ja te saate
üsna hästi hakkama. Mida te võiksite soovitada põhikooli õpilastele
seoses eesti keele õppimisega, sest
nüüd on ka kutseõppeasutustes
eesti keele 60% nõue?
Tatjana Prokopova: „Põhikooli
õpilastele ütleksin, et loomulikult,
eesti keelt on vaja õppida vähemalt
tundides, aga veel parem on, kui on
eesti keelt kõnelevaid sõpru – nii
omandad keele kiiremini. Aga kõige
olulisem on minu arvates see, et
tuleb meelde jätta võimalikult palju
infot ajaloo, geograafia, kunsti ning
teiste ainete tundides, mida gümnaasiumis õpitakse eesti keeles. Kui
sul on head alusteadmised ainest,
siis orienteerud sa selles paremini ka
teises keeles õppides.”
Zoja Štšukina: „Ma arvan, et
põhikooli õpilased peaksid rohkem
tähelepanu pöörama eesti keele tundidele. Ei tohi alahinnata eesti keele
tähtsust, kui nad kavatsevad siin edasi elada. Väga kasulik on ka lisaks
eestikeelsete raamatute lugemine.”
Tatjana Marhivka: „Meie koolis on
vene osas suurepärased eesti keele
õpetajad, aga ei tasu loota ainuüksi
koolis õpitavale keelel. Ükskõik
millise keele õppimiseks on kõige
efektiivsem ja kiirem õppimisviis –
suhtlemine. Just tänu suhtlemisele
eestlastest eakaaslastega oskan ma
rääkida vabalt eesti keelt ja saan
hästi hakkama eesti keele tundides.”
Anastasia Belova: „10. klassis võttis
pool aastat aega, et olukorraga kohaneda. See oli väga raske, tuli õppida keelt, mitte aga ainet. Aga me
saime aru, et meie eest ei tee seda
keegi ja esmajärjekorras peame me
ise hakkama saama. Ja ega valikut
ei olnudki, seepärast tuli lihtsalt leppida ja õppida.
2.Millised lisavõimalused sul tekkisid seoses eesti keele oskusega?
Tatjana Prokopova: „Ma tunnen
ennast suheldes vabamalt, palju
rohkem on arusaamist, aga samuti
on mul võimalik suhelda eestlastest
eakaaslastega ja mõningased eelised
(nende inimeste ees, kellel ei ole eesti
keeles õppimise kogemust) ülikooli
astumisel.”

Kariibi mere rütmid ja rõõmsad inimesed

17. aprillil toimus koolis „Eesti
Kontserdi“
poolt
korraldatud
koolikontsertide sarjast „Kariibi
mere rütmid ja lõbusad inimesed“
kontsert. Külalisteks olid Madis Kari
(digitaalklaver, laul) ja ameeriklane
James Werts (laul, basskitarr).
Mustanahaline kooli laval – see oli
omaette vaatamisväärsus!!! Mõlemad mehed elavad Viimsis.
Kontsert sai juba esimestel minutitel
hoo sisse. Pealtvaatajad, kelleks olid
õpilased alates 6. klassist, läksid

kohe laval toimuvaga kaasa - laulsid
ja mängisid rütmipillidel kaasa.
Kõik olid üldises vaimustuses!!!

Peale kontserti said õpilased 2 tunni
jooksul kirjalikult oma arvamust
avaldada. Järgnevalt mõned muljed:
super, väga tore, ülim, super-hüper,
wow, tšill out, korrata!, selliseid
kontserte võiks veel olla...
Peale kontserti ei tahtnud autogrammi ja pildistada tahtjate järjekord kuidagi lõppeda.
Kooli auraamatusse sissekannet

tehes mainisid esinejad, et nad pole
enne sellist publikut kohanud, kui
kogu saal hakkab juba esimesest
laulust kaasa laulma!!! „Nädal
varem, andes kontserte kahes LääneVirumaa koolis, oli publik väga
vaikne.“
Milline oleks veel parem kiitus meie
õpilaste käitumise kohta?
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Zoja Štšukina: „Saan suhelda nii
venelastega kui ka eestlastega.
Rohkem on erinevaid üritusi, kus
saan osaleda (varem segas liigavähene eesti keele oskus).”
Tatjana Marhivka: „Eesti keele oskus avab palju võimalusi. Esiteks ma
leidsin uusi eesti keelt kõnelevaid
sõpru. Samuti oleks mul olnud gümnaasiumis väga raske õppida, kui ma
ei oskaks eesti keelt. Kolmandaks –
ma saan vaadata ja kuulata eestikeelseid uudiseid, filme ja isegi lugeda
raamatuid eesti keeles! Seetõttu olen
ma kogu aeg kursis sündmustega,
mis meie maal toimuvad. Laiendan
oma silmaringi. Veelgi enam, eesti
keele oskus annab mulle üks kõik
millisesse valdkonda tööle minnes
eelise.”
Anastasia Belova: „Võimalik, et
usk iseendasse ja oma eesti keele
teadmistesse. Ja iseenesest on eesti
keeles õppimine läinud lihtsamaks.
Lihtsalt ei ole võrreldav eesti keele
tundideks ette valmistumine 10.
klassis ja nüüd, 11. klassis. Minu
eesti keel on selle ajaga väga palju
arenenud.
3. Mis te arvate, mida saaks kool
veel teha, et õpilastel oleks peale 9.
klassi lõppu lihtsam õppida eesti
keeles?
Tajana Prokopova: „Arvan, et
põhikooli õpilastele peaks õpetama
eestikeelseid väljendeid, aga korraldada võiks ka paralleelklasside
vahelisi üritusi, kus nad saaksid
omavahel suhelda. Suhtlemine – see
on kõige efektiivsem keele õppimise
meetod.”
Zoja Štšukina: ”Ma arvan, et oleks
hea, kui 9. klassi õpilased saaksid
eelnevalt tutvuda õpikutega, mida
nad hakkavad edaspidi gümnaasiumis kasutama. Nii saaksid nad varem
täiendada oma sõnavara mõistetega,
mis on seotud selle ainega.”
Tatjana Marhivka: „ Õpilastel oleks
lihtsam õppida ainet eesti keeles, kui
õpetajad saaksid kuidagigi selgitada
ainet lisaks vene keeles. Samuti oleks
hea, kui õpetajad teadvustaksi vene
ja eesti õpilaste erinevusi, teeksid
pause teema selgitamisel või annaksid rohkem aega ülesannete lahendamiseks. Kui vene ja eesti gümnasistid töötaksid tundides gruppides
ja organiseeritaks erinevaid üritusi
koos, siis oleks eesti keel vene lastele lihtsam. Samuti annaks see tundides neile rohkem enesekindlust.”
Anastasia Belova: Kõige tähtsam –

õpetajate poolne mõistmine ja aitamine. On vaja aega, et õpilased saaksid harjuda selle keskkonnaga. See
on tõepoolest raske, nii moraalselt
kui füüsiliselt. Ja meil kulus selleks
üsna palju aega. Aga meil tõesti on
vedanud, paljud õpetajad suhtusid
meisse mõistmisega, abistati ja selgitati asju lisaks. See aitas väga.
4. Kuidas te arvate, kas te olete
kasutanud kõiki neid võimalusi
selle 11 õppeaasta jooksul, et täiustada oma keeleoskust?
Tatjana Prokopova: ”Olen ma kasutanud võimalusi, mis on sõltunud minust - vaevalt, aga ma ei pea seda ka
vajalikuks. Oma praeguses eluetapis
olen ma peaaegu rahul oma keeleoskusega ja kavatsen neid arendada
seni kuni elan ja õpin/töötan Eestis.”
Zoja Štšukina: ”Arvan, et mitte. Ma
ei ole kaugeltki teinud kõike, et täiustada oma eesti keele oskust. Oleks
pidanud rohkem suhtlema põhikoolis eesti keeles ja ei oleks tohtinud
karta, et ütlen midagi valesti.”
Tatjana Marhivka: „Loomulikult on
olnud aegu, kui ma ei ole eesti keele
tundides olnud piisavalt tähelepanelik. Enne Loksa vene ja eesti kooli
ühendamist ei omistanud ma sellele
ainele erilist tähtsus. Samas, kohalikus koolis tuli sageli eesti lastega suhelda, hiljem me hakkasime
mõnega nendest sõbrustamagi. See
motiveeris mind keelt õppima, aga
nüüd kasutan ma kõiki võimalusi, et
oma eesti keele oskust parandada.”
Anastasia Belova: „Ma arvan, et
eesti keelt ma hakkasin tõeliselt õppima 10. klassi poole aasta pealt.
Nüüd lisan pidevalt oma sõnavarasse
uusi sõnu ja loomulikult kinnistan
grammatikat. Kuni 10. klassini ma
õppisin eesti keelt, aga ei suhtunud
sellesse ainesse nii kohusetundlikult,
kui oleks võinud ja ma kahetsen seda
väga.”
Ja lõpetuseks: „Üks kõige suurem
viga keele õppimise juures – see on
arvamus, et keegi võib teile keeleoskuse lihtsalt anda. Tõde on aga
lihtne: keelt ei saa lihtsalt kellegi
käest võtta, keelt on ainult iseendal
võimalik õppida. Keel ei ole lihtsalt
mingi teadmiste kogum, mida saab
anda nagu mingit vedelikku, kallates
seda ühest pudelist teise. Keel on
teadmiste kogum, mida on võimalik
omandada ainult seda pidevalt kasutades.” (Kuidas õppide eesti keelt)
Ljubov Karofeld
Loksa Gümnaasiumi õpetaja
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Noorteprojekt viis Saksamaale
Meie nädal Saksamaal Bad Marienbergis oli
tohutult vahva. Me tutvusime paljude huvitavate
ja lahedate noortega erinevatest riikidest,
kuulasime jutte II maailmasõja kannatusi
oma silmaga näinud inimestelt ning veetsime
mõnusalt aega erinevaid mänge mängides.
Riike oli kokku 6 ning osalejaid 63. Kohale tulid
noored Hollandist, Poolast, Eestist, Saksamaalt,
Kreekast ja Tšehhist.
Esimese päeva õhtul tutvustasid iga riigi
esindajad oma riigi kultuuri ja traditsioone, mille
kaudu õppisime austama teiste riikide tegevusi.
Kolmandal päeval jagati meid rahvusvahelistesse
gruppidesse, kellega koos pidime kokku panema
projektitöö.
Teemadeks olid näiteks juutide elu II maailmasõja ajal, Ukraina kriis, massimeedia, Berliini müür jpt. Seminari neljandal päeval käisime
Bonnis ja Kölnis.
Seminar lõpetati sertifikaatide väljaandmisega
ning igaüks pidas liigutava tänukõne.
Nädal Saksamaal õpetas meile palju ning oleme
väga tänulikud Kaitseliidule, et saime võimaluse
oma silmaringi avardada, ja Lääne Maleva
noortele meeldiva ühise reisi eest.
Kirjutasid Hanna-Eliise Kiviberg ja
Siim Aksel Amer Loksalt osalesid seal veel
Kristi Tammemäe ja Kristo Metus

Olümpiaadid 2014/2015, kus osalesid Loksa Gümnaasiumi noored
6. klasside õpioskuste olümpiaad
võistkond:
Annemari Adler
		Reeli Alajärv
		Kaja Metsar
		
Pert Paesüld
		Vladimir Kukarin
4. klasside eesti keele teemapäev (venekeelsetele
koolidele)
Loksa Gümnaasiumi võistkond:
		Aleksandra Kortšonova
		Anna Kuznetsova
		Viktoria Utjuganova
Harjumaa õpilaste vene-saksa keele ühisüritus
„Keeltekera“
vene keele võistlus
II võistkond:
Kristina Gergerdt		
I koht
		Sander Šamotailo
		Andres Burov
Epp Paalberg
Maarja Moks
I võistkond:
Sandra Vilumaa		
II koht
		Grete-Geteli Võõsa
		Kendra Kari
		Ranno Rõhlik
		Andro Veiler
Geograafiaolümpiaad
Ellen Müil
gümnaasium		
I koht
Epp Paalberg		
9. kl		
4. koht
Siim Aksel Amer		
9. kl		
16. koht
Martin Ilves		
8. kl		
11. koht
Andres Burov		
8. kl
Inglise keele olümpiaad
Ellen Müil
			
II koht
11. klassi arvestus 5. koht gümnaasiumiastmes
Tatjana Prokopova
Martin Rumm
XII koolinoorte mälumängumeistrivõistluste eelvoorus
Harjumaal
Loksa Gümnaasiumi võistkond		
III koht
		Mirjam Sillajõe
		
Silvia Piikmann
		
Pent Paalberg
		Mart Tamm
Keemiaolümpiaadi Harjumaa voor
Epp Paalberg		
9. kl 		
5.koht

Siim Aksel Amer		
9.kl
Karmo Peetermann
11. kl		
III koht
Miron Storožev		
12. kl 		
6. koht
Emakeeleolümpiaad Harjumaa voor
Sandra Vilumaa		
7. kl		
I-II koht; 7.-8. kl 		
				parim 7. klassi tulemus
Epp Paalberg		
9. kl		
I koht
Sille Hermann		
10. kl		
5. koht
Johanna Mänd		
11. kl		
II koht;
			 11.-12. kl parim 11. kl tulemus
Ellen Müil		
11. kl		
4. koht
				11. kl arvestuses 3. koht
Janett Treisalt		
12. kl		
I koht
matemaatikaolümpiaad
Martin Ilves		
8. kl
Epp Paalberg		
9. kl		
5. koht
Daniil Maiberg		
10. kl		
12. koht
Helina Piibeleht		
10. kl
Tatjana Marhivka		
11. kl		
I koht
Artur Sankin		
4. kl
Aleksandra Kortšenova
4. kl
vene keele olümpiaad
Katariina Ilves		
12. kl		
I koht Harjumaal
				vabariiklikus voorus 9. koht
Lingvistikaolümpiaad piirkondlik voor
Janett Treisalt		
12. kl
Matemaatikavõistlus Nuputa
7. kl võistkond				
7.-9. koht
		
Kristo Peetermann
		
Martin Meistermann
		
Joosep Tiitus Mänd
5.-6. kl võistkond				
7. koht
		Joonas Rajamägi
		
Lilli Ann Linno
		Eliisabeth Jordan
		Reeli Alajärv
XII koolinoorte mälumängumeistrivõistluste finaalvoorus
Loksa Gümnaasiumi võistkond		
II koht
		Mirjam Sillajõe
		
Silvia Piikmann
		
Pent Paalberg
		Mart Tamm
sporditeemaline mälumäng Bumerang Harjumaa voor
II võistkond				I koht
		
Pent Paalberg

		Mart Tamm
		
Epp Paalberg
		
Silvia Piikmann
I võistkond				III koht
		Alex Tammemäe
		
Siim Aksel Amer
		Mirjam Sillajõe
		Anastasia Vandysh
sporditeemaline mälumäng Bumerang piirkondlik voor
Pent Paalberg				
II koht
Mart Tamm
Mirjam Sillajõe
Siim Aksel Amer
sporditeemaline mälumäng Bumerang vabariiklik voor
Epp Paalberg				
I koht
Mirjam Sillajõe
Pent Paalberg
Mart Tamm
majandusolümpiaadi piirkondlik voor
Marko Kurisoo 11. kl			
I koht
osales vabariiklikus voorus
Artur Fjodorov 11. kl			
4. koht
Harjumaa kooliõpilaste tehnoloogiaolümpiaad
Andres Burov
8. kl			
8. koht
Pelle Jürgens
8. kl
Harjumaa õpioskuste olümpiaad 3. klassidele
3. kl võistkond
		Liisa Olop
		Ranel Liivamägi
		
Elena Viktoria Vaas
Harjumaa gümnaasiumidevaheline mälumäng
„Mõttemeister“
võistkond
		
Silvia Piikmann		
I koht
		Mirjam Sillajõe
		
Pent Paalberg
		Mart Tamm
Harjumaa vene õppekeelega koolide õpioskuste
olümpiaad
Polina Voloshchak
2.b kl		
4. koht
Kira Nefjodova
2.b kl		
6. koht
Danila Jašin		
3.b kl		
II koht
Semjon Istraškin
3.b kl
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Harju maakondlik Luureretk läks edukalt
Kevadpühade õhtul startis Loksalt
Keila poole buss noortega, kes
soovisid ennast proovile panna
Kaitseliidu Harju Maleva kodutütarde ja noorte kotkaste aasta
tähtsamal võistlusel „Luureretk
2015“. Vanemad noored said stardi
kell 3 öösel ning pidid rajal ilma
kõrvalise abita hakkama saama kuni
pühapäeva hommikuni. Nende trassi
pikkuseks oli 50 kilomeetrit, kuid
kui juhtus, et kaarti loeti valesti,
siis sai neid kilomeetreid rohkemgi.
Unises võistlusärevuses startis rajale
8 võistkonda, kellest lõpujoone ületas vaid 4. Loksa noored pakkusid
tõsist konkurentsi võitjatele nii
tüdrukute kui poiste arvestuses.
Lõpptulemuseks saavutati II koht
kodutütarde ja II koht noorkotkaste
arvestuses.
Noorte enda hinnangul olid ülesanded teistmoodi kui tavaliselt ning
seetõttu väga huvitavad.
Väiksemad noored alustasid oma
võistlust laupäeva hommikul kell
08.00. Loksa võistkonnad startisid
juba kerge vihmasabinaga. Tihe vihmasadu kestis kuni õhtuni.
Ka nooremate kodutütarde ja noorkotkaste 12 võistkonnast jõudis lõppu vaid 6. Selle võistluse võitjateks
olid kõik noored, kes suutsid vaatamata rasketele ilmastikutingimustele
võistlusraja läbi teha. Nüüd on juba
kergem öelda, et see oli raske õppetund. Kõik osalejad said omal nahal
tunda, kuidas tuleb ennast riidesse
panna, kuhu pakitakse seljakotis
vahetusriided ja miks peab võtma
kaasa vahetusriided ja jalatsid. Loodame, et need teadmised võetakse
järgmistele võistlustele kaasa.
Loksa rühma kõik võistkonnad
jõudsid kõik lõppu välja! Meil on
väga vaprad ja tublid noored, sest
nii kerge on ju alla anda. See oli 17.
Harju maakondlik Luureretk. Ja see
oli tänu vihmasele ja tuulisele ilmale
üks raskemaid.

18. aprillil Jüris toimunud Harju Maleva kodutütarde ja noorte kotkaste
traditsioonilisel Jüriöö Kompleksvõistlustel osales 32 4-liikmelist võistkonda
üle Harjumaa.
Pikk päev oli päikest ja lusti täis! Võistlusrada kulges mööda Jüri Terviseradu
ning noortel tuli täita väga erinevaid ülesandeid. Oli vaja teadmisi kodutütarde
ja noorte kotkaste organisatsioonist, meditsiinist, loodusest. Kasuks tulid
köögis toimetamise oskused, nupukus ja osavus, vaja oli ka õnne, et ülesanne
edukalt sooritada.
Loksa rühma parimaks saavutuseks oli vanemate kodutütarde (Helina
Piibeleht, Hanna- Eliise Kiviberg, Epp Paalberg ja Kristi Tammemäe) I
koht ning karika koju tagasi toomine.
Väga tublid olid ka nooremad noorkotkad (Joonas Rajamägi, Alex Alliksaar,
Kuldar Süda ja Paul Paesüld) ja vanemad noorkotkad (Siim Aksel
Amer, Märt Mägi, Kaarel Eelmäe ja Marko Metus) ning Kolga/Loksa
vanemad kodutütred (Katrin Jõesaar, Sille Hermann, Merily Mikiver ja
Alice Nurmela), kes tulid kõik oma arvetustes II kohale. Meeldiva üllatuse
tegid Loksa/Staap koha peal kokku pandud võistkond, kes pidi võistlema
vanemas noorkotkaste arvestuses, sest pooled liikmed olid vanemad. Nende
tulemuseks oli III koht. Veidi kahju oli meie noorematest noorkotkaste 2.
võistkonnast ( Martti Neidla, Andrei Bekker ja Jarmo Einstruk), kes kaotasid
väga palju punkte puuduva võistkonnakaaslase tõttu, kuid nad said kindlasti
kuhjaga kogemusi.
Suur tänu Johannale, Liisile, Lisettile, Kristelile, Madisele, Magnusele ja
Tarmole, et veetsite päeva meiega olles kohtunikeks võistlustel!
Usun, et kõik osalejad nõustuvad, et oli supervahva päev!
Margit Amer, Loksa rühma juht

Loksa kevadised ujumisvõistlused
Neljapäeval, 7.mail toimusid Loksa ujulas ujumisvõistlused. Võistlustega võib väga
rahule jääda, sest osavõtjaid oli parasjagu ja kaasaelajaid tribüünil rohkelt.
Oli tore spordivõistlus. Kõik osavõtjad said kommi ja jäätist ning parimad diplomid.
Suur tänu võistluste läbiviijatele Rainer Lappile, Monika Tõnningule ja nende
abilistele.

Fotod: Kaimo Tamme

Loksa vaprad võistkonnad:
Nooremad kodutütred (Liisa Olop,
Margit Liiman, Marii Marleen
Pille ja Karola Rõhlik) said kaela
III koha medalid.
Nooremad noorkotkad (Pert
Paesüld, Paul Paesüld, Joonas
Rajamägi ja Alex Alliksaar)
saavutasid II koha.
Vanemad kodutütred (Katrin
Jõesaar, Kersti Sillajõe, Lisett

Sindeva ja Anu Alajärv) andsid
väga tasavägise lahingu võitnud
Kurtna tüdrukutele ning said II
koha.
Vanemad noorkotkad (Siim Aksel
Amer, Märt Mägi, Kaarel Eelmäe
ja Andres Burov) tulid koju II
kohaga.
Loksa rühma juhid Margit ja
Tarmo Amer

JÜRIÖÖJOOKS 2015.a.

23. aprillil toimus Loksal traditsiooniline jüriööjooks. Kõige rohkem oli osavõtjaid 3.-6. klassi vanuserühmas. Esimesena jõudis
finišisse 12.a klassi võistkond. Ilm oli küll tormine, aga kokku oli osalemas 13 võistkonda.
III – VI klass
1. 6a Martin Manivcuk, Annemari
Adler, Alice Sirtse, Linda Jakobson, Kaja
Metsar, Ines Jendek, Kevin Fjodorov
2. 4a Romet Viisitamm, Paul Paesüld,
Johannes Paesüld, Eliisa Gusseva, Liisa
Riin Linno, Uku Aasrand, Kristen Kurg
3. 3a Ranel Liivamägi, Martti Neidla,
Kregor Latt, Margit Liiman, Kristina
Bekiš, Kristjan Gergerdt, Kuldar Süda
4. 5b Matvei Nefjodov, Konstantin
Trubinš, Dana Guljakova, Ksenja
Pošetško, Igor Sivagin, Oleg Tšornei,
Igor Kleshchev
5. 5a Eliisabeth Jordan, Kevin
Piibemann, Joonas Rajamägi, Lilly Ann
Linno, Alex Alliksaar, Andrei Bekker,
Mihkel Kaugerand
6. 4b Kristina Nikitina, Viktoria Utjuganova, Jekaterina Nikitina, Diana Vain,
Aleksandra Kortšenova, Ioann Galjakberov, Ilja Galjakberov
7 – 8 klass
1. 7a Sandra Vilumaa, Rainer Piikmann, Engela Rajamägi, Kristo Peetermann, Marko Metus, Grete Geteli
Võõsa, Ike Kaugerand
9 – 12 klass
1. 12a Alex Tammmemäe, Mardo Tilk,
Silvia Piikmann, Miron Storožev,
Mart Tamm, Janett Treisalt, Anton
Rohtla
2. 9a Igor Valk, Caro-Lyn Kuzmin, Karolina Vaino, Andro Veiler, Maarja Moks,
Hanna Eliise Kiviberg, Rauno Nooska
Täiskasvanud
1. Parksi Age Allmägi, Meelis Rannala,
Mirjam Sillajõe, Janno Roopa, Aap
Allmägi, Karl Viilop, Alo Allmägi

Noorkotkad ja kodutütred ikka tublid

2. Vihasoo Kelly Laanemaa, Helges
Mändmets, Karola Röhlik, Anni Jõe,
Joonas-Jasper Peek, Janar-Jaanus
Peek, Helina Peek
Naised
1. Naised Johanna Süda, Eve Relvik,
Heli Pitertsev, Jekateriina Pavlova, Evi
Tamvilius, Marika Haavik, Marelle Süda
2. Linnavalitsus Viive Pajusaar, Hilleri

Treisalt, Margit Amer, Johanna Öösalu,
Natalja Kalinina, Karin Kask, Deivi
Loomus
Finišis ootas kõiki kuum tee ning kõik
võistkonnad said autasuks kringli.
Suur tänu osavõtjatele ja abilistele.
Rainer Lapp ja Aarne Idavain
võistluse organiseerijad

Võistluste tulemused:
50 m vabalt
P 10 -12 klass
1. Miron Storozev		
2. Alex Tammemäe		
T 6 -9 klass
1. Annemari Adler		
2. Linda Jakobson		
P 6 - 9 klass
1. Anton Vitulev		
2. Pjotr Sankin		
3. Kirill Kandrusin		
4. Kristjan Tarning		
5. Vadim Jakovlev		
T 4 - 5 klass
1. Elis Jelisaveta Tsehhmister
2. Lilli Ann Linno		
3. Anastasia Panjuho		
4. Isabell Marii Uotila		
5. Liisa Riin Linno		
6. Viktoria Utjuganova
7. Eliisa Gusseva		
P 4 - 5 klass
1. Roman Pshnychnyy		
2. Artur Sankin		
3. Mark Perman		
4. Matvei Nefjodov		
5. Damir Kalinin		
T 2 - 3 klass
1. Mariann Luise Trilljärv
2. Grete Tuur		
3. Ida Leen Katvel		
4. Alisa Jõgi		
5. Liisa Olop		
6. Kira Nefjodova		
7. Elena Gubenkova		
P 2 - 3 klass
1. Kuldar Süda		
2. Ranel Liivamägi		
3. Danil Fomin		
4. German Jakovlev		
5. Daniel Timtsenko		
6. Markus Loomus		
Mehed
1. Rein Kane		
50 m vabalt
T 1 klass
1. Johanna Süda		
2. Alisa Kask		
3. Linda Trolla		
4. Jessika Jõesaar		
P 1 klass
1. Uku Trolla		
2. Savely Nikolaev		
3. Semjon Han		
50 m selili
P 10-12 klass
1. Miron Storozev		
2. Alex Tammemäe		

26.87
28.81
39.34
1.13.76
32.71
35.31
36.63
42.97
53.78
45.73
45.97
47.75
48.00
54.30
1.17,31
1.18,70
39.35
40.20
40.58
41.47
47.47
44.66
55.37
1.02,53
1.06,89
1.09,29
1.09,39
1.19,24
39.33
43.68
49.21
52.80
57.39
1.11,55
46.47
43.66
51.62
56.33
2.00,22
58.17
1.16,84
1.24,97
32.32
40.09

T 6 - 9 klass
1. Linda Jakobson		
P 6 - 9 klass
1. Anton Vitulev		
2. Pjotr Sankin		
3. Kirill Kandrusin
48.07
4. Kristjan Tarning		
5. Vadim Jakovlev		
T 4 - 5 klass
1. Elis Jelisaveta Tsehhmister
2. Isabell Marii Uotila		
3. Anastasia Panjuho		
4. Liisa Riin Linno		
5. Viktoria Utjuganova
P 4 - 5 klass
1. Artur Sankin		
2. Roman Pshnychnyy		
3. Mark Perman		
4. Matvei Nefjodov		
5. Damir Kalinin		
T 2 - 3 klass
1. Mariann Luise Trilljärv
2. Grete Tuur		
3. Elena Gubenkova		
4. Ida Leen Katvel		
5. Alisa Jõgi		
6. Kira Nefjodova		
7. Liisa Olop		
P 2 - 3 klass
1. Kuldar Süda		
2. Ranel Liivamägi		
3. German Jakovlev		
4. Danil Fomin		
5. Daniel Timtsenko		
6. Markus Loomus		
Mehed
1. Rein Kane		
2. Yuri Badmaev		
50 m selili
T 1 klass
1. Johanna Süda		
2. Linda Trolla		
3. Alisa Kask		
4. Jessika Jõesaar		
P 1 klass
1. Savely Nikolaev		
2. Uku Trolla		
3. Semjon Han		
25 m selili
P - lasteaia lapsed
1. Karl Kustav Terras		
2. Kevin Julius Kiviberg
T - lasteaia lapsed
1. Saskia Tuur		
2. Kirke Külmsaar		

1.04,12
39.23
42.65
57.78
58.87
50.74
54.18
59.52
1.00,30
1.10,51
47.08
47.23
48.62
50.90
55.79
44.79
54.21
54.97
1.05,10
1.11,47
1.15,12
1.18,71
49.52
53.76
57.83
57.95
59.02
1.24,70
59.93
1.33,34
51.07
1.03,11
1.05,04
1.34,67
1.04,73
1.05,19
1.06,26
36.56
40.05
30.00
42.59

Suur tänu osavõtjatele toreda võistluse eest.
Järgmiste võistlusteni!

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus
müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva
linnavara:

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.

Loksa Kultuurikeskus korraldab
Rohevahetus Loksa linnas laupäeval,
16. mail 2015.a
Kus ja millal? Kõik aiahuvilised on oodatud Loksa Kultuurikeskuse ette
parki, laupäeval, 16. mail kell 11.00.
Mis on rohevahetus?
Rohevahetus on Aiaklubi poolt 2007 aastal alguse saanud aia- ja
taimehuviliste kokkusaamine, mille käigus vahetatakse omavahel või
antakse ära oma aia või kodu ilu- ja tarbetaimi, pistikuid, seemneid,
sibulaid või juurikaid.
Rohevahetuse reeglid
Rohevahetus on TASUTA, kaasavõetud taimi, paljundusmaterjali ja
muid aiatarbeid võib ainult VAHETADA või ÄRA ANDA, MITTE MÜÜA!
Rohevahetusel võib oma taimi müüa ainult kokkuleppel
korraldajatega, müügikoht on sel juhul tasuline.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa
linn, pindalaga 2317 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa
sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 4650 eurot. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

Mida rohevahetusele kaasa võtta?
Kõik, mis huvitab rohenäppe – väiksed puupojad, ilupõõsad, jagamist
(noorendamist) vajanud püsililled, toalilled, veetaimed. Sobilikud on
ka üle jäänud suvelille- ja köögiviljataimed.
Muu tähtis info
Taimepojad peaks olema eelmisel õhtul kastetud, võimalusel lisada
sedeliga taime nimetus või printida välja illustreeriv pilt. Sibulad,
risoomid, mugulad, juurikad peaks olema võimalusel pakendatud
paberkottidesse. Lisaks taimedele võib rohevahetusele tuua ka
üleliigsed taimeanumad (potid-kastid) ning aiakirjandust (ajakirjad,
ajalehed, raamatud).
Kontakt
Korraldajad ootavad ettepanekuid paremaks korralduseks, vastavad
küsimustele ja annavad nõu kontaktidel: Loksa Kultuurikeskus,
Loksa Tallinna tn 47, kultuurikeskus@loksa.ee; tel: 6888 110.

www.loksakultuur.ee

Piletite müük kohapeal Loksa Kultuurikeskuses tund enne etenduse. algust
Piletite internetimüük on siin: https://www.piletimaailm.com/performances/53554

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.

Jõekalda kinnistu Loksa linnas,
pindalaga 14414 m², sihtotstarve
elamumaa, hind 59 960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas
Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse
parkmetsaga. Tehnovõrgud lähedal.

Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 20 eurot
tasuda enne enampakkumist
Loksa Linnavalitsuse arvele
10002025531005 SEB
panka. Osalemisel esitada
maksedokument. Registreeruda
saab kohapeal enne oksjonit.
Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub
11.06.2015 kell 11.00 Loksa
Linnavalitsuse saalis Tallinna tn
45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088,
603 1252.

