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Edukat ja tegusat uut kooliaastat kõigile!

Palju õnne
sünnipäevaks!
SEPTEMBER

Suvi on möödas ning lapsed taas koolis. Kui öeldakse september, siis ennekõike seondub see sõnaga kool. Sellel
aastal alusta Loksa Gümnaasiumis 1. klassis oma
kooliteed 27 last, 12 eesti õppekeelega ja 15 vene õppekeelega. Neile on koolis uudsust palju, kindlasti leiavad nad
endale häid sõpru selles toredas kooliperes.
Kokku õpib sellel aastal Loksa Gümnaasimis 337 õpilast,
273 põhikoolis ja 64 gümnaasiumi osas. Linnapea Värner
Lootsmanni soovis, et 1. klassi õpilased oleksid tublid ja
uudishimulikud ning et nad aitaksid oma õpetajaid hästi
õppides. "Õpetaja töö pole kerge, aga Loksa kooli õpetajad
on alati seda hästi ja südamega teinud," lausus ta oma
sõnavõtus. Isadele emadele soovis ta uueks kooliaastaks
rohkem koostööd kooliga ja ärgu nad piirdugu vaid
e-kooliga, külastagu ka rohkem päris kooli.
Loksa koolis on palju huvitavat, millest osa saada.

1.a klass
Klassijuhataja Eve Jürgens

1.b klass
Klassijuhataja Valentina Mihno

1. Risto Alliksaar
2. Laura Amos
3. Katariina Gusseva
4. Matilda Jalakas
5. Jessika Jõesaar
6. Carmen Kaljumäe
7. Alisa Kask
8. Thorleif Erik Wiking Larsson
9. Angelina Loomus
10. Johanna Süda
11. Katariina Ulpus
12. David Varkentin

1. Alisa Babiy
2. Julianna Valerija Beatrite Frolova
3. Viktoria Galina
4. Semjon Han
5. Anastasia Kholod
6. Elena Konopliova
7. Pjotr Kosjakov
8. Ksenia Kozhikhova
9. Artem Lunin
10. Vladimir Makarov
11. Nadeda Moskaljova
12. Alina Muraova
13. Saveliy Nikolaev
14. Jana Ospiteva
15. Andron Sagadi

Ilusat kooliaasta algust!

Era Turgenjeva 87
Anatoly
Zaytsev 87
Artur Kodusaar 86
Virve Kress 85
Koit Epner 84
Ervin Viirand 83
Vilma-Elvine
Kalinina 83
Irene Nurmela 83
Lembit Maurus 82
Saniya
Adushkina 81
Vjateslav
Konopljov 80
Endla Kaarend 75
Niina Malkus 70
Aleksandr
Mihhailov 70
Boriss Mazurov 70
Petr Vorobiev 70
Loksa linnas uusi
ilmakodanikke ei
sündinud.
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LOKSAELU

LINNAPEA VEERG

Väärtustagem oma
inimesi

I

ga sajand, iga aasta ja iga
päev on maailma ajaloo
jaoks kordumatu, nagu on
iga aasta ja päev kordumatu
oma riigi ja rahva jaoks.
Sajandite ja aastakümnete
jooksul on toimunud hulganisti suuremaid ja väiksemaid
ajaloosündmusi, mis rahvaste
ja riikide eksisteerimist ja elukorraldust suunanud.
25 aastat tagasi korraldasid
kolm Balti riiki ajaloos seninägematu rahvaste massiürituse - Balti keti, näitamaks Eest, Läti ja Leedu ühist soovi ja
püüdu oma iseseisvuse taastamiseks. Ja ainult kaks aastat hiljem
- 20-ndal augustil 1991 soov täitus. Toompea saalis kohalolnud
69 tollase Ülemnõukogu saadikut otsustasid üksmeelselt vastu
võtta Eesti iseseisvust taastava otsuse. See hetk ja võimalus oli
antud meile ajaloo poolt ja meie kohustus oli seda hetke kasutada. Selle võimaluse andis meile 23 aastat tagasi erinevate ideoloogiate arusaam ühes - kõige olulisem on iseseisvuse taastamine.
Ukraina näitel me näeme, et iseseisvuse hoidmine pole lihtne,
seda eriti olukorra, kus majandus ja poliitika on sügavalt põimunud, ja seda maailmas tervikuna.
Eesti on ühe inimpõlve jooksul riigina teinud suure hüppe, kuid
ühiskonna ja rahva edasikestmise küsimuses oleks vaja uusi
mõtteid ja häid lahendeid. Noorte soov/vajadus riigist lahkuda,
inimeste turvatunde ja rahulolu puudumine - see on reaalsus.
Aga samas on meile endile antud võimalus kõike seda muuta ja
seda saavad ja peavadki tegema meie tänased noored.
Kahtlemata mõjutab praegune poliitiline ja majanduslik olukord Eesti majandust tervikuna ja enamasti noori, kuid olen
kindlalt veedunud, et meie noor põlvkond on targem ja tegusam
kui arvame ja nemad saavad hakkama ka sellega, mis vanemale
põlvkonnale tihti võimatuna näib.
Kordumatu on aasta 2014 ka Loksa linna jaoks, kui me saame
tähistada 385 aasta möödumist Loksa esmamainimisest ja tähistada Loksa linna 21-st sünnipäeva.
Linna jaoks on 21 aastat väga väike ajahetk. Aga selle lühikese
ajaloohetke jooksul on Loksa elanud üle nii rõõmsamaid kui
raskemaid aegu. Vaatamata viimaste aastate üldisele keerulisele
majandusolukorrale kohalikele raskustele, kus uus Loksa laevatehase omanik pole nelja aasta jooksul suutnud tagada tehases tootmist (ja Loksa piirkonna inimestele töökohti), võin täna
kinnitada, et mõistlik majandamine on lubanud linnal areneda ja
teha elukeskkonna parandamiseks siiski märkimisväärseid
investeeringuid. Parimateks näideteks on Loksa Ujula, renoveeritud Loksa Noortekeskus, renoveeritud Loksa lasteaed,
biopuhasti ja Loksa linna vee-ja kanalisatsiooni süsteemid.
Aasta-aastalt on paranenud õpi- ja töökeskkond Loksa Gümnaasiumis, Loksa Kultuurikeskuses ja Loksa Muusikakoolis.
Kõik see saanud võimalikuks vaid tänu loksalaste mõistvale
suhtumisele ja heale koostööle.
Samas ei tohi me unustada inimese vajadust parema sotsiaalse
ja tervist hoidva elukeskkonna järele. Just seetõttu peame vajalikuks koostöö arendamist Ida-Tallinna Keskhaiglaga Hooldekodu rajamiseks Loksale, aga ka täiendavate vahendite leidmist toetamaks juba lähitulevikus noorema kooliastme õpilasi ja
meie eakaid. Mida enam me väärtustame oma inimesi, seda
enam väärtustavad inimesed oma kodukohta, oma riiki.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Värner Lootsmann
võtab vastu Loksa linna ja Kuusalu
valla elanikke

igal neljapäeval 14.00 16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt
üks nädal ette sekretäri juures või tel 603 1253
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Loksa linna sünnipäev on
traditsiooniliselt kujunenud
aasta suurimaks avalikuks
ürituseks. Linn mõtleb sel
päeval teele, mis on läbitud,
tehtule ja sellele, mis veel
ootamas.
Linnnakodanikule, suurele ja
väikesele, vanale ja noorele on
alati tegevusi ja võimalusi nautida suurepärast päevaprogrammi ja head muusikat.
Sellel aastal, mil Loksa esmamainimisest möödub 385 aastat, olime jälle koos, et juba varavalges heisata linnaväljakul
hümnihelide saatel masti pidupäevalipp.
Linnapea vastuvõtt auväärsetele, linna tunnustuse teeninud
kodanikele, on juba traditsiooniline ning päädis seekord
meenutushetkega Loksa kivi
juures. Südamliku sõnavõtuga
esines loksalaste nimel proua
Reet Vaher Vana-Loksa Seltsist, kelle kõnes jäi kõlama
mure kaduvate väärtuste pärast.
Päeva tippsündmuseks kujunes
juba teist aastat valmistatav
sünnipäeva võileib kultuurikeskuse pargis. 21 meetri, nii
vana on Loksa linn, pikkuse
võileiva valmistamisest said
osa võtta kõik soovi avaldanud
linna ettevõtted ja asutused.
Seekord viskas vembu ilmataat
ja mahlane võileib valmis
vihmahoogude saatel.

Uudistajaid oli väga palju ja
võileiba jagus maitsmiseks
kõigile. Järgmisel aastal saame
meie võileivale juurde jälle ühe
meetri.
Pisikestele pidulistele oli pargis suur Miki-Hiire batuut ja
telgis tegid näomaalinguid
Lemara Vahi kunstiklassi toredad tüdrukud.
Igal aastal on Loksa linn kutsunud pidustustele mitmeid tunnustatud artiste. Seekord oli
peaesinejaks meie Eurovisioni
saadik - võrratu Tanja, keda ka
vääriliselt vastu võeti.
Paljurahvuselise Loksa publiku
jaoks eelnes Tanja esinemisele
tunnustatud balalaikavirtuoosi
Sergei Lunini esinemine ja üles
astusid Loksa Gümnaasiumi
tantsijad ning idamaiste tantsude grupp Aliyah värvikasädeleva kavaga. Pidu lõppes
noortediskoga diskor Erki Sarapuu taktikepi all.
Kõik pidupäeva üritused olid
linnarahvale ja headele külalis-

tele tasuta. Loksa Linnavalitsus
ja Loksa Kultuurikeskus tänavad kõiki sponsoreid, esinejaid, suuri ning väikesi linlasi,
kes andsid oma panuse suurpeo
läbiviimisel.
Kohtume järgmisel aastal!
Helle Lootsmann
Loksa Kultuurikeskuse
juhatuse liige

Kokkuvõte Loksa päevade spordiprogrammist
Loksa lastejooksul osales kokku 57 võistlejat, nendest kuni
7-aastate vanusegrupis 26 last
ja 8-12 aastaste seas 31 last.
Noorema vanusegrupi kolm
kiiremat tüdrukut olid RachelKarolin Kunda, Ksenia Kozhikhova ja Vesselina Suhhanova - nemad jooksid ühe ringi
ümber koolimaja ja ujula.
Poiste seas võidutsesid Robin
Pentma, Markus Loomus ja
Torleif Larsson - samuti üks
ring.

Vanema grupi lapsed jooksid
kaks ringi, parimad tütarlapsed
olid Gerda Schotter, Helena
Peek ja Miia Mikiver.
Kiiremad poisid olid Armin
Moks, Kevin Fjodorov ja
Romet Viisitamm.
Kõigi vanusegruppide kolm
paremat said auhindadeks medalid, ülejäänud osalejad said
veel okolaadid, märgid, paelad.
Mehi läks sellel aastal rajale
16.

Võistluse kiireim ja ühtlasi
vanusegrupi 17-39 parim jooksja
oli Loksa koolipoiss Pent
Paalberg. Tema parandas oma
eelmise aasta aega 71 sekundi
võrra - aeg 22.29. Teiseks jooksis end Tauno Hang ja kolmas
oli Jaanus Bauman.
Vanusegrupp kuni 16-aastased
poisid: esimene koht Siim
Aksel Amer, 25.43, teine oli
Mak-sim Jevstignejev ja kolmas Tambet Tammemägi.
Veteranide klassis osales 5

jooksjat, parimad olid Toomas
Amer, 25.09, teiseks jooksis
end võistluste vanim osaleja
Rein Kane ja kolmas oli Heiki
Krimann.
Naisi tuli rajale jooksma 7. Kui
meeste distantsi pikkus oli 7
km, siis naised siirdusid 5 km
distantsile. Kiiremini läbisid
distantsi Diana Kolesova,
Natalja Kalinina ja Karina
Jakobson, nende aeg 37.40.
Oma vanusegrupi võitis Katrin Saidla, tema oli rajal pea

40 minutit. Kahjuks tuli rajal
ette ka eksimist, mille puhul
kolm neidu läbisid mõnevõrra
pikema distantsi.
Kepikõnnis osales neli vaprat
kodulinna naist. Nemad läbisid
5 km distantsi 54 minutiga.
Iga vanusegrupi kolm paremat
said auhindadeks medalid ja
ujula kinkekaardid.
Pühapäeval toimus traditsiooniline jalgrattamatk, kus

peale korraldaja osales veel 8
ratturit. Kaks neist tulid kohale
lausa Kolgast. Sõitsime Viinistu ringi, põikasime sisse
Kasispeale, Pärispeale ja Suurpeale.
30 km pikkuse distantsiga ja
hea ilmaga jäid õnneks kõik
rahule.
Võistluste korraldaja
Arvo Liivamägi,
sügis 2014.a.
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Maamaksust

KOP infopäev toimub
15. septembril Tallinnas
Kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlemise
sügisene tähtaeg on peagi saabumas  1. oktoobril kell 16.00
peavad taotlused olema laekunud Harju Maavalitsusele.
Kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamisele suunatud programmist saavad toetust taotleda avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud ühendused, nt küla-, aleviku- või asumiseltsid. Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu, millest kogukonna areng soodustab eelkõige ühistegevusi ja piirkondlikku koostööd, elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meede aga
võimaldab tagada avalike objektide ja teenuste olemasolu ja kättesaadavuse.
Harju Maavalitsus, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)
ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldavad infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist taotlejatele esmaspäeval, 15. septembril algusega kell 13.00 Omavalitsusmajas Tallinnas,
aadressil Sirge 2.
Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid ning taotluste koostamise ja esitamise protsessi. Alates kella 15st on kohapeal võimalik arutada oma ideed või saada vastused konkreetsetele
küsimustele HEAKi konsultantidelt või Harju Maavalitsuse KOP
kontaktisikutelt.
Infopäeval osalemine on tasuta eelneval registreerimisel kuni
10. septembrini HEAKi veebilehe kaudu (www.heak.ee/5210).
Täpsustava info saamiseks võib pöörduda HEAKi mittetulundusühenduste konsultandi Lianne Teder poole (lianne@heak.ee,
65 66 522).
Kohaliku omaalgatuse programmi 2014.a programmdokument
ning taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali veebilehelt: www.kysk.ee

1) Maamaksu tasumisest on
vabastatud maa omanik tema
omandis oleva või maa kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa (kui maakasutus ei ole
maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud)
või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas linnas kuni 0,15
ha ulatuses, kui sellel maal
asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetele.
2) Maamaksu tasumisest on
vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete
osamaksude proportsiooni
osas, kelle elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud

Loksa linna uus veebileht on: www.loksalinn.ee

Aktiivne on ka vana Loksa linna veebileht, kuid uuendusi alates
oktoobrist seal enam ei tehta. Venekeelsed uudised jäävad esialgu
vaid vanale kodulehele.
Uut kodulehte hakatakse pidevalt täiendama. Head kasutamist!

elukoha andmetele on sellel
maal asuvas hoones, 0,15 ha
ulatuses linnas iga nimetatud
tunnustele vastava hooneühistu
liikme kohta.
3) Kui maa on kaasomandis, on
kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud punkti 1 sätestatud tingimustel elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas linnas kokku 0,15
ha ulatuses. Käesolevas lõikes
sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.
NB! Et vältida arusaamatusi
2015. aasta maamaksu arvestamisel, palume maaomanikel
kontrollida oma elukoha andmeid eesti rahvastikuregistris
enne 31. detsembrit 2014.

Lugupeetud pensionärid eramaa omanikud ja represseeritud eramaa omanikud
Loksa linnavolikogu 10.02.2011
määruse nr 6 alusel võtame
vastu maamaksu soodustuse
avaldusi.
Maamaksust vabastatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel
Loksa linnas elav:
- riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saaja
Loksa linnas tema kasutuses
olevat elamumaalt 300 m² ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa
kasutusõiguse alusel rendivõi üüritulu;
- represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonireiimide poolt

represseeritud isiku seaduse
mõistes tema kasutuses oleva
elamumaa osas 100 %,
tingimusel, et maksuvabastuse
taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Vormikohane avaldus maksuvabastuse saamiseks tuleb
esitada Loksa Linnavalitsusele 1. detsembriks 2014.
Avalduste läbivaatamise korraldab ja maamaksust vabastamise otsustab Loksa Linnavalitsus.
NB! Avaldus on vaja esitada
ainult neil maaomanikel, kelle kinnistu pindala ületab
1500 m².

Kuidas nutikamalt elektrit tarbida?
lähtuda paketivalikul eelkõige
oma isiklikust vaja-dusest on
vastanud tõele. Elektrilepingu
sõlmimisel ja elektripaketi
valikul on mõistlik arvestada
eeskätt sellega, kui olulise osa
moodustab elektrikulu pere
eelarvest ning kui suurt kindlustunnet hinna osas soovitakse.

Loksa linna uus koduleht on
valmis
Üle-eestiline kohalikele omavalitsustele mõeldud veebikeskkond
KOVTP1 sai valmis 2011. aastal ja see lubas portaaliga liitunuil
infot üles panna ühise struktuuri alusel ehk võimalik kodulehe
visuaalne lahendus oli ette antud. Teenusportaali väljatöötamisel
lähtuti põhimõttest, et info peab olema inimesele lihtsalt ja kiirelt
leitav.
Tänaseks on valminud veebilahenduse versiooniuuendus
KOVPT2, millega parandati eelmise versiooni kiiruseprobleemid,
värskendati lehe väljanägemist ja täiendati funktsioone.
Veebiportaali haldab AS Andmevara.
Kõigil omavalitsustel oli võimalik koduleht kujundada vastavalt
lahendusega kaasaskäivatele teemakaartitele enda kodulehe
omanäolisust kaotamata.
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Eestimaa ööd on veel valged,
ent kaugel pole seegi aeg kui
õhtud lähevad pimedamaks ja
temperatuurid madalamaks.
Nõuandeid oma elektrikulude
kontrolli all hoidmiseks annab
Eesti Energia tootejuht Jekaterina Tint.
Harjumaa elanike lemmik on
fikseeritud pakett
Alates 2013. aasta algusest
saab iga elektritarbija Eestis
valida endale meelepärase
müüja ja paketi. Elektrituru
avanemise eel tekkis suur arutelu selle üle, milline paketitüüp on kliendile odavam ja
milline kallim. Sealjuures kinnitasid paljud spetsialistid, et
elektri börsihind on väga muutlik ja madalale hinnale võib
näiteks järsk ilmamuutus põhjustada suurt tõusu. Taolisi selgitusi peeti mõnikord isegi
elektrimüüjate kavalaks müügitaktikaks.
Tänaseks on aga iga elektriklient ilmselt ka meedia vahendusel märganud, et soovitused

Erinevate müüjate pakutavad
paketid jagunevad üldjuhul
börsipakettideks ja fikseeritud
hinnaga pakettideks. Peamiselt
aga eristab elektrimüüjaid
üksteisest see, mis on elektripaketti pakendatud ehk erinevad koostisosad, mille poolest ühe või teise müüja toode
erineb. Mõnede elektrimüüjate
paketid võivad sisaldada kuutasu või mõnd muud täiendavat
kulu, mida võib olla lepingut
sõlmides keeruline märgata,
kuid millega tuleb erinevaid
pakette omavahel võrreldes
arvestada. Nii näiteks tasub
tähele panna ka seda, kas kuvatud elektrihind sisaldab
käibemaksu või mitte. Sellised
esialgu ebaolulisena tunduvad
arve koostisosad võivad moodustada kokku isegi kuni 20%
elektriarvest.
Nii nagu 2013. aasta alguses on
ka täna klientide poolt jätkuvalt eelistatuim hinna fikseerimine ja enda kindlustamine
börsihinna järskude kõikumiste
vastu  sama selgub ka Eesti
Energia Harju maakonnas,
pealinnast väljaspool elava üle
65 000 kliendi eelistusest. Nii
on kogu Eestis ligi 80% ja
Harjumaal rohkem kui 70%
Eesti Energia klientidest vali-

nud kas osaliselt või täielikult
fikseeritud elektri hinna.
Odavaim elekter on tarbimata elekter
Paraku on võimalused oma
elektrikulusid paketitüübi ja
elektrimüüja valikuga vähendada üsna piiratud ning tasub
meeles pidada, et vaieldamatult
on odavaim elekter tarbimata
elekter. Seetõttu tasub olla oma
tarbimisharjumuste suhtes valvas ja võimalikel kulukohtadel
silma peal hoida.
Näiteks võib meelelahutuskeskuse vooluvõrgust väljatõmbamine ootereiimis hoidmise asemel säästa kuni 50%
selle kogukulust ja toasoojuse
vähendamine 1 kraadi võrra
vähendada küttearvet 5% võrra. Soovitusi energia säästmiseks on loomulikult palju 
neid võite leida kõige lihtsamini näiteks interneti otsingumootorite abil märksõna energiasääst alt.
Kulude kontrolli all hoidmiseks on kasulik analüüsida
ka oma tarbimiskäitumist ning
tarbimisgraafikut. Juhul kui
teie elektrimüüja pakub näiteks
e-teeninduses või mõnel muul
viisil tarbimisajalooga tutvumise võimalust, tasuks seda
kindlasti kasutada. Nii näiteks
analüüsib igakuiselt oma tarbimisgraafikut ca 20 000 Eesti
Energia klienti.
Tarbimisgraafikus esinevatel
muutustel võivad olla erinevad
põhjused  näiteks võib juhtuda, et mõni rikkis või vananenud koduseade on kasvatanud oluliselt teie elektritarbimist või on probleem kodu-

Muudke oma tarbimise
analüüsimine harjumuseks, rakendage
energia säästunippe ja
lisage ka läbimõeldud
elektripaketi valik ja
saategi kätte nutika
elektritarbija valemi.
ses elektrivõrgus. Lisaks pakub
Eesti Energia e-teeninduses
olev tarbimisgraafik võimalust
ka ise erinevaid sündmusi ajateljele lisada. Näiteks võite
sinna märkida, millal viibisite
pikemalt reisil või maakodus,
millal vahetasite mõne seadme
energiasäästlikuma vastu, asendasite vanad hõõglambid LEDlampidega või muid elektritarbimist mõjutavaid sündmusi.
Koos ajateljele lisatud sündmustega muutub tarbimisajaloo analüüsimine veelgi huvitavamaks, kuna näete täpsemalt, mis teie tarbimist enim
mõjutab ja kuidas saaksite rohkem energiat säästa. Näiteks
võib ligi kümne aasta vanuse
külmiku vahetamine uue ja
säästlikuma vastu säästa isegi
ca 80 eurot aastas.
Niisiis - kui muudate oma tarbimise analüüsimise harjumuseks, rakendate energiasäästunippe ja lisate sellele omakorda ka läbimõeldud elektripaketi valiku, saategi kätte
nutika elektritarbija valemi.
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Loksa Noortekeskuse aktiivne projektitegevus
12. augustil sõitsid Loksa
noored Avatud Noortekeskuste
projekti raames Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumisse. Meid
ootas seal vahva giid, kes tegi
ringkäigu rääkides nii eesti kui
vene keeles, et kõik noored
ikka aru saaksid, kuidas elati
Eestis vanasti. Noored said
kiigata vanadesse taludesse,
proovida jahu jahvatamist
käsikiviga ja näha erinevaid
vanu tööriistu. Peale maitsvat
lõunasööki ootas pillimees, kes
näitas erinevaid muusika
vahendeid, oli palju, mida
varem polnud nähtud. Vahva
oli, et võis kõikki pille proovida ja juhendamisel sai isegi
hääle kätte. Prooviti ka ühiselt
muusikat teha. Uudistasime
veel veidi vanades majades,
käisime sepikojas, poes ja koolis. Väga vahva päev oli ja
usun, et noored said palju uusi
teadmisi juurde.
Margit Amer
Loksa noortekeskuse juhataja

LOKSA MUUSIKAKOOLI OODATAKSE MUSIKAALSEID LAPSI
2. septembril toimus Loksa
Muusikakoolis avaaktus.
Tänavune õppeaasta on muusikakoolile juba 43. Õpilasi
asub õppima kuuskümmend,
esimesse klassi astus 12 õpilast. Loksa Muusikakoolis saab
õppida kaheksal erineval erialal: klaver, viiul, kitarr, akordion, plokkflööt, flööt, klarnet
ja saksofon.
Loksa Muusikakool alustab
uute õpilaste vastuvõttu ettevalmistusklassi
17.-19. septembrini 2014
kell 16.00  18.00.

Muusikaõpingute puhul on
õige alustamise aeg varane
noorus, viiuli ja klaveri eriala
puhul lausa eelkooliiga.
Pillimäng on füüsiliselt väga
keeruline tegevus ja sellega
tuleb algust teha varakult.
Hiljem alustajate musitseerimislaad võib jääda kohmakaks
nii tehnilise kui loomingulise
poole pealt. Samas on ka instrumente, mis tugevamat jõudu
nõuavad, nagu kitarr ja puhkpill, mistõttu pole hiljem alustamine samuti välistatud. Õige
alustamise aja määravad koos
mitu tegurit ning kõige pare-

mat nõu saab selle kohta anda
muusikakooli kollektiiv. Kõige
olulisem  mitte hilineda.
Muusikakooli sissesaamise põhiliseks eelduseks on musikaalsus. Kui laps ei ole musikaalne, ei hakka muusika temas helisema ning ta kaotab
üsna varsti huvi.
Muusikakoolis
õppimine
nõuab suurt vastutustunnet,
päeva- ja nädalaplaneerimist
ning on vastutus kogu perele.
Muusikakool ei ole huviring,
vaid kool, oma programmi,

kontsertide ja õppetööga. Lapse edu muusikakoolis sõltub
paljuski perekonnast. Kui pere
ei pea muusikakooli tähtsaks,
siis ei pea seda ka laps. Edukate muusikaõpilaste ühiseks
nimetajaks ongi suur kodune
toetus ning huvi.
Loksa Muusikakool tervitab
kõiki kooli alguse puhul ja
soovib meeldivaid muusikaelamusi meie kontsertidel!
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

17.-19. SEPTEMBRINI VÕETAKSE LOKSA MUUSIKAKOOLI UUSI ÕPILASI
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Maailmameistrivõistlused kurnimängus
Võistlused toimusid 16.-23.
august Moskvas.
Kui vaadata meie sportlaste
tulemusi, siis võib öelda, et
meie sportlased esinesid hästi.
Meie kurnimängijad said kuldmedalid B-grupi klassikalises
kurnis, hõbemedalid saadi
euroopa kurni võistkondlikus
arvestuses, aga Mihhail Jefremov lisas siia juurde veel
pronksmedali euroopa kurnis.
Meie võistlejad on tavaliselt
head soome kurnis, aga seekord nende õnn pöördus. Poolfinaalis jäädi napilt alla Venemaa-1 võistkonnale (Venemaa võitis finaalis soomlasi
ning tulid maailmameistriteks), kolmandakoha mängus
kaotati Ukrainale ühe nn väravaga.
Maailmameistri tiitlit kaitsev
Mihhail Jefremov oli esimese
päev järel teisel kohal, kuid
finaalis ei suutnud ta kohaneda
harjumatult pehme pinnaga
väljakuga ning saavutas alles 7.
koha. Vladimir Bõstrov saavutas 6. koha. Märgatavalt on
tõusnud sportlaste soome kurni
mänguoskus. Peab märkima, et
kui eelmisel MM-il tulemus
+19 andis Aleksander Anissimovile 4. koha, siis sellel
aastal ei pääsenud ta sama tulemusega isegi mitte kaheteistkümne parema hulka, et jätkata
võistlust medalitele. Eraldi

Loksa Gümnaasium võtab konkursi korras tööle

ERIPEDAGOOGI
1,0 ametikohale

tahaks aga välja tuua Valeri
Sizarovi tulemuse euroopa kurnis. Suurepärase esimese võistluspäeva järel oli ta 2. kohal,
kahjuks teisel võistluspäeval ta
nelja tugevama hulka ei pääsenud ning pidi leppima 7.
kohaga, mis on, aga arvestades
selle ala väga tugevat kon-

kurentsi, väga hea tulemus.
Kahjuks aga seisame silmitsi
tõega, et meie eakatel võistlejatel on iga aastaga aina raskem
ja raskem konkureerida teiste
riikide noorte võistlejatega.
Kutsume neidusid ja noormehi tegelema selle huvitava

spordialaga ning eelkõige
oleme valmis andma edasi
neile oma kogemusi.
Kohtumiseni kurniväljakutel!
Mihhail Jefremov
tel +37256944420 skype:
tabletka48

Lauatennise treeningud Loksal
Lauatennis on intelligentne ja
emotsionaalne mäng, mis
arendab: kiirust, vastupidavust,
täpsust, koordinatsiooni
Tule lauatennisetreeningutele,
sest:

Hauapiirete ja hauakivide
valmistamine,müük ja paigaldus
kalmistutel üle Eesti.
Hauakiri on TASUTA

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

· see on üks kiireimaid spordialasid ning on
ühtlasi ka olümpiaala;
· seda saab harrastada aastaringselt;
· harrastatakse väga noorelt kuni väga kõrge
eani - see on aktiivne tegevus kogu eluks;
· sõbralik, vaheldusrikas ja väga väikse
vigastuste ohuga;
· mugav - väike reket ja riided kotti ning trenni;
· on sobilik nii tüdrukutele-poistele kui ka
meestele-naistele;
· ei ole kallis spordiala;
· alustada pole kunagi hilja ning harjutamine
teeb meistriks.
Lauatennisetreeningute toimumisajad: treeningud toimuvad alates 8. septembrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti
Loksa võimlas.
Kell 17.00 1.-3. klassi lapsed. Nii poisid kui tüdrukud
Kell 18.00 4.-6. klassi lapsed. Nii poisid kui tüdrukud
KELL 19.00 7.-12. klassi lapsed ja ÜLEJÄÄNUD
HUVILISED.
Eelregistreerimine ja info telefonil 504 1944,
e-mail: rainer.lapp@loksa.ee

Avaldus, CV, tervisetõend, haridust tõendavate dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava dokumendi koopiad
saata hiljemalt 24.10.2014 aadressil kool@loksa.edu.ee ja
onnela.tedrekin@loksa.edu.ee.
Täiendav info tel 554 2974, tel 622 1420

Otsime Loksa linnaväljakule jõulukuuske

Jõulukuusk peab vastama järgmistele tingimustele:
- pikkus 12-14 meetrit;
tüve läbimõõt kuni 35 cm;
- kuuse mahavõtmise ja äraveo võimalus vastava
tehnikaga;
Kuuse hind kokkuleppel.
Kontakt: Andres Kaskla tel 508 6283

Rannavõrkpalliturniir "Loksa
2014" tõi Loksa randa kokku
rannavõrkpalli huvilisi lähemalt
ja kaugemalt
Loksa rannavõrkpalli turniir toimus viiendat aastat, sellel aastal
oli osalejaid 20 paari.
Meeste võitjad:
I koht Kristo Meius
Mihkel Sepp
II koht Aleksei Andrianov
Sergei Sergejev
III koht Jevgeni Smirnov
Hendrik Toompere
Naiste võitjad:
I koht Marit Laidro
Evelin Lepa
II koht Jevgenia Tsusina
Mirje Roasto
III koht Katrin Soima
Laura Väikemaa
Suured tänud turniiri toetajatele!
AS A. Le Coq, Viinistu konverentsi ja puhkekeskus, Palmse
Mõis, Loksa Clothing Expert OÜ, Kotka Rist OÜ, Oldi Pood,
Kuivoja Puhkekeskus, Kolgaküla Tallid OÜ, Kotka forell,
Loksa Linnavalitsus
Rainer Lapp, OÜ Loksa Ujula juhatuse liige
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Iidetulede meenutamiseks kogunevad tuhanded inimesed igal aastal augusti viimasel
laupäeval kell pool kümme õhtul mere äärde,
et tähistada muinastulede ööd.
Meie esivanemad on Läänemere ääres elanud
juba mitu tuhat aastat, tihti süütasid nad
lõkkeid, et anda märku oma naabritele ja
meresõitjatele.
Tuletatakse endile ja teistele meelde, et meri,
mis meid ühendab, vajab hoidmist.
Loksal on see saanud nüüd juba ilusaks traditsiooniks. 30. augusti õhtul oli sadakond lokslast kogunenud Loksa randa, kus süüdati ühiselt lõke ning taevasse lendasid tulelaternad.

Muinastulede öö Viinistul
Muinastulede öö Viinistul möödus oodatust
tegusamalt, lõbusamalt, rahvarohkemalt ja
sadade tulede säras. Lastele mõeldud tegevused nagu batuudi kasutamine, näomaalingud ja MTÜ Kolga Vabatahtliku Tuletõrjeühingu päästeauto koos kõigega tõi kokku
arvestuslikult kuni 50 last. Algas kõik aga
üllatusega, mille korraldas MTÜ Eru Lahe
Rannarahva Selts. Nende poolt üles pandud
näitus, 100 aastat eestlaste asundust Soomes
Kabböles, tõi kokku ümbruskonna külade
inimesed. Pekka Linnainen Estofennia OÜ
vanemkonsultant pidas mainitud asundusest
huvitava loengu. Kuulajaid oli palju, sest
Kabböle asunduse rajasid Viinistu ja Pärispea
külast pärit inimesed. Pärast näitusega tutvumist istuti ümber laua ja arutati, tulevikku silmas pidades küladevahelisi tegemisi.
AHHAA Teaduskeskuse tuleetendusega, kus
oma 150 inimest (nii palju mahutas vana katlamaja saal, kuid paljud seisid ka püsti) said
korraliku õppetunni sellest, kuidas tuli kergesti sütib, kuidas leeke suuremaks saada, võimalustest, kuidas tuli ei süti, kuidas tulega teaduslikult
ringi käia ning ettevaatusabinõudest, et kahju ei sünniks. See oli väga heaks alguseks kõigele järgnevale. Kert Krüsban, üks suurepärasemaid akordioniste, esitas Kunstigalerii väljakul oma muusikapalasid. Päästeameti autost ei olnud vaimustuses ainult lapsed, vaid kõik, kes said näha, kuidas
tulekustutamiseks vaht tekib, ise kustutiga tuld kustutada ning õpetussõnu paberil kaasa võtta. Olavi
Laurimaa tuleou tõi süüdatud lõketele ja küünaldele juurde rõõmu ning pidulikkust. Õhtu taustaks
ning meelelahutuseks mängis ja laulis Uno Kaupmees. Õhtu oli kaunis ning seda külastas üle 200
inimese.
MTÜ Viinistu Külaselts tänab kõiki, kes selles öö koos Viinistu külaga veetsid.
Suured tänud toetajatele: Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, Viinistu Konverentsi- ja
Kultuurikeskusele, MTÜ Kolga Vabatahtlike Tuletõrjeühingule.

UJUMISTREENINGUD
LOKSA UJULAS
ALGAVAD

09.09.2014
Erinevad vanuserühmad
5.a - 6.a kell 17.00
7.a - 10.a kell 18.00
11.a ja vanemad
kell 19.00
Oodatud on kõik
ujumishuvilised lapsed alates
5. eluaastast.
Treeningud toimuvad teisipäeva
ja neljapäeva õhtuti.
Täiendav info:
Tel. 504 1944
Registreerimine:
Tel. 688 8055

http://www.kuivaks.ee/blog/wpcontent/uploads/images/Oendus_flaier_A6_ee_3.pdf
http://www.albaoendus.ee/
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LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestatud kinnistu südalinnas
(endine bussijaama hoone) Tallinna tn 49
Loksa linn, sihtotstarve ärimaa, pindalaga
3943 m², enampakkumise alghind 150000
eurot.
Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:

Avaldame kaastunnet Aleksei
Beljakovile
ISA
surma puhul.
Loksa Gümnaasiumi töötajad

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 25. septembril 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

OÜ Loksa Haljastus müüb:

Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve elamumaa,
hind 59 960 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga. Tehnovõrgud lähedal.
Info telefonil: 5551 2015 või 5551 2095.
Rohkem infot: www.varad.ee

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

