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Austatud
loksalane  head
sõbrad!
Augustikuu on meie kõigi
jaoks olulise tähtsusega.
25 aastat tagasi sai teoks
ainulaadne massimeeleavaldus  Balti kett, mis
oli oluline teel Eesti riigi
iseseisvuse taastamisele
20. augustil, 23 aastat
tagasi, kui Eesti Ülemnõukogus saavutasid
omavahel kompromissi
poliitilised liikumised
Eestimaa Rahvarinne ja
Kodanike komitee.
Rahvasaadikud võtsid
vastu otsuse, et Eesti ei
kuulu enam NSV Liitu ja
on taas iseseisev riik.
Augustikuus tähistab
oma 21-st sünnipäeva
paljurahvuseline ja
sõbralik Loksa linn 
kodukoht, mille esmamainimisest möödub
385 aastat.
Suured tänud kõigile
eestimaalastele, kes meie
järeltulevatele põlvedele
vaba Eesti riigi loonud,
riigi ja rahva iseolemise
eest on seisnud, oma
kodudes eesti keelt ja
meelt hoidnud!
Ilusat taasiseseisvumispäeva loksalastele,
naabritele ja meie
sõpradele!
Rein Heina

Loksa Linnavolikogu esimees

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
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Loksa Gümnaasiumi neljakordne õppehoone saab uue küttesüsteemi

LINNAPEA VEERG

Bussiliiklus ja
regionaalpoliitika
Tänases ajalehes Loksa Elu on
linna- ja vallaelanikule selgemalt kui varem tutvustatud
avalike liinide bussiliikluse
korraldamist alates 01.09.2014 a.
On hea meel, et koostöös
Harjumaa
Ühistranspordikeskuse ja Harjumaa Liinidega
suudame nii vajaliku bussitranspordi liikumise teha elanikele veidigi paremaks.
Kahjuks on bussiliikluse põhivajadus elanike veol suunatud
enamasti Tallinna poole, sest
mida kaugemale pealinnast,
seda vähem töökohti. Ja nii suunduvadki nii töökohad kui töötajad ikka Tallinna poole.

4. juulil sõlmiti Loksa Linnavalitsuse ja OÜ Eesti Küte vahel
töövõtuleping, mille kohaselt rekonstrueeritakse Loksa Gümnaasiumi neljakordse õppehoone küttesüsteem. Tegemist on rekonstrueerimise II etapiga. Tööde käigus vahetatakse küttesüsteem hoone klassides. Koridoripoolne süsteem vahetati 2013. aasta suvisel
koolivaheajal.
Lisaks küttesüsteemi rekonstrueerimisele remonditakse ka üks
korruseid ühendavatest trepikodadest. Tööde kogumaksumus on
38 389,80 .
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab ehitust summas
31 956,00 , Loksa Linnavalitsuse omaosalus on 6 433,80 . Omanikujärelevalvet teostab FIE Mati Piirsalu. Ehitustööd lõpetatakse
25. augustiks 2014.
Laivi Kirsipuu, arenduse-ja
keskkonnanõunik

Viinistu Rahvamajal on uued aknad ja välisuksed
MTÜ Viinistu Külaselts on enda kanda võtnud Viinistu Rahvamaja kordategemise nii
väliselt kui ka sisemiselt. Rahvamaja on
aktiivses kasutuses. Seal töötavad ringid ja
peetakse tähtpäeva pidustusi ning üldrahvalikke üritusi.
Hoone remont algas akende ja välisuste vahetamisega, kuna see oli kõige pakilisem
töö, mille tulemusena tagatakse hoone parem soojapidavus ning turvalisus. Viinistu
Rahvamaja akende ja välisuste vahetust
toetab oma vahenditega Ettevõtluse ja Arenduse Sihtasutus summas 8 610,60 . Omaosalusega aga Kuusalu vald summas

Kakskümmend aastat räägitakse ja räägitakse mingist regionaalpoliitikast, aga mida rohkem räägitakse, seda kiiremini elu
maal ja väiksemates linnades välja sureb. Viimaseks näiteks
PKC Haapsalu tehase sulgemine ja 350 inimese koondamine,
mille tulemusena peaks Haapsalu linna tulubaas vähenema ca 7%
võrra. Ja mitte 7% pole hirmutav, vaid olukord, kus sajad
inimesed peavad hakkama tööd otsima kodust eemal. Ja nii nad
liiguvad, kes omal jõul, kes riigi (maksumaksja) doteeritud
transpordiga  kes ajutiselt, kes jäädavalt - ikka Tallinnale lähemale. Ja siis leitakse, et uut tootmist rajada pole võimalik, sest
pole enam vajalikke töötajaid  kõik sõitsid Tallinn (või SoomeRootsi) See on tänase Eesti regionaalpoliitika.
Ja pole see üllatuseks ei sõerditele ega samostitele, kelle parteid
viimased 15 aastat pea lakkamatult võimu juures olnud. Ei
olnud üllatuseks nüüd, ega nagu ka 4,5 aastat tagasi, kui seoses
Loksa Laevatehase müügiga uus omanik koondas enam kui 600
töötajat, mis tõi kaasa ligi 40% üksikisiku tulumaksu languse.
Tollase peaministri seisukoht oli  saavad (kohalik omavalitsus)
hakkama! Kindlasti saab ka Loksast neli korda suurem
Haapsalu hakkama ja kindlasti lihtsamalt kui Loksa linn, sest
"omad poisid" ikkagi võimu juures.
Aga nii ju ei peaks see kõik olema. Ehk tegeleks valitsus veidi
ikka riigi regionaalarenguga. See peaks täna ka lihtsam olema,
sest saab sellega nüüd tegeleda omas valdkonnas iga minister
kuna tulutuid regionaalministrite ametikohti enam pole.
Kardan, et tänane valitsus valimiseelses tuhinas nii tõsiste tegudeni siiski veel ei jõua - aga äkki järgmine!?
Taastaks siiski ettevõtjatele uuesti mõistliku tulumaksu, samas
Tallinnast väljapoole arendatavat ettevõtlust toetaks maksuerisustega, sidudes selle ka ettevõtete võimekusega toota eksporttoodangut. Võimalusi on mitmeid  nii seotud me Euroopa
Liiduga ka pole, et ise enam mõelda ei tohi.
Aga seni kuni 2015. a märtsis uus valitsus tõelist regionaalpoliitikat hakkab ellu viima - püüame natuke korraga bussitransporti
paremaks korraldada, et Haapsalu ja Loksa inimene ikka Tallinna õigeks ajaks tööle jõuaks.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle
0,75 koormusega
LASTEAIAÕPETAJA
(eesti õppekeelega rühma) - 3 ametikohta
Nõutav erialane keskeri- või kõrgharidus.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt
26. augustiks k.a
Aadressil: Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond
või meili teel lasteaed@loksa.ee

Info telefonil: 505 0301
---------------------------------------------------------------LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU võtab
konkursi korras tööle
1,0 koormusega ÕPETAJAABI /ASSISTENT
(eesti õppekeelega rühma) - 3 ametikohta
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada hiljemalt
26. augustiks k.a

Aadressil: Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond
või meili teel lasteaed@loksa.ee

Info telefonil: 505 0301

Värner Lootsmann

igal neljapäeval 14.00 16.00

Vastuvõtule registreerida eelnevalt
üks nädal ette sekretäri juures või tel 603 1253

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle
0,5 koormusega EESTI KEELE ÕPETAJA

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 26. augustiks k.a aadressil: Lasteaia 3,
Loksa, 74805, Harju maakond või e-posti teel:
lasteaed@loksa.ee
Info telefonil 505 0301 või 622 9187

Loksa Gümnaasium võtab alates 2014/2015
õppeaastast
konkursi korras tööle:
- eripedagoog 1,0 ametikohale
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel
teise keelena)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel)
- põhikooli aineõpetaja 0,75 ja gümnaasiumi
aineõpetaja
0,25 ametikohale (keemia ja bioloogia põhikoolis vene
õppekeelega klassides, keemia ja bioloogia gümnaasiumiklassides)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (muusika
põhikoolis vene õppekeelega klassides eesti keeles)
- põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohta (geograafia,
loodusõpetus vene õppekeelega klassides)
- aineõpetaja 1,0 ametikoht (matemaatika)
- klassiõpetaja 1,0 ametikoht (vene õppekeelega klassid)
Avaldus, CV, tervisetõend, haridust tõendavate dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava dokumendi
koopiad saata hiljemalt 19.08.2014 aadressil
kool@loksa.edu.ee ja onnela.tedrekin@loksa.edu.ee.
Täiendav info tel 554 2974, tel 622 1420

Palju õnne sünnipäevaks!

võtab vastu Loksa linna ja Kuusalu
valla elanikke

Loksa Lasteaia Õnnetriinu tööpakkumine

1695,00. Töid teostab OÜ Velwin ja
omanikujärelevalvet viib läbi Lembit Sõmer
Ehitusekspert OÜ-st. Kuna tegemist on
hoonega aastast 1918, millele on kahel erineval ajastul tehtud juurdeehitused, on ehituse käigus ilmnenud üllatusi, mille tõttu
tekkis lisatööde teostamise vajadus. Viinistu
Külaselts tänab Kuusalu valda mõistmise,
väga hea koostöö ja suure toetuse eest.
MTÜ Viinistu Külaselts esitab uue projektitaotluse juba sellel sügisel Rahvamaja fassaadi rekonstrueerimiseks.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts

AUGUST
Evdokia Kirillova 90
Ekaterina Tetyukhina 88
Valentina Parõševa 88
Eva Soosalu 87
Raissa Uljanova 86
Priit Parmas 86
Lidia Efremova 84

Laine Epner 83
Lya-Ailen Mühlbach 82
Lia Merila 81
Tõnu Paap 81
Stepan Ivonin 81
Tiiu Allik 80
Pavel Gruzdev 80
Niina Loikonen 75
Ljubov Mištšenko 75
Nadezda Nikitina 75
Valeri Artamonenko 75
Yury Burov 75
Marje Pruul 70

Juta Alliksaar 70
Niina Verbova 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
poeg
Nikolai Ospištšev
poeg
Rinat Natfullin
Palju õnne vanematele!

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
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Alates 1. septembrist 2014 on
Harjumaa Ühistranspordikeskus planeerinud Loksa suuna
avalikel bussiliinidel sõiduplaanide muudatused.
Liinil 155 lisatakse tööpäeval
kaks väljumist peatusest Balti
jaam kell 12:00 ja kell 17:55 ja
kaks väljumist peatusest Loksa
kell 14:00 ja kell 19:00.
Sellega seoses korrigeeritakse
liinide J1, J2, 143, 152 ja 152B
sõiduplaane:
Liinil 143 väljumine peatusest
Balti jaam kell 17:00 Ü 17:15.
Liinil 152 väljumine peatusest
Balti jaam kell 17:45 Ü 17:30.
Liinil 152B väljumine peatusest
Loksa kell 18:40 Ü 18:30.
Liinil 151 väljumine peatusest
Balti jaam kell 22:00 Ü 22:40.
Liinil J1 väljumine peatusest
Neeme kell 19:15 Ü 19:20.
Liinil J2 väljumine peatusest
Jõelähtme kell 18:35 Ü 18:20.
Liinil J2 laupäevase ringi, väljumistega Jõelähtmelt kl 10:15 ja
Kullamäelt kell 10:45, teenindamine lõpetatakse ja asendatakse, sarnaselt pühapäevaga,
väljumistega Jõelähtmelt kell
13:15 ja Kullamäelt 15:20.
Liinil 152 alustatakse Loo ja
Kostivere teenindamist.
Muudatustega seotud info avaldatakse MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehel.

Loksa - St.Peterburg
Päevad
E-P

Väljumine
7.10
22.30

Saabumine
14.00
06.00

St.Peterburg - Loksa
Päevad
E-P

Väljumine
6.45

Saabumine
11.35

Kommertsliin 242A
Tööpäevadel väljumine Tallinnast
Teatri väljak
9.05
12.20 18.10
Loksa
10.14 13.32 19.22
Laupäev, pühapäev väljumine Tallinnast
Teatri väljak
8.45
12.20 18.10
Loksa
10.14 13.32 19.22
Tööpäevadel väljumine Loksalt
Loksa
10.15 14.20 19.25
Teatri väljak
11.30 15.37 20.46
Laupäev, pühapäev väljumine Loksalt
Loksa
10.15 14.20 19.25
Teatri väljak
11.30 15.37 20.46

HEAD REISI!
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

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

Hauakiri on TASUTA.

Anda üürile maja
mere ääres (50m²)
pikemaks ajaks. Magamistuba,
elutuba köögiga ja vannituba.

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

Hind 300 eurot kuus
Kontakt: 5646 7777

LOKSAELU

K U LT U U R

august 2014
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Käsitöötegijad käisid õppimas
MTÜ Rannamännid käsitöötegijad käisid 22.-24. juulil
Saaremaal ja Muhumaal jagamas kogemusi ning õppimas
juurde kodukandist kaugemalt
esivanematelt
pärandusena
säilinud tehnikaid ja töövõtteid. Samuti enesereklaami ja
turunduse saladusi. Õppereisi
rahastati Kohaliku Omaalgatuse programmi kaudu summas
646.60 .
Kuidas reklaamida ja müüa
omaenda kätega loodud käsitööd, mis probleemid kerkivad
esile selles vallas ja kuidas tuleb edu, sellest rääkis Saaremaa käsitöökoguja ning levitaja Vesta Suuster. Samuti sai
kohapeal õppida tehnikaid,
kuidas Muhu tikandid riidele
kinnitada ning mida võib
kiirelt vastavalt kliendi soovile
oma poekeses valmistada.
MTÜ Muhumaa Käsitööselts
Oad ja Eed, kes tegutseb aastast 1996, on oma tegevusega
tuntud kodukandist kaugemalgi. Hetkel on pandud Tallinna

Kunstihoones üles Muhu Käsitööseltsi viimase 150-ne töö
ülevaate näitus. Seltsi tegevuste hulka kuulub taimedega
värvimine, heegeldamine, tikkimine sh muhu tikandid, rahvariide kangaste kudumine telgedel ning nende valmis
õmblemine. Samuti viltimine,
maalimine, ehete valmistamine

jpm. Seltsi liikmed Siiri Ülem,
Ülle Kuusk ja Ivi Moon pidasid MTÜ Rannamännid käsitöötegijatele loengu Käsitööseltsi juhtimisest, reklaamist,
turundusest ning sellest kui
kasulik on astuda Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liitu.
Kuulati huviga Muhu tikandite
valmistamisest, kuulsusest ja

nende olemuse tehnikatest.
Põnev oli Muhu seeliku kanga
kudumine telgedel.
Õppepäev möödus sisukalt,
meeldis mõlemale poolele ning
ühiselt otsustati ka edaspidi
kontakti hoida.
Õppepäevadest ülejäänud ajal
külastati Kuressaares erinevaid
käsitöö müügikohti, Kuressaare linnust, käidi Panga pangal ja vaadati Angla tuulikuid.
Lõunat peeti Kuressaare Päevakeskuses. Oli võimalik tutvuda sealsete käsitöötegijate
loominguga ning tutvustada
meie käsitöötegijate poolt oma
valmistatud esemeid. Eriti köitis kõigi tähelepanu lapitehnikas tehtud tööd ning Ene
Metuse valmistatud kaunis rätt.
Öömaja pakkus Raiesmaa talu
lahke pererahvas.
Transpordi teenus oli OÜ Arla
Sõidud poolt. Palju tänu kõigile.
Laivi Kirsipuu
arendus-ja keskkonnanõunik
MTÜ Rannamännid liige

Kaitseliidu Harju maleva noorkotkaste ja kodutütarde
maakondlik suvelaager 2014
Sel aastal toimus meie maakondlik suvelaager 24.07.26.07. Kuusalu vallas Tsitres
RMK puhkealal. See oli kolmas kord, kui meie maakonna
noorkotkad ja kodutütred Tsitres kokku said. Kõige rohkem,
4 korda, on meie maakondlik
laager toimunud Jumindal.
Eelmisel aastal toimus sama
üritus Kernus.
Sellel aastal osales 106 noorkotkast ja kodutütart ning 30
täiskasvanut. Loksa rühma
noori oli 16. Osavõtjate rekord
jääb 2004. aastasse, kui Tsitre
laagris osales 263 noort ja ligi
30 täiskasvanut üle Harjumaa.
Igal maakondlikul laagril on
oma läbiv teema. Sel aastal oli
selleks meri ja kõik merega
seonduv. Ilm oli fantastiline.
Iga tunni möödudes tuli lapsed
merre lasta. Noored jagati kohe
alguses kümnesse võistkonda.
Igas võistkonnas olid lapsed
erinevatest Harjumaa rühmadest. Nii said noored endale
uusi sõpru teistest rühmadest.

Esimesel õhtul viid läbi lähiümbruses orienteerumine, kus
igas punktis tuli sooritada
erinevaid ülesandeid ja enne
öörahu toimus lõbus seltskonnamängude kompott.
Laagri teine päev toimus mererannas. Hommik möödus erinevate võistluste ja mängude
tähe all. Pärast lõunat oli kasulike oskuste õpituba, läbiviijaks Heigo Vija, kes näitas
kuidas on võimalik erinevaid
käepäraseid vahendeid kasutades endale toitu valmistada.
Noored said ise küpsetada
lõkkel kana ja sütel erinevaid
köögivilju. Päikese loojangul
esitasid noored mereteemalise
etteasteid. Pärast seda algas
küünalde valgel kontsert, koos
ühislaulmisega. Meile tulid
külla fantastilised noored pillimehed Kert Krüsban Vihasoost ja Rauno Vask Haljalast.
Kolmas päev oli sportlikult
loominguline ehk siis toimusid
õpitoad. Õpitubasid oli 4,
rahvustoonides käepaela punu-

mine (et oleks laagrist ka oma
isiklik mälestus), Bollywoodi
tants ehk siis india tantsu kiire
ehk "disko" variant. Massaai
õpituba, kus õpiti nn toolimassaai põhilisi võtteid. Viimane
õpituba oli pallimängude (söödud jmt) õpituba.
Rõõm on tõdeda, et selle aasta
laager möödus ilma suuremate
vahejuhtumiteta (kui jätta välja

mõned plaasterdamised ja
kümme last, kellelt tuli puuk
eemaldada) ja kõik jäid rahule.
Suur tänu kõikidele inimestel,
kes aitasid seda laagrit turvaliselt korraldada! Johanna,
Liis, Lisett, Magnus ja Tarmo!
Aitäh Teile!
Tarmo Amer
Loksa rühma juht

Vihasoo küla Külapäev
26. juulil toimus Vihasoo rahvamaja juures Vihasoo Külapäev. Külapäev
algas piduliku lipu heiskamisega ning Vihasoo küla ajaloost rääkis kokkutulnuile Sten-Erik Tammemäe. Tipphetk oli Krista Simpsoni kujundatud
ja Andres Napi valmistatud kultuuripingi avamine - pingis on Vihasoo
küla aktiivse isetegevuse sümboolsed kujutised (teatrimaskid ja koorilauljate emotsionaalsed näod ning pingi käetoel on koha leidnud tantsumemmede varbad.
Külarahvale esines lasteansambel, Vihasoo tantsumemmed, Vihasoo
segakoor ning mõnusad pillilood võtsid üles lõõtsamängijad.
Külakohvikutes pakuti head ja paremat, endavalmistatud sööke ja jooke.
Erilist elevust tekitas küla teatevõistlus (jooks, kanuusõit ja jalg-rattasõit).
Osales viis võistkonda ning esimeseks tulid just Kasispea triatlonilt tulnud
Tammispea võistkond. Kõik koos söödi Malle Arraku valmistatud külasuppi ja lastele oli huvitavad mängud välja mõelnud Merle Krüsban. Kogu
külapäeva juhtis Andres Napp. Jana Roopa lavastatud lühinäidend Vihasoo
rahvamaja ajaloost tõi saali pealtvaatajaid puupüsti täis.
Ja mis külapidu see ilma tantsuta on - tantsuks mängis õhtul ansambel
MPJ Haljalast.
Oli tõeliselt tore päev ja pidu oma küla rahvale ja kaugemalt tulnud uudistajatel! Suur tänu korraldajatele ja eestvedajatele!
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Loksa Ujula avab oma uksed taas 5. septembril
2008. aastal valminud linna
ujula on kaasaegne, üldpinnaga 2316 ruutmeetrit. Ujulas on
kaks basseini: suur 25-meetrine ja nelja rajaga ujumisbassein ning 8 meetri pikkune
lastebassein. Lisaks auru- ning
leilisaunad, mullivann, avarad
riietusruumid ja kohvik.
Ujulas on palju valgust ning
avarust, paigaldatud tribüün
pealtvaatajatele võimaldab
korraldada ujulas ka võistluseid. Ujulat haldab Osaühing
Loksa Ujula.
Pärast suviseid hooldus - ja
remonditöid avab Loksa Ujula
taas oma uksed 5. septembril.
Kõik on taas oodatud aktiivselt ujulat kasutama!
Ujulas jätkuvad laste ja noorte
ujumistreeningud kaks korda
nädalas treener Monika
Tõnningu juhendamisel.
Kehalise kasvatuse tundide
raames on kõigil õpilastel võimalik käia tasuta ujumas.
Jätkuvad ka vesiaeroobika
treeningud täiskasvanutele.
Spordisaalis jätkuvad sügisel
lauatennise treeningud ja saali
on võimalik rentida pallimängude treeninguteks.
Lahtiolekuajad:
E, T,K, N, R: 8.00-21.30
L, P: 10.00-21.00
NB! Ujulas toimuvad
arveldused ainult
sularahas
Administraator: 688 8055
Lisa info Rainer Lapp
tel 504 1944

Loksa ujula hinnakiri

august 2014

RANNAVÕRKPALL
LOKSA 2014

Kasutusaeg 1,5 tundi
Päev
Avamisest
Kuni 3 aastased lapsed
Lapsed 4-6
Täiskasvanud
Lapsed 7-15 (kaasaarvatud)
Pensionärid

E,T, K, N, R
08.00 -15.00-ni
tasuta
1,30 EUR
3,20 EUR
2,60 EUR
2,60 EUR

BRONEERIMINE - kasutusaeg 1 tund
Päev
E,T, K, N, R
Avamisest
08.00 -15.00-ni
Ujumisrada
23,00 EUR
Suur bassein
77,00 EUR
Suur bassein väikese
basseiniga
115,00 EUR
Väike bassein
25,60 EUR
Kümne korra pilet - kasutusaeg 1,5 tundi
kehtivusaeg 2 kuud
Päev
E,T, K, N, R
Avamisest
08.00 -15.00-ni
Täiskasvanud
29,00 EUR
Lapsed 7-15
19,20 EUR
Pensionärid
19,20 EUR
Lapsed 4-6
7,70EUR

E, T, K, N, R
15.00 -21.30-ni
tasuta
1,30 EUR
4,50 EUR
3,20 EUR
3,20 EUR

L, P
10.00 -21.00-ni
tasuta
1,30 EUR
4,50 EUR
3,20 EUR
3,20 EUR

E, T, K, N, R
15.00 -21.30-ni
35,00 EUR
147,00 EUR

L, P
10.00 -21.00-ni
35,00 EUR
147,00 EUR

192,00 EUR
64,00 EUR

192,00EUR
64,00 EUR

E,T, K, N, R
15.00 -21.30-ni
35,00 EUR
27,00 EUR
27,00 EUR
7,70 EUR

L,P
10.00 -21.00-ni
35,00 EUR
27,00 EUR
27,00 EUR
7,70EUR

Loksa ujula sauna hinnakiri alates 09.01.2012
Kasutusaeg 2 tundi
Päev
Hind kehtib kell
Täiskasvanud
Pensionärid
Lapsed 7-15(kaasaarvatud)
Lapsed 4-6
Kuni 3 aastased lapsed

E, T, K, N, R
08.00 -15.00-ni
2,50 EUR
2,00 EUR
1,50 EUR
1,00 EUR
tasuta

15.00 -21.30-ni
3,20 EUR
2,60 EUR
1,90 EUR
1,00 EUR
tasuta

L, P
10.00 -21.00-ni
3,20 EUR
2,60 EUR
1,90 EUR
1,00 EUR
tasuta

Kunstviha rent

0,40 EUR

0,40 EUR

0,40 EUR

Võistlus toimub 23. august 2014 a.
Võistluspaigaks on Loksa rand.
Võistluste algus on 11.00.
REGISTREERIMINE
Turniirist osavõtuks saab registreeruda telefonil
5041944, e-posti aadressil: rainer.lapp@loksa.ee või
võistluspaigas võistluspäeval kell 10.00-10.30.
Täpsem info: www.loksasport.ee. Võistluspaigas kohapeal tuleb tasuda osavõtumaks, mis on 12 EUR paari
kohta.
Eelnevalt registreerunud paaridele on osalustasuks
10.- EUR
OSALEJAD
Turniiridel võivad osaleda kõik mängijad, kes peavad
ennast amatöörsportlasteks
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Turniir mängitakse nii nais-, kui meespaaridele.
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste
järgi.
Turniiri võistlussüsteemi ning mängude formaadi
otsustab turniiri korraldav peakohtunik vastavalt
osavõtjate arvust lähtuvalt.
AUTASUSTAMINE
Igat turniiril osalenud võistkonda autasustatakse auhindadega.
Võistlust toetavad auhindadega:
AS A. Le Coq, Viinistu konverentsi ja puhkekeskus,
Palmse Mõis, Loksa Clothing Expert OÜ,
Kotka Rist OÜ, Oldi Pood, Kuivoja Puhkekeskus,
Kolgaküla Tall OÜ, Loksa Linnavalitsus

10 põhjust panna laps muusikakooli
Vaatamata sellele, et lapsel ei ole
muusikalist kuulmist ja ta karjub
Teburaka laule väga valjult ja
mööda; vaatamata sellele, et
klaverit pole korteris kuskile
mahutada ning vanaema ei saa viia
last muu-sikatundidesse; vaatamata ka sellele, et lapsel ei olegi selleks aega - tal on juba tunniplaanis
inglise keel, ujumine, kunst ja kõik
muud huviringid
On siiski kaalukaid põhjuseid, et
suuta mööda trügida kõigist nendest probleemidest ja siiski lasta
lapsel õppida muusikat, ja neid
põhjuseid peaksid kaasaegsed vanemad kindlasti teadma:
1. Pilli mängimine - see on traditsioonide järgimine. Muusikat on
õpetatud kõigile aristokraatidele,
nii Eestis, Venemaal kui Euroopas.
Musitseerimine on luksus, sära ja
elegants, seltskonnakommete tipp.
Duke Ellington hakkas mängima
klaverit seetõttu, et mängiva noormehe ümber kogunevad alati kaunid tütarlapsed. Aga mängiva
tütarlapse ümber? Tähelepanu,
pruutide vanemad!
2. Muusikaõpingud harjutavad
tahet ja distsipliini: pilli tuleb harjutada regulaarselt ning ilma vahedeta. Talvel ja suvel, tööpäeviti ja
pühade ajal. Praktiliselt samasuguse sihikindlusega, nagu harjutavad
tempionid staadionil ja uisuväljal. Aga erinevalt spordikangelastest, ei ole pilli mängides või-

malik murda ei kaela, jalga ega
isegi kätt.
Tähelepanu, kallid vanemad!
Muusika on iseloomu kasvatamine ilma igasuguse traumaohuta!
3. Tegeledes muusikaga, arendab
laps matemaatilisi võimeid. Ta
mõtleb ruumiliselt, et saada pihta
õigetele klahvidele, manipuleerib
abstraktsete muusikaliste kujunditega, jättes meelde nooditeksti,
ja teab, et muusikalises palas,
nagu ka matemaatilises tõestuses,
ei saa midagi liita ega ära võtta.
Albert Einstein ei mänginud
viiulit ilmaasjata, ning Oxfordi
ülikooli füüsika ja matemaatika
professorid moodustavad 70%
ülikooli muusikaklubi liikmetest.
Tähelepanu, tulevaste matemaatikute ja inseneride ettenägelikud
vanemad! Musitseerimine on
meeldivam, kui raskete ülesannete lahendamine eraõpetajate
kurja pilgu all.
4. Muusika ja keel on kaksikvennad. Nad sündisid üksteise järel:
alguses vanem - muusika, siis
noorem - keeleline kõne, ning
meie ajus need jätkavad kõrvuti
elamist.
Fraasid ja laused, komad ja punktid, küsimused ja hüüdlaused on
olemas nii muusikas kui kõnes.
Mängivad ja laulvad inimesed
räägivad ja kirjutavad paremini,

nendel jäävad paremini meelde
võõrkeeled, nad omandavad kergemini grammatikat. Kirjanikudmelomaanid Turgenev ja Stendal,
Boris Pasternak ja Lev Tolstoi,
Jean-Jack Rousseau ja Pomen Poldan, nendest igaüks teadis rohkem
kui üht võõrkeelt ja soovitasid
kõigile tulevastele polüglottidele
muusikat.
Tähelepanu, tulevaste ajakirjanike
ja tõlkijate targad vanemad! Alguses oli Sõna, aga veel enne seda
oli Hääl.
5. Muusika on struktuurne ja hierarhiline: suurteosed lagunevad
väiksemateks osadeks, mis omakorda jagunevad väikesteks teemadeks ja lõikudeks, mis koosnevad pisikestest fraasidest ja motiividest. Muusikalise hierarhia üldine arusaamine kergendab arvutist
arusaamist, mis on samuti täielikult hierarhiline ja struktureeritud.
Psühholoogid on tõestanud, et
väikesed muusikud, kuulsa Shinichi Suzuki õpilased, ka need, kes
ei olnud eriliselt edukad muusikalise kuulmise ja mälu arendamises, olid struktuurse mõtlemise kohapealt oma eakaaslastest
tublisti ees. Tähelepanu, tulevaste
IT-meeste, programmeerijate ja
süsteemi administraatorite pragmaatilised vanemad! Muusika viib
otse arvutiteaduste tippude suunas,
Microsoft eelistab muusikalise
haridusega töötajaid!

6. Muusikaõpingud arendavad
suhtlemisoskuseid ehk kommunikatiivseid oskuseid. Õpinguaastate vältel saab teie laps-muusik
tutvuda galantse ja sõbraliku Mozartiga, okkalise ja sportliku Prokofjeviga, elutarga ja filosoofilise
Bachiga ja teiste väga erinevate
muusikaliste tegelastega. Mängides peab ta kehastuma nendeks ja
viima publikuni nende iseloomu,
tunnetamisviisi, häält ja este.
Nüüd on jäänud vaid üks samm
mänederi kohani, sest see on ju
praktiliselt et kõige tähtsam saada inimestest aru, ning kasutades oma arusaamist, juhtida
neid. Tähelepanu, tulevaste äriimpeeriumite asutajate ambitsioonikad vanemad! Muusika viib südamest südamesse, ja tipp-mänederi kõige hirmsam relv on
relvituks tegev "hea poisi" naeratus.
7. Muusikud on heasüdamlikud ja
samal ajal julged. Psühholoogid
väidavad, et meesmuusikud on
tundlikud nagu daamid, ning naismuusikud on vastupidavad ja tahtejõulised, nagu mehed. Muusika
pehmendab iseloomu, samas selleks et jõuda selles kaugele, tuleb
olla vapper. Tähelepanu, ettenägelikud vanemad, kes ootavad vanaduspõlves abi ja toetust! Lapsed,
kes on tegelenud muusikaga,
omavad kõrgemat empaatiavõimet
ja seetõttu on tihemini valmis

pakkuma oma eakatele vanematele
seda samust "klaasi vett".
8. Muusikaõpingud õpetavad töötama meeskonnas. Muusikud kardavad hirmsat sõna "deadline" töö lõpetamise tähtaeg - vähem.
Muusikakoolis ei saa sa lükata
heliredelite arvestust või klassikontserti päeva ega nädala võrra
edasi. Laval esinemine õpetab
maksimaalset "tellimuse järgi"
valmisolekut, ning sellise kogemusega laps ei kuku läbi raskes
eksamis, töövõtuintervjuus või
tähtsat ettekannet tehes.
Tähelepanu, murelikud vanemad!
Muusikaõpingud lapsepõlves annavad lapsele maksimaalse enesevalitsuse ja laval esinemise oskuse
kogu eluks.
9. Muusikaõpingud õpetavad väikeseid "Caesareid", kes oskavad
teha mitut asja korraga. Muusika
aitab orienteeruda mitmes samaaegses tegevuses: otse noodist
mängija peab samal ajal tegema
mitut asja - mäletama möödunut,
vaatama ettepoole ja kontrollima
hetkeltoimuvat.
Muusika voolab oma tempos ja
lehest lugev muusik ei saa katkestada, puhata ega tõmmata hinge. Samuti ka lennukioperaator,
arvutioperaator või börsitöötaja,
kes jälgib samal ajal mitut ekraani,
kuulab ja annab samaaegselt edasi
infot mitmelt telefonilt. Muusika

õpetab mõtlema ja elama mitmes
suunas.
Tähelepanu, ülekoormatud ja väsinud vanemad! Lapsmuusikul
hakkab olema kergem kui teil,
joostes mööda mitut eluteed korraga ja jõudes igale poole esimesena.
10. Ja lõpuks - muusika on parim
tee edu suunas. Miks? Vaadake
punkte 1-9.
Ei ole põhjust imestada, et paljud
kuulsused on muusikalise minevikuga:
- Agatha Christie kirjutas oma
esimese tüki sellest, miks on tal
raske mängida klaverit laval
- Condolezza Rice, vastupidi,
armastab üle kõige mängida publiku ees oma pimestavas esinemiskleidis.
- Bill Clinton on kindel, et ilma
saksofonita ei oleks temast kunagi
saanud presidenti
Vaadake edukaid inimesi igas
valdkonnas ja küsige, ega nad ei
ole lapsepõlves tegelnud muusikaga, kasvõi lühikest aega, kasvõi
ilma erilise palava soovita?
Muidugi on nad sellega tegelenud.
Ja meil on 10 põhjust järgida
nende inspireerivat eeskuju.

D.K. Kinarskaya,
kunstiteaduste ja
psühholoogia doktor

LOKSAELU

Eesti lahtised meistrivõistlused kurnimängus
11.-13. juulil toimusid Loksal Eesti lahtised meistrivõistlused kurnimängus. Kokku võistles 13 sportlast 4-st klubist Eestist ja
Lätist.
Tulemused
KLASSIKALINE VENE KURN
A-grupp (kuni 65.a)
1. Mihhail Jefremov
Tallinna SK Dvigatel
2. Vladimir Bõstrov
Loksa RSK
3. Alexander Anissimov Tallinna SK Dvigatel

Jaksu ja edu
edaspidiseks, Taavi!
Taavi Ternjavski saavutas juunioride maailmameistrivõistlustel Eugeneis kümnevõistluses
kõrge 9. koha, kogudes uueks isiklikuks rekordiks
7579 punkti. Eelmine tippmark paranes 127 punkti
võrra.

B-grupp (65.a ja vanemad)
1. Evald Stranberg
Loksa RSK
2. Pavel Ivanov
Viljandi Sakala
3. Taivo Teder
Viljandi Sakala
EUROKURN
A-grupp
1. Vladimir Bõstrov
2. Valeri Sizarov
3. Mihhail Jefremov

Evald Stranberg

Valeri Sizarov

Loksa RSK
Loksa RSK
Tallinna SK Dvigatel

B-grupp
1. Evald Stranberg
Loksa RSK
2. Taivo Teder
Viljandi Sakala
3. Vladimir Gorbatjov Loksa RSK
SOOME KURN
A-grupp
1. Valeri Sizarov
2. Alexander Anissimov
3. Mihhail Jefremov
B-grupp
1. Evald Stranberg
2. Taivo Teder
3. Pavel Ivanov
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Loksa RSK
Tallinna SK Dvigatel
Tallinna SK Dvigatel

Avapäeva järel 20. kohal olnud noor kümnevõistleja
tegi teisel päeval suure tõusu, lõpetades 9. kohaga.
Taavi Ternjavski treener Art Arvisto ütles pärast
võistlust, et selle võistlusega tõestas Taavi, et suudab
ennast tiitlivõistlustel kokku võtta.
Mihhail Jefremov

Vladimir Gorbatjov

Vladimir Bõstrov

Alexander Anissimov

Loksa RSK
Viljandi Sakala
Viljandi Sakala

KURNI KOLMEVÕISTLUS
A-grupp
1. Alexander Anissimov Tallinna SK Dvigatel
2. Valeri Sizarov
Loksa RSK
3. Mihhail Jefremov
Tallinna SK Dvigatel
B-grupp
1. Evald Stranberg
Loksa RSK
2. Taivo Teder
Viljandi Sakala
3. Pavel Ivanov
Viljandi Sakala

JOOKSUVÕISTLUSED
23. AUGUSTIL 2014
n KELL 15.00 LASTEJOOKS ÜMBER UJULA
1 VANUSEGRUPP: KUNI 7-AASTASED POISID JA TÜDRUKUD - 1 RING
2 VANUSEGRUPP: 8-12-AASTASED POISID JA TÜDRUKUD - 2 RINGI
n KELL 15.30 JOOKS ÜMBER LOKSA LINNA - PIKKUS 7 KM
1 VANUSEGRUPP: KUNI 16-AASTASED POISID JA TÜDRUKUD
2 VANUSEGRUPP: 17 - 39-AASTASED MEHED JA NAISED
3 VANUSEGRUPP: 40 JA VANEMAD MEHED JA NAISED
n KEPIKÕND - PIKKUS 7 KM
KÕIK VÕISTLEJAD OSALEVAD ÜHES VANUSEGRUPIS
n PÜHAPÄEVAL, 24. AUGUSTIL ALGUSEGA KELL 11.00
JALGRATTAMATK MAJAKIVI JUURDE
PIKKUS CA 30 KM
INFO TELEFONIL: +372 526 2038

Taavi Ternjavski üksikalade tulemused
100m
11,19
Kaugushüpe 6.85
kuulitõuge
14.73
kõrgushüpe 1.91
400m
50,48
110m tj
15,23
kettaheide
46.16
teivashüpe
4.30
odavise
56.63
1500m
4:38.35

FONOLUKUD.
LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMID.
TURVALISED
ELEKTRILUKUD.
Mõeldud kasutamiseks
korterelamutes ja
ametiruumides pääslates
sise- ja välisustel ja
jalgväravatel.
Paigaldus ja hooldus.
Garantiiaeg: 24 kuud.
OÜ Eltok
tel 660 6206
GSM: 501 8951,
5172076,
eltok@hot.ee
Lisainfo: www.eltok.ee

Taavi Loksa kooli spordipäeval

Ajalehele Sõnumitooja ütles Taavi, et tema peamine
eesmärk oli teha kümnevõistluses uus isiklik rekord,
pisut väiksem eesmärk oli pääseda esikümnesse.
Hästi läksid 100, 400 ja 1500 meetri jooks, pisut jättis
soovida kõrgushüppe tulemus. Tal oli probleeme jalaga, 100 meetri jooksus tabas teda ühe konkurendi naelik reide ja tekitas 15 sentimeetri pikkuse haava.
Sellel kevadel lõpetas Taavi Loksa Gümnaasiumi. Me
oleme harjunud Taavit nägema koolis üritustel
eestvedajana, igati aktiivne noor, kes pälvis ka Loksa
linna 2014 Aasta Noore tiitli. Tubli nii mitmekülgne
edukas noor. Kool jääb sinust puudust tundma, aga
maailma on sinu ees valla.
Jaksu ja edu edaspidiseks, et neid edukaid võistlusi
oleks veel palju-palju! Hoiame sulle alati pöialt!
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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:
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 4. 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

JJ-Street
Tantsukooli
esinemist Loksa
Linna Päeval 2014
kahjuks ei toimu.
Vabandame!

