Meeleolukat võidupüha ja jaanipäeva
ning kaunist suve!
soovivad Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsus

TASUTA LOKSA KANDI AJALEHT juuni 2015

Swedbanki Loksa Pangapunkt alustab 2. juulil
Palju õnne
sünnipäevaks!
JUUNI

Maria Popova 88
Erla Vaino 85
Aleksandra
Ananieva 84
Mihhail
Nikolajev 83
Eerik Kaarend 82
Galina
Smirnova 80
Ellen Gundlach 70

Oli 2011 aasta 1. aprill,
kui Swedbank otsustas
lõpetada Loksa pangakontori
tegevuse ning asendada
see pangabussiga. Panga
kokkuhoiu meede ei olnud
loomulikult meeltmööda ei
panga klientidele ega Loksa
linnavalitsusele. Pangateenust
püüdsid linnavalitsus ja pank
parandada küll pangabussi
graafikute tihendamisega,
mida aga muuta ei ole
võimalik, on pangateenuste
osutamise tingimused.
Oodata lageda taeva all,
külma ja vihmaga, pangabussi
järjekorras ei ole tervislik
(mugavusest rääkimata) isegi
noorele inimesele.

Alates 2. juulist on Loksal
avatud Swedbanki pangapunkt, mis on avatud igal
neljapäeval kella 13.00 –17.00
ja reedel kella 09.00 – 13.00.
Kohapeal on nõustaja, kes
koolitab, nõustab ja abistab
kliente. Nõustaja juures
on võimalik interneti- ja
Tänaseks on Loksa linnatelefonipanga lepinguid
valitsus ja Swedbank sõlminud Tallinna tn 49 ruumide sõlmida. Nende teenustega
liitumine on tasuta.
rendilepingu, mis annab
Pangapunktis asuvast
Swedbankile võimaluse
pangaautomaadist saab
kunagistes Swedbanki Loksa
pangakontori ruumides avada raha välja võtta ja kontole
lisada ööpäevaringselt
Swedbanki pangapunkt. Hea
koostöö eest tahan eriti tänada ja seitse päeva nädalas.
Sularahaautomaadis
Swedbanki AS Tallinna resaab maksta oma makse,
giooni direktorit pr Agnes
Oidsalu ja Harjumaa kontorite pannes need eelnevalt
internetipangas määratud
juhti pr Olga Škerstsi.
Loksa linnavalitsuse ja
Swedbanki mõistliku
koostöö tulemusena leidsime
lahenduse, mis muudab
pangateenuste osutamise
oluliselt mugavamaks ja
tänapäevasemaks.

maksete alla. Kohapeal on
kaks kliendiarvutit, kus
internetpanga kaudu on
võimalik teha pea kõiki
pangatehinguid.
Soovi korral annavad abi
panga nõustajad.
Siinkohal on mul hea meel
tervitada kõiki Loksa linna
ja Kuusalu valla inimesi
saabuvate pühade puhul.
Ilusat võidupüha ja
meeleolukat jaanipäeva
soovides
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Loksa Gümnaasiumi
lõpuaktused 2014/2015
õppeaastal
19. juunil kell 17.00
eesti osa gümnaasiumi ja
põhikooli lõpuaktus
20. juunil kell 14.00
vene osa gümnaasiumi ja
põhikooli lõpuaktus
Loksa Gümnaasiumisse
dokumentide vastuvõtt
2015/2016. õa kooli
sisseastumiseks toimub
kooli kantseleis
08.06-19.06.2015
ja 05.08-26.08.2015
tööpäevadel kella
9.00-12.00.
KOOLIMAJA AVATUD
juunis: kuni 19. juunini
tööpäevadel 8.00-15.00
juulis: koolimaja suletud
augustis: alates 05. augustist
tööpäevadel 9.00-15.00
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LIPUPÄEV LOKSA GÜMNAASIUMIS – 02.06.2015
Linnavalitsuse esindajad, head Loksa kooli õpetajad ja õpilased!
Sinine ja must ja valge
kaunistagu Eestimaad …
ütleb laulusalm, mida igaüks meist teab. See laul räägib Eesti sinisest taevast ja
mustast Eesti mullast. See laul räägib Eesti lipust, mille all kõik eestimaalased
rahus elada saavad.
Meie kaunis sinimustvalge lipp võeti kasutusele Tartu Ülikooli Eesti Üliõpilaste
Seltsi lipuna ning pühitseti Otepää kirikus 4. juunil 1884. Seda daatumit hakati
pidama Eesti rahvuslipu sünnipäevaks. 2004. aastal kinnitas Riigikogu 4. juuni
riikliku tähtpäevana Eesti lipu päevaks. Meie tähistame seda päeva täna.
Ehkki algselt oli tegemist puhtalt Eesti üliõpilaste lipuga, said aja jooksul need
värvid tänu noortele haritlastele rahva seas üha laiemalt tuntuks ja omaseks.
Esmakordselt võttis Vabariigi Ajutine Valitsus sinimustvalget Eesti riigilippu
puudutava määruse vastu novembris 1918. Lipp heisati noore Eesti riigi
sümbolina Tallinnas Pika Hermanni torni. Sinimustvalge jõudis taas Eesti rahva
hulka 1988. aasta kevadel ning 1989. aasta 24. veebruaril pärast 45 aasta pikkust
vaheaega ka Pika Hermanni torni, kus lehvib ta tänagi.
Rahvuslipud on ajaloos suhteliselt uus nähtus. Umbes 10 % lippudest on vanemad
kui 100 aastat. Nende hulka kuulub ka meie sinimustvalge. Enamiku riigilippude
sünniaeg on pärast Teist maailmasõda.
Soomeugrilastest on vaid kolmel rahvusel oma rahvusriik: ungarlastel, soomlastel
ja eestlastel. See aga ei tähenda, et Ungari on vaid ungarlaste, Soome soomlaste
või Eesti eestlaste maa. Nii nagu ungarlaste ja soomlaste kõrval elavad nendes
riikides paljude erinevate rahvuste esindajad, nii mahuvad ka Eesti sinimustvalge
lipu alla kõik eestimaalased – meie kõik, olenemata rahvusest.
Sinimustvalge lipp on eesti rahva ja Eesti riigi kõige tuntum sümbol.
Paljutähenduslik on tõsiasi, et meie esimene lipp on tänaseni alles hoitud ja teatud
tähtpäevadel tuuakse ta ka avalikkuse ette.
Sinine ja must ja valge –
koduvärvid kaunimad
teevad rõõmsaks meie palge,
kaunistades kodumaad.
Elagem ja käitugem nii, et lipp ei kaunistaks meid, vaid meie kaunistaksime
lippu.
Lipupäeva traditsioonina saab iga klass kasvama panna oma puu. Iga puu
ajab juured Eesti musta mulda, iga puu üle laiub Eesti sinine taevas, iga puu
sümboliseerib head ja helget tahet.
Hoidkem oma traditsioone - hoidkem oma lippu! Ilusat lipupäeva jätkumist!
Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi direktor
Pidulikule lipuheiskamisele järgnes kastanite istutamine Rohiaia tänava äärde.
Iga klass sai kasvama panna oma puu, allee on nüüd kogu Rohuaia kergliiklustee
pikkuses istutatud. Edasi olid klassidele erinevad ülesanded: nooremad lõikasid
rukkililli, pääsukesi ja lilli, millest valmis koolisaali seinale suur lipupilt;
keskastmeõpilased joonistasid Loksa linna olulisemaid hooneid ning kus koguaeg
või enamus päevadel lehvib Eesti lipp – joonistustes on koolimaja fuajees
näitus; veel vanemad õpilased käisid pildistamas Loksa linna kauneid paiku ning
sellest oli õpetaja Kuldar Pärna abiga pandud 3. juuni kooli lõpuaktuseks kokku
sladishow. Oli meeldejääv päev kõigile Loksa kooli õpilastele. Suur tänu kõigile,
kes aitasid kaasa selle ilusa päev õnnestumisele!

Leinapäeval - pühapäeval,
14. juunil mälestasid loksalased koos
kõigi eestimaalastega 74 aastat tagasi korraldatud suurt juuniküüditamist, mille käigus hukkus, tapeti või
ei jõudnud Eestimaale tagasi ligi 10
000 inimest. Sellel kurval tähtpäeval kogunesid loksalased Loksa
kirikuaeda ja asetasid pärja ning
süütasid küünlad kõigi hukkunute
mälestuseks.
Helle Lootsmann
Linnavolikogu aseesimees
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Pangaga on kõige mugavam ja kiirem
suhelda internetis
Pangandus on üha rohkem arenenud
selles suunas, et igapäevatehingud
tehakse ära elektrooniliselt internetipangas või mobiiltelefoni vahendusel. Juba täna kasutab valdav
enamus klientidest internetipanka
ja kontoris teeb tehinguid vaid
0,4 % kontori klientidest. Mobiili
vahendusel sooritatakse iga kuu
ca 245 000 makset, mida on üle 8
korra enam kui kontorites. Ostude
tegemisel kasutatakse pangakaarti
ning ka uue kaardi saamiseks ei pea
enam kontorisse tulema – alates
eelmisest aastast saavad kliendid
uuendatud kaardi postiga koju
Eelkõige on klientide ootus kontorile
täna
silmast-silma
nõustamine
ning kontorid muutuvadki üha
rohkem nõustamispaikadeks ja
igapäevatehingud saavad tehtud
kasutades erinevaid alternatiivseid
elektroonilisi kanaleid - interneti,
mobiili,
pangaautomaadi
ning
telefonipanga vahendusel. Vaatame
lähemalt, mida need kanalid tähendavad ja sellest, kuidas neid kõige
paremini kasutada on, räägib meile
Swedbanki Harjumaa kontorite juht
Olga Škersts.

Millist kanalit kliendid täna
kõige rohkem kasutavad?

Võib öelda, et kõige aktiivsemalt
kasutavad kliendid internetipanka.
98% maksetest tehakse täna
internetipangas. Kliendid hindavad
mugavust ja paindlikkust, mida neile
internetipank pakub. Internetipank
on koht, kus pääsete oma konto
andmetele ligi ning saate makseid ja
lepinguid sõlmida mis tahes kellajal
ja mis tahes kohast – tähtis on vaid, et
saate kasutada internetiühendusega
arvutit.
Internetipangast
leiate
infot nii meie teenuste kui ka
Swedbanki kui organisatsiooni
kohta. Samuti saate siin sõlmida

lepinguid ning teha pangatehinguid.
Internetipangas on paljude tehingute
tegemine soodsam kui kontoris.
Internetipanga kasutajaks saate, kui
sõlmite teile sobivas pangakontoris
või Pangabussis lepingu.

Mida mobiilipank endast
kujutab?

Piltlikult öeldes mobiilpank on
pank, mis on alati taskus. Mobiilipanga kaudu on igalt poolt
kiirelt kättesaadavad: kontojääk,
konto väljavõte, maksed, pangaautomaatide asukohad, väärtpaberitehingud. Mobiilipanka kasutab täna juba 80000 inimest ja iga
kuu liitub sellega ca 1000 - 1500 uut
kasutajat.

Mida saab telefonipangas teha?

Telefonipank on nagu panganõustaja
teenus ilma kontorisse tulemiseta,
kliendina ei pea Te oma rahaasjade
ajamiseks kuhugi minema –
piisab,
kui
helistate
kodust
telefonipanga numbril 6 310 310.
Telefonipanga saate näiteks küsida
infot oma kontojäägi kohta, teha
makseid või teostada vajalike
väärtpaberitehinguid.
Tehingute
eest teenustasud on samad, mis
pangakontoris
sama
tehingut
teostades. Telefonipank töötab

kõigil tööpäevadel kella 8-20
ja nädalavahetustel kella 10-18.
Selleks, et tehinguid läbi telefoni
teha, tuleb sõlmida Swedbanki
kontoris või Pangabussis vastav
leping ja edaspidi saate teenust
kastutada oma isikut tõendada
paroolikaardi, PIN-kalkulaatori või
mobiil-ID abiga. Telefonipangaga
liitumine on tasuta ning kuutasu
maksma ei pea. Telefonipanga
kasutamisel on vajalik nuppudega
lauatelefon või mobiiltelefon.

Kas pangaautomaatides
saab teostada vaid
sularahatehinguid?

Lisaks
sularahatehingutele
on
automaatides
võimalik
teha
ka määratuid makseid. Selleks
on vaja eelnevalt teile sobivas
pangakontoris, pangabussis või
internetipangas sisestada vajalikud
andmed. Tuleb vaid kaasa võtta
arved, kus on vajalikud rekvisiidid
olemas. Kui need on tehtud, siis
saate sularahaautomaadis vaid mõne
nupuvajutusega makse teostatud.
Oma kliente saame ka koheselt peale
andmete sisestamist juhendada,
kuidas automaadis makset teostada.
Swedbankil on 450 pangaautomaati
üle Eesti.

Volikogu tegevusest

Loksa Linnavolikogu istung toimus
14. mail. Lisaks volikogu liikmetele
osalesid istungil linnapea Värner Lootsmann, abilinnapead Hilleri Treisalt
ja Andres Kaskla, pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk, lastekaitse- ja sotsiaalnõunik Tiina Murdvee.

Volikogu otsustas kinnitada Loksa
linna 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande ja
kohustas linnavalitsust selle esitama
rahandusministeeriumile.
Majandusaasta aruanne kajastab
konsolideeritud aruandlust, milles on
kajastatud lisaks linna majandustegevusele ka SA Loksa Sport, SA Loksa
Kultuur, SA Loksa Sotsiaalkeskus, OÜ
Loksa Ujula ja OÜ Loksa Haljastus majandustegevus. Loksa linna majandustegevus on kajastatud eraldi aruannetes
majandusaasta aruande koosseisus.
Kassapõhiselt on kajastatud Loksa linna
2014. aasta eelarve täitmine.
Majandusaasta aruannet auditeeris
Audiitorfirma Klea OÜ. Audiitorite
arvamus: konsolideeritud majandusaasta aruanne kajastab kõigis olulistes
osades õiglaselt grupi finantsseisundit
seisuga 31. detsember 2014 ning sellel
kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, rahavoogusid ja üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Loksa linna 2014.a majandusaasta
aruandega saab tutvuda aadressil
http://avalik.amphora.ee/loksalv/index.
aspx?type=12&id=29843

Volikogu kehtestas oma määrusega
Loksa linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. Nõuete
kehtestamisel on lähtutud põhimõttest,
et reguleerimist vajab ürituse korraldamine ja pidamine üksnes siis, kui
seda soovitakse läbi viia Loksa linna
haldusterritooriumil vabas õhus, kohas,
mis on tavapäraselt isikutele vabalt
kasutatav. Muudes avalikes kohtades
avaliku ürituse korraldamiseks linnavalitsuselt luba taotleda pole vaja, kuna
linnavõim ei pea mõistlikuks piirata ürituse korraldaja ja avaliku koha omaniku
privaatsust. Määrusega ei reguleerita
avaliku koosoleku ning rahvusvahelise
ja meistriliiga tasemega spordiürituse
korraldamist. Ürituste korraldajail
soovitan kindlasti ürituse korraldamise
ja pidamise nõuetega tutvuda! Määruse
leiate http://avalik.amphora.ee/loksalv/
index.aspx?type=12&id=29823
				
Volikogu kehtestas määrusega teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise
korra. Vastav kord linnas puudus,
lähetusse saatmine vormistatud lähetusi
käsitlevate riigi õigusaktide alusel.
Volikogu poolt kehtestatud korra alusel
saab saata lähetusse nii volikogu kui ka
valitsuse liikmeid ja teenistujaid ning
hallatavate asutuste juhte. Korras on
välja toodud isikud, kellel on õigus alluvaid lähetusse saata.
Kinnitati ka ametlik lähetustaotluse
blankett, mis on aluseks lähetuse
vormistamisel.
Vaata http://avalik.amphora.ee/loksalv/
index.aspx?type=12&id=29826

Volikogu vaatas üle ja kehtestas uued
eluruumi alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuste määramisel.
Kuna käesoleva aasta 1. juunil jõustusid
sotsiaalhoolekande seaduse muudatused
toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise
peretoetuse määramist puudutavate
sättete osas ja tõusnud on elukallidus,
muudeti piirmäärasid vastavalt reaalsele
vajadusele, et tagada inimväärsem
äraelamine.
Vaata http://avalik.amphora.ee/loksalv/
index.aspx?type=12&id=29966

Vabade ametikohtade teade
Loksa Gümnaasium võtab alates 2015/2016
õppeaastast konkursi korras tööle
1. põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (muusika
põhikoolis vene õppekeelega klassides eesti keeles)
2. põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohale (geograafia ja
loodusõpetus põhikoolis vene õppekeelega klassides)
3. põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohale (geograafia
põhikoolis eesti õppekeelega klassides)
4. põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (matemaatika
eesti õppega klassides)
5. põhikooli aineõpetaja 0,75 ja gümnaasiumi aineõpetaja
0,25 ametikohale (keemia ja bioloogia põhikoolis
vene õppekeelega klassides, keemia ja bioloogia
gümnaasiumiklassides)
6. põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja 1,0 ametikohale
(tütarlaste kehaline kasvatus)
7. eripedagoog 1.0 ametikohta
8. haridustehnoloog 0,5 ametikohta
9. abiõpetaja 1,0 ametikohta
10. klassiõpetaja 1,0 ametikohta (vene õppekeelega klass)
Avaldus, CV, tervisetõendi, haridus tõendavate
dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava dokumendi
koopiad saata hiljemalt
07.08.2015 aadressil kool@loksa.edu.ee ja onnela.
tedrekin@loksa.edu.ee.
Täiendav info tel 5542974, tel 6221420

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle

1,0 koormusega LASTEAIAÕPETAJA
(eesti õppekeelega rühma)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 25. juuniks k.a.
Aadressil: Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond või
meili teel lasteaed@loksa.ee
Info telefonil 6 229187, 5050301

PÜ Loksa Kompass MTÜ sai
esimest eurotoetust

Volikogu algatas Tallinna tn 55a
detailplaneeringu koostamise. Planeeritava katastriüksuse omanik on Peep
Pajumäe. Loksa linna üldplaneeringu
järgi asub Tallinna 55a kaitsehaljastuse maal ja suuremas osas Valgejõe
ehituskeelu vööndis. Detailplaneeringu
eesmärgiks on 14689 m² kinnistule ehitusõiguse seadmine. Maa sihtotstarbeks
jääb elamumaa. Planeeringuga tehakse
üldplaneeringu muudatusettepanek kaitsehaljastuse ala muutmiseks elamualaks
ja Valgejõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Pensionäride ühendus Loksa Kompass MTÜ-le on eraldatud KOP-i poolt
projekti raames „Loksa eesti ja vene pensionäride ühenduste koostöö arendamine„ 1 944,80 eurot. Kogu projekti maksumus on 2560,80 eurot.
Pensionäride ühing Loksa Kompass on loodud ammu ja toimetab Loksa
linna vene pensionäridele heaks. Aga see tegevus toimub ainult ühingu sees
ja ühingu liikmete jaoks. Selle projekti raames laiendame oma tegevust, tutvume eesti pensionäride ühinguga, mis ka eraldiseisvalt toimetab Loksa linnas. Alati saame teada vaid ajalehest Loksa Elu, kuidas toimetab ja tegutseb
eesti pensionäride ühendus. Missuguseid projekte nad läbi viivad. Soovime,
et nad jagaksid meie ühinguga oma projektide ja ürituste eluviimise kogemusi ja arendaksime koostööd.
Korraldame poole aasta jooksul kolm kohtumist – ümarlaua, kus tutvume ja
tutvustame üksteist ühingu tegevusega, plaanidega, probleemidega. Arutame
võimalusi koostöö tegevusest. Koostame esialgse ühistegevuse kava. Korraldame kaks sõprusreisi - Tallinnasse Meremuusemi ja teise Ida-Virumaale
Kuremäele, Kukruse Polaarmõisa.
Kõige olulisem projekti juures on see, et väljasõidu ajal me saame lähemalt
tutvuda teise pensionäride ühingu liikmetega ja nii saame luua sooje sõbralikke suhteid.
Loodame, et Pensionäride ühendusele Loksa Kompass MTÜ ja Pensionäride
ühenduse Loksa Rannamännid MTÜ liikmetele annab koostöö uut energiat
ja inspiratsiooni ja tugevdab ühingute tegevust.

Vaata http://avalik.amphora.ee/loksalv/
index.aspx?type=12&id=29830

Marija Kudrjakova, projektijuht
Viktor Fjodorov, MTÜ Loksa Kompass esimees

Rohkem informatsiooni Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna kodulehelt http://loksalinn.ee/
Rein Heina
volikogu esimees
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Sõlmiti töövõtuleping jääkreostuse
likvideerimiseks
Loksa linna omandis oleval Tallinna tn 5a maa-alal, alustatakse 6. juunist
jääkreostuse likvideerimist. Kunagi Loksa Laevatehasele kuulunud kinnistul,
mis oli kasutuses tööstusalana, asusid suured kütusemahutid ja jääkõlide
kogumiskoht. Nimetatud territooriumil asuvad vanad ehitised, milles leidub
veel tänagi õlijääke. Reostunud on ka maapind ehitiste ümbruses.
Töövõtja leidmiseks korraldas Loksa Linnavalitsus riigihanke, mille võitis
parima pakkumise teinud AS Eesti Keskkonnateenused. Tööd algavad 6.
juunil ja lõpevad 30. septembril 2015. Tööde käigus lammutatakse vana
pumbamaja, koristatakse õlijäägid, eemaldatakse reostunud pinnas ning
puhastatud maa-ala korrastatakse, kaetakse uue mullaga ning haljastatakse.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Keskkonnakäpp MTÜ Eru lahe
Rannarahva Seltsile
2005. a asutatud selts on loonud poolsaarele kolm rannamaastikke tutvustavat õpperada koos taristuga. Välja on antud 3 trükist Lahemaa rannakülade
lugudega. Korraldatakse Baltic Sea Projecti koolidele mereteemalisi programme/merepäevi Lahemaal.
Eru lahe Rannarahva Selts on kümneaastase tegutsemisaasta jooksul mitmekülgselt tutvustanud Lahemaa Rahvuspargi Pärispea poolsaare loodus- ja
kultuuripärandit nii kohalikele kui välismaalastele. Kõikidesse seltsi ettevõtmistesse püütakse kaasata ka kohalikke elanikke. Poolsaare põhjaossa Hara
ja Eru lahe rannikule on rajatud kolm õpperada: Hara lahe rannalooduse,
Pähkneeme luitemänniku ja mereranna ning Mähu otsa ja Purekkari neeme
linnuvaatlusrajad. Rada ilmestavad 8 infostendi ning välja on antud radasid
tutvustav voldik. Radu on läbi aastate hästi hooldatud ja plaanis on sellel aastal küsida toetust ka ühe õpperaja pikendamiseks ning infotahvlite ja
voldiku uuendamiseks (poolsaarel puuduvad RMK rajad).

Selts on välja andnud 3 trükist: Lahemaa rannakülade lugusid I, II ja Eru lahe
rannakülad.
Alates 2011. aastast toimuvad Viinistu külas Baltic Sea Project (BSP)
õpetajate koolituspäevad ning BSP koolidele mereteemalised programmid
(teemadeks vee kvaliteet mereelustiku ja keemilise analüüsi alusel, rannikuvaatlused, merelindude ökoloogia, jõgede elustik). Praeguseks on kokku
osalenud õpilasi 23 koolist üle Eesti ning osalejaid on igal aastal 400 ringis.
Kuna poolsaarel puudub linnuvaatlustorn on seltsi eestvedamisel saavutatud
viimase paari aasta jooksul kokkulepped, et sellel aastal rajatakse linnuvaatlustorn Vihasoo külla. Torn jääb seltsi hallata ja hooldada. Torni rajamine
on väga tänuväärne ettevõtmine nii kohalikele kui välismaa külalistele. Lisaks viib selts läbi turistidele ekskursioone Lahemaal, toimuvad igal aastaajal
linnuretked ümber poolsaare, toimub kord aastas pärandipäev, huvilistele
kalandusõhtud ja sookurepäevad jne. Seltsi juhatuse esimees L. Metsaorg
korraldab linnuvaatluspäevade Birdwath raames ka linnuretki. Selts osaleb
aktiivselt ka Lahemaa rahvuspargi koostöökogus – alati on nad aktiivselt
kaasa mõtlemas ning arutlemas piirkonna külastuskorralduse ja keskkonnahariduse arendamise teemadel.
Seltsi tegemistega saab tutvuda kodulehel http//:www.rannarahvas.ee

Kõik teed ei vii Kuusallu!
Sirvides Kuusalu haridusvaldkonna
arengukava, tuleb tõdeda, et valla
võimukoalitsioon püüab kiirkorras
ellu viia arenguid, sooviga kindlustada Kuusalu keskset kohta regioonis,
aga miks mitte kogu Ida-Harjumaal.
Kuusalu haridusevaldkonna arengukavaga seotud arutelud algasid minu
mäletamist mööda juba aastal 2010.
Nüüd, viiendal tegevusaastal on tuli
takus. Viis aastat tagasi õpetas Enn
Kirsmann Loksa linna, et Loksa
Keskkooli ja Loksa Vene Gümnaasiumi ühendamisega venitati liiga kaua. Huvitav, miks küll Kuusalu
vallajuhid viie aasta jooksul ühtegi
liigutust valla hariduselu mõistlikumaks korraldamiseks ei teinud?
Kas selleks oli tõesti vaja Kolga
Keskkooli lastevanemate initsiatiivi
või oli hoopis initsiaatoriks vallavolikogu tänane hariduskomisjoni juht,
kes tosin aastat tagasi, kandideerides
Loksa Keskkooli direktoriks, pidas

mõistlikuks kalli raha eest ülalpeetava Vihasoo kooli sulgemist.
No ei usu, et arengukava autoreid
külastas eriline loomemuusa. Küllap asusid tegijaid tagant torkima
valla juhid, kes püüavad võimaliku
haldusreformi lainel endale ja oma
naabritele Ida-Harjumaal igal moel
tõestada, et Kuusalu ongi Ida-Harjumaa naba, koht kuhu kõik teed kokku jooksevad nagu vanasse Rooma.
Kuldsest miilipostist, mille keiser
Augustus oma käega foorumile
püstitas, hakati mõõtma vahemaad
kõikidesse provintsidesse. Suurepäraselt sillutatud Rooma impeeriumi teed pakkusid kaugetele
provintsidele pealinnaga head ühendust. Need ühendasid pakse Gallia
metsi Kreeka linnadega ja Eufrati
jõge La Manche’i väinaga. Eelkõige
tegid need teed peaaegu kõik impeeriumi alad ligipääsetavaks Rooma

Riigikaitselaagrist saime uusi teadmisi ja kogemusi esmaabi, riviõppe ja
relvade kohta, mida elus edaspidi läheb kindlasti vaja. Laager ise oli väga
huvitav ja lõbus. Saime katsetada palju uut, näiteks sissitelgis magamist,
ahjuvalvet ja patrullimist ning katelokiga söögi tegemist. Tegusamad õppurid
jõudsid ka “Regilaul ja karuäke” laulu- ja tantsupeole, mis oli riigikaitselaagri teisel päeval. Laager möödus ladusalt, kõige rohkem meeldis õpilastele
lahingutaktika ning meditsiin. Paljud õpilased tahaksid järgmine aasta ka
riigikaitselaagrisse minna.
Helina Piibeleht, Loksa Gümnaasium 10. klass

Lõpetuseks. Kvaliteetset tulemust ei
ole ühelgi elualal võimalik saavutada kiirustades, võimalikult nobedat
valmissaamist prioriteediks seades.
Nii nagu õunal puu otsas, nõnda
kulub ka inimese loomeviljade küpsemiseks kindel aeg. Ja ennatlikult
nopitud toorest vissist ei ole õiget
rõõmu kellelgi, pigem lõpeb selle
söömine korraliku kõhuvaluga.
Kuusalu kolleegidele kannatlikku
meelt soovides
Rein Heina,
Loksa Linnavolikogu esimees

Noorkotkad panid oma võimed proovile Salupera retkel
Käisime 6.-7. juunil võistlustel
Salupere retk, mille võitis Harju
noorkotkaste võistkond. Retk oli
35-40 km pikk. Selle distantsi jooksul oli meil kokku 12 kontrollpunkti
ja 10 postkasti. Kontrollpunktides
pidime lahendama erinevaid loogikat ja füüsilisi võimeid proovile
panevaid ülesandeid, näiteks takistusriba, saapa vise kahe jala vahelt
taha, paadisõit, paberist veepommi
meisterdamine, luure, side, kauguste
määramine. Võistluse ajal jahtisid
võistkondi „kurjad vastased”, kelle
eesmärgiks oli saada võistlejate
elutalonge. Kokkuvõtteks oli tore
võistlus. Ilmaga vedas, kuna päike
paistis terve võistluse aja. Harju tiimis olid Kristo Metus, Märt Mägi,
Ülo Pajutee ja Taniel Johan Eller. Suured tänud meie esindajatele, kelleks
olid Janar Pahka ja Robin Trutin, kes
on endised Harju noorkotkad.
Kristo Metus
Loksa rühma noorkotkas

Riskilaste toetusprogrammi tegevused läbi
noortekeskuste on Loksal toimunud aktiivselt

Linda Metsaorg
MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts juhatuse esimees

Loksa noorte riigikaitselaagrist

leegionidele, mis kehtestas Rooma
võimu. Aga need teed viisid ka kõiki
keisririigi rahvaid Rooma, tollase
tsivilisatsiooni hüvesid tarbima ja
nautima... Aga see oli Rooma, mitte
Kuusalu!

Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste on
jõudnud poole peale ning osad tegevused juba lõppenud või lõppemas.

9. juunil sai otsa ka huvitegevusena
toimunud „Laskering”. Noored
käisid sügisest alates igal reedel
noortekeskuses simulatsiooni rel-

vaga täpsust harjutamas. Paar korda
sõitsime Tallinnasse Männiku Lasketiiru, kus sai proovida sportrelvi.
Alati on põnev panna ennast ja oma
oskusi proovile võistlusolukorras,
seega tegime ka 4 erineval korral
võistluslasud, mis liitsime kokku
ning saime üldvõitjad.
Poiste arvestuses I koht Joonas Rajamägi, II koht Kuldar Süda, III koht
Martti Neidla.
Tüdrukute arvestuses I koht Irina
Knjazeva, II koht Liisa Olop, III
koht Karola Rõhlik.
Oma
huvitegevuse
lõpetasime
väikese matkaga metsa, et seal lasta
erinevaid märklaudu.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

HARIDUS 5

Lõbus ja tore lastekaitsepäev
Loksal
SA Loksa Kultuur ja Marija Kudrjakova eestvedamisel on lastekaitsepäeva
tähistamine saanud Loksal juba traditsiooniks.
Sellel aastal oli päeva teemaks „Lapsepõlve pidu“. Päevajuht oli Marija
Kudrjakova. Loksa Kultuurikeskuse ette parki olid esinema kutsutud JJ
Street Tantsukooli Loksa noored tantsijad. Nende esinemine oli vahva ja
võttis nii mõnelgi pealtvaatajal ka jala tatsuma.
Seejärel suunduti kõik koos asfaldile pilte joonistama. Joonistamiseks valiti
Rohuaia tänava kõnnitee, kuna seal on õhtuti palju jalakäijaid ning nii saavad
ka nemad laste joonistatud piltidest rõõmu tunda. Nagu tõsisele võistlusele
kohane, oli valitud ka žürii. Selle aastal kuulusid žüriisse SA Loksa Kultuur
juhatuse liige Marija Kudrjakova, Loksa Kultuurikeskuse kunstiringi
juhendaja Lemara Vahi ja abilinnapea Hilleri Treisalt. Kuna kõik joonistused
olid ilusad ja toredad, oli parimate tööde väljaselgitamine väga keeruline.
Kõik lapsed said asfaldijoonistusvõistlusel osalemise eest šokolaadi, 7
parimat tööd aga lisaks šokolaadile ka väikese suveks vajaliku kingituse.
Vanim joonistusvõistlusest osavõtja oli 12-aastan, noorim viiene. Parimad
joonistajad olid: Eliisabeth Jordan, Kuldar Süda, Alisa Jõgi, Ksenia
Kozhikova, Anastasia Moskaljova, Saveliy Nikolaev ja Maria Tšernova.
Lapsepõlve pidu laste joonistustel – sõprus, ema, isa, meri, päike, vikerkaar,
maiustused ja mänguasjad. Ja mis kõige olulisem – rõõm laste säravates
silmades!
Hilleri Treisalt, abilinnapea

Hüvasti lasteaed, tere kool!

27. mail toimus Liblikate rühma
laste lõpupidu.
See päev on helge ja muinasjutuline,
veidi kurb ja samal ajal lõbus, nii
laste kui ka nende vanemate jaoks,
kõikide lasteaia töötajate jaoks, sest
pisikesed lähevad edasi täiskasvanute maailma.

Lapsed laulsid, mängisid, lugesid
luuletusi lasteaiast ja koolist, suurima heameelega õpetasid nad laiska
ja virisevat printsessi ABCd, lugesid
ja loendasid, elasid kaasa väikesele
lastevanemate poolt esitatud lavastusele „Kass ja Loodrid“.
Ja lõpuks, kõige meeldejääva-

Ah-h, suvi, suvi...
Õppeaasta lõpp lasteaias oli üritusterohke. Peale lõpuõhtuid vanemates rühmades,
erinevaid väljasõite, 1. juunil tähistasime me lastekaitsepäeva. Muusika saatel kogunes lasteaiapere sisehoovis. Võttes kätte kriidid, hakkasid tüdrukud ja poisid joonistama asfaldile. Kõikidel rühmadel olid erinevad ideed ja temaatika - kunstnikke ühendas
ühtne loominguline hoog. Keda ja mida me asfaldil alles nägime: meri, kased, kalad,
liblikad, delfiinid, putukad jne. Lõpetades joonistamise, esinesid lapsed pealtvaatajate
ees laulu või luuletusega. Kõikidele rühmadele kingiti peo lõpus liivakasti mänguasju.
Aga järgmisel päeval oli terves lasteaias spordipäev. See oli ebatavaline spordipidu,
mida peeti indiaanlaste traditsioonide järgi ja lapsed, nagu tõeline rändrahvas, pidid
minema lasteaiast kaugele, linnastaadionile, mis muutus nende varjupaigaks kaheks
tunniks.
Kõik rühmad jagunesid suguharudeks: apatšid, komantšid, irokeesid, tšerokiid, siud.
Iga suguharu esindas ennast ja algasid võistlused. Lapsed, suled peas ja maalitud
nägudega võistlesid omavahel kiiruses, täpsuses ja jõu peale. Peašamaan jälgis toimuvat oma vigvami juures. Keegi ei istunud paigal - suguharude pealikud demonstreerisid
kõrget kontsentreerimisvõimet mängus „Kanon“. Peale toimunut, seadsid väsinud ja
turris olekus lapsed end vigvami ümber ja igaüks sai tünnist pühajooki (morsi kujul) ja
meretagust puuvilja - banaani. Peale lühikest puhkamist ja suupiste võtmist peo lõpuosas, otsisid lapsed aardeid (šokolaadimedaleid), said diplomeid. Rahulolevas ja õnnelikus meeleolus kustutati tõrvik ja suunduti lasteaia poole.
Avaldame suurt tänu rühmaõpetajatele, muusikaõpetajatele, õpetajaabidele, juhtkonnale, köögitädidele aktiivse osavõtu eest peo läbiviimisel. Eriline tänu spordipäeva organiseerijatele- Margarita Šultsile, Natalja Kalininale ja Margret Lattile.
Natalja Kalinina ja Olga Trubotšev, vene keskmise rühma õpetajad

maks lastele oli muidugi kingituste
saamine lasteaialt, vanematelt ja linnavalitsuselt.
Soovime kõikidele lasteaia lõpetajatele head kooliteed!
Tatjana Ivanova ja Valentina
Yusupova
Liblikate rühma õpetajad

Loksa Lasteaia
Õnnetriinu
Põrnikad käisid
NUKU teatris
21. mail külastas Loksa Lasteaed
Õnnetriinu Põrnikate rühm NUKU teatrit. Vaatasime etendust
„Puuhaldja lugu“, mis jutustab
üksindusest, kadedusest, leppimisest
ja sõprusest. Näidend oli huvitavalt
lavastatud ja meeldis lastele väga.
Peale etendust külastasime ka
NUKU muuseumi, kus lapsed vaatasid nukke erinevatest etendustest,
mõistatasid mõistatusi ja said ise
nukkudega näidendit teha.
Oli tore ja elamusterohke päev.
Ülle Mühlbach
Põrnikate rühma õpetaja

Tsirkusetuur Loksal
1. juuni – lastekaitsepäev Loksa
Lasteaias Õnnetriinu
... Lapsed võtsid kätte värvid
Ja keegi ei tundnud kodus igavust...
Kauaaegse traditsiooni kohaselt joonistavad lapsed sel päeval lasteaia sisehoovis asfaldile. Aga sellel korral me otsustasime joonistada oma lemmiklaule.
Tulid välja ilusad värvilised süžeed. Poole tunni pärast olid laulupildid valmis
häälestamiseks! Me liikusime ühe pildi juurest teise juurde ja iga rühm esitas oma laulu. Kõik, mis oli joonistatud asfaldile hakkas järsku elama ja kõlama:
„Okstele lendasid varblased“, „Ärkas Boobik“, „Lainetel sõitis laevuke“, tulevased
koolilapsed laulsid koolist. Vaat niisugune sai kontsert!
Lastekaitsepäev ei ole ainult kevadpidu lastele, see on ka meenutus tervele ühiskonnale sellest, et kõik lapsed kasvaksid õnnelikes peredes, õpiksid, tegeleksid lemmiktegevusega ja tulevikus nendest saaksid toredad inimesed.
Margarita Šults, Loksa Lasteaia Õnnetriinu muusikaõpetaja

“Linnurahval laul on suus,
sest et pungi puhkeb puus sirts-sirts-sirr!”

... Ja nii laulsid ning lugesid ka Õnnetriinu lapsed 1. juunil - lastekaitsepäeval.
Stsenaarium nägi ette, et kõik rühmad joonistavad asfaldile kriitidega pildi ja
pärast esitavad süžee järgi tuttava laulu. Töö läks käima. Kõik olid usinasti ametis.
Lepatriinud (noorem rühm) joonistasid hiire, lilled, pudeli ,käbid... Ja muidugi lauluks
valisid “Hiire auto”, mis algab sõnadega: „Hiir tegi piimapudelist uue auto mudeli...“
Päevakoerad (keskmine rühm) aga joonistasid hoopis, luuletuse „Rõõmus kevad“
ainetel, konni, liblikaid, jäneseid ja linde, sest nemad tunnevad samuti kevadest
rõõmu. Luuletus esitati ilmekalt kogu rühma poolt.
Põrnikad (vanem rühm) aga joonistasid igasuguseid putukaid ja mutukaid. Küll oli
seal põrnikaid, sipelgaid, liblikaid, lepatriinusid. Ja loomulikult kandsid ette lasteaia
tunnuslaulu „Õnnetriinu“.
Kaja Tilk, Loksa Lasteaia Õnnetriinu muusikaõpetaja

Reedel, 5. juuni õhtul toimus Loksa Kultuurikeskuses suurepärane Mir On Show
etendus – esinesid tsirkuseartistid Katerina ja Aleksandr Mironov. Kollektiiv
loodi aastal 2000, tegemist on tsirkuse
klounaadiga ja koomilist illusiooni loova
kollektiiviga, kes on töötanud tsirkustes
ja osalenud erinevatel üritustel kogu
maailmas. Aleksandr ja Katerina on
tsirkuseperekond, kes on pärit Läänemaalt, nad on võitnud erinevaid tsirkusekonkursse. Loksal rõõmustasid lapsi
klounid, mustkunstnikud, dresseeritud
kassid ja koerad, tsirkuse trikid, modelleeritavad seebimullid.
Marija Kudrjakova
SA Loksa Kultuur
juhatuse liige
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Loksa Gümnaasiumi lõpetasid kiituskirjaga:
1.a klass
Matilda Jalakas
Jessika Jõesaar
Carmen Kaljumäe
Alisa Kask
Thorleif Erik Wiking Larsson
Angelina Loomus
Johanna Süda
Katariina Ulpus

4.a klass
Uku Aasrand
Liisa Riin Linno

1.b klass
Alisa Babiy
Viktoria Galina
Semjon Han
Anastasia Kholod
Pjotr Kosjakov
Ksenia Kozhikova
Artem Lunin
Alina Murašova
Saveliy Nikolaev
Jana Ospištševa

5.a klass
Lilli Ann Linno

2.a klass
Leenu Aasrand
Kristi Alajärv
Kristen Kurg
Laura Lindemann
Markus Loomus
Victoria Raudsepp
Gert Soll
2.b klass
Alina Goršanova
Kira Nefjodova
Aleksandra Plikhta
Nikita Skvortsov
Polina Voloshchak
3.a klass
Ranel Liivamägi
Liisa Olop
Elena Viktoria Vaas
3.b klass
Semen Boldyrev
Semjon Istraškin
Danila Jašin

4.b klass
Aleksandra Kortšenova
Anna Kuznetsova
Artur Sankin
Viktoria Utjuganova

5.b klass
Dana Gulyakova
6.a klass
Annemari Adler
6.b klass
Aljona Timofeitšuk
Anita Toomere
7.a klass
Sandra Vilumaa
7.b klass
Pjotr Sankin
8.b klass
Jelizaveta Galiakberova
Maria Nikitina
Reginas Novikova
Anna Zaharjaš
10. klass
Daniil Maiberg
11. klass
Karmo Peetermann
Tatjana Marhivka
Tatjana Prokopova
Zoja Štšukina
9. ja 12. klasside lõpetajate
nimed avaldame järgmises 		
lehes.

Õppereis Lilli
looduskeskusesse
Neljapäeval, 21. mail sõitsime
õppereisile. Käisime koos 3. ja 4.
klassiga Viljandimaal. Seal oli nii
tore! Me saime teada, et kõigel
meie ümber on energia ja loodus
on nõus meile seda lahkelt jagama.
Kallistasime pärnasid, et nad
teaksid, kuidas me neid armastame.
Mul on ka Loksal oma puu, kellega
ma rääkimas käin. Siis müttasime
metsas ja tegime karule koobast.
Väike paus kohvikus ja edasi

sõitsime metsasemu juurde. Meile
räägiti legende ja tegime huvitava
tiiru ümber südamekujulise järve,
joonistasime puutüki peale nagu
meie esivanemad.
Looduses oli tore ja ilus olla. Koju
jõudsin alles kell pool üheksa,
aga ma polnudki väga väsinud.
Loodusest saab ikka tõesti energiat!

Rahvatants paneb silmad särama!
16.-17. mail käis Loksa Gümnaasiumi 6.–7. klassi
tantsurühm X koolinoorte tantsufestivalil. Seekord tuldi
kokku tantsulusti jagama Kose Gümnaasiumisse ja
alevikku. Festivali motogi on “Rahvatants paneb silmad
särama!” ja seda oli kõigi silmadest näha.
Esimesel päeval mängisime koos erinevaid mänge,
sealhulgas näiteks rahvatantsuteemalist sõnaseletusmängu,
millega sai palju nalja. Hiljem jätkasime huvitava ning väga
õpetliku karate- ja enesekaitsekursusega. Õhtupoolikul
esinesime suurel kontserdil, kus kõik rühmad tantsu lõid.
Tantsude vahel olid lustakad vahepalad, milles erinevaid
Eestimaa paiku vahvalt iseloomustati. Õhtu lõpetas aga
vägev disko.
Teise päeva alustas rütmikas hommikuvõimlemine, millele
järgnes kontsert. See etendus oli eriline selle poolest, et
tantsud, mida esitati, olid saanud juurde omaloomingut
või olid täiesti ise loodud. Üks tants tantsiti näiteks loo
“Kauges külas” järgi. Enda ja teiste tantsusõprade mõtetest
lähtuvalt võin öelda, et see oli üks huvitav, meeleolukas ja
sõpraderohke nädalavahetus, mis ei unune veel nii pea.
Sandra Vilumaa, Loksa Gümnaasiumi 7.a klass

Loksa Gümnaasiumi 6.–7. klassi tantsurühm

X Üleeuroopaline Orkestrite Festival (EOF-2015)
Cremonas Itaalias
4.-7. juunini toimus Itaalias Cremonas Üleeuroopaline Orkestrite
Festival. Festivalil osales 21 orkestrit,
nendest 3 Eestist: Põltsamaa
Muusikakooli orkester, Tallinna
Muusikakooli Sümfooniaorkester ja
Harjumaa Keelpilliorkester. Viimase
koosseisus ka Loksa Muusikakooli
õpilane Engela Rajamägi ja õpetaja
Riina Paartalu.
Taoline festival toimub iga 3 aasta
tagant. Eelmine toimus 2012. aastal
Tallinnas, siis osales Harjumaa
Keelpilliorkestri koosseisus Loksa
Muusikakoolis viiulit õppiv Annely
Jürimets.
Cremona on viiuli sünnilinn.
XVII sajandil kujunes Euroopas
armastatumaks pilliks viiul. Viiuli
populaarsuse kiire tõus oli seotud
Cremonas tegutsenud viiulimeistrite
koolkonnaga, kuhu kuulusid kuulsad
viiulimeistrid Amati, Guarneri ja
Stradivari. Stradivari oli ka kuulus
viiulivirtuoos. Ka tänasel päeval
tegutseb Cremonas 61 viiulimeistrit.
Igal sammul oli märgata viiuli
osatähtsust: tänavad, vaateaknad,
eramajad olid kaunistatud erinevate
kaunistustega, millest võis ära tunda
viiulit. Cremonasse sissesõidul seisis
suur 5-6 meetri kõrgune metallist
viiul.

Lisaks erinevatele workshopidele
andis Harjumaa Keelepilliorkester
4 iseseisvat kontserti, millest 2
toimusid meie aja järgi kella 24
paiku. Ega 37 soojakraadiga linnas
polegi varem võimalik midagi teha.
Meie orkestri lapsed (noorimad
10-aastased) pidasid vapralt vastu.
7. juunil andsime 2 kontserti Milano
EXPO-l Eesti paviljonis. Kohal oli
ka president Ilves, kes avas samal
päeval Eesti rahvuspäeva. Härra

presidendil leidus aega ka meie
lastega vestelda.
Meie reis möödus suurele kuumale
vaatamata hästi, kui mitte arvestada
ühe lapse ID kaardi ärakaotamist.
Aga siin aitas meid Eesti aukonsul
Milanos ja lennukile jõudsime
õigeaegselt.
Kohtumiseni „XI EOF“ 2018. aastal
Norras.
Riina Paartalu
Loksa Muusikakooli viiuliõpetaja

Volbripäev

Cristofer Telegin
2.a klass

Valmi, valmi, nõiajook!
Kolmapäeval, 29. aprillil, oli
meil koolis volbripäev. Neljanda
tunni ajal panime selga nõidade
kostüümid. Viienda tunni ajal tegime
näomaalinguid ja pärast läksime
suurde kooli mängima ja laulma.

Õhtul sõitsime bussiga matkale
Nõmmeveskile. Minuga tulid kaasa
ema ja õde. Nägime kohta, kus jõgi
tuleb maa seest välja ja läheb maa
sisse. Matk oli raske ja väsitav.
Kui jõudsime oma laagripaika, anti

meile sooja teed ja saime lõkkel
grillida viinereid. Pärast mängisime
ringmänge. Oli väga tore päev, mulle
meeldis väga!
Gert Soll
Loksa Gümnaasiumi 2.a klass

HARIDUS 7

Loksa Gümnaasiumi kevadkontsert
23. mail toimus kooli terrassil traditsiooniline kevadkontsert.
Tavaliselt oleme korraldanud kontserdi emadepäeva paiku ja kooli
saalis. Seekord otsustasime korraldada natukene suurejoonelisemalt. Kontserdil esinesid kõik kooli
kollektiivid: mudilaskoorid, lauluansamblid, solistid, rahvatantsijad.
Ka ansambel “Rööm“ liikmed ja JJStreet tantsukooli tantsijad, kes õpivad meie koolis. Külalisesinejateks
olid Vihasoo Lasteaed-Algkooli
lauljad ja tantsijad.
Kontserdi jooksul astus laval üles
üle 200 õpilase.
Suur tänu kõikidele õpetajatele ja
kooli töötajatele, kes ühel või teisel
moel andsid oma panuse kontserdi
edukaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

(kaheaastane leping)
- Kellel on kõrgharidus
(magister või bakalaureus)
- Kellele meeldib töö lastega
- Kes armastab muusikat
Pakume:
-T äiskoormust (22t), töö kolmel
päeval nädalas
- Toredat kollektiivi
- Looduskaunist kohta, Tallinnast 65km
Avaldus Loksa Muusikakooli
direktori nimele ja CV palun saata
muusikakool@loksa.ee hiljemalt
30.06.2015

Muusikakooli lõpetajad
VII klass
Kendra Kari - kiituskiri erialas
(klaver) õp Diana Gromova
Hanna -Eliise Kiviberg - kiituskiri erialas
(plokkflööt) õp Erika Kasetalu
Helina Piibeleht - kiituskiri erialas
(klaver) õp Diana Gromova
IV klass
Annemari Adler - Kiituskiri kõikides ainetes
(plokkflööt) õp Erika Kasetalu
Reeli Alajärv (viiul) õp Riina Paartalu
Eliisabeth Jordan - Kiituskiri kõikides ainetes
(viiul) õp Riina Paartalu
Lilli Ann Linno - Kiituskiri kõikides ainetes
(klaver) õp Diana Gromova
Saara Katariina Mänd (klaver)
õp Diana Gromova
Sandra Vilumaa - Kiituskiri kõikides ainetes
(plokkflööt) õp Erika Kasetalu
Damir Kalinin (klaver) õp Leonila Fomenko
Oleg Tšornei (klaver) õp Leonila Fomenko
Uljana Jefimova (klaver) üldosakond õp Leonila
Fomenko

HÜVASTI NÜÜD LASTEAED,
RUTTU LÄKS SIIN KÕIGIL AEG...
„LIBLIKAD“
KEVIN AIAOTSA
TATJANA BEDNYAK
BOGDAN DUBINA
EKATERINA GALIAKBEROVA
VLADISLAV KOLGO
DARINA KOŠLJAKOVA
VLADISLAV MATRJONIN
LILIAN MENTŠUGINA
VLADIMIR TUURMAA
ÕPETAJAD
TATJANA IVANOVA
VALENTINA YUSUPOVA
ÕPETAJA ABI IRINA ROMANOVA

- Kellel on kõrgharidus
(magister või bakalaureus)
- Kellele meeldib töö lastega
- Kes armastab muusikat
Pakume:
- Täiskoormust (22t), töö kolmel
päeval nädalas
- Toredat kollektiivi
- Looduskaunist kohta, Tallinnast 65km
Avaldus Loksa Muusikakooli
direktori nimele ja CV palun saata
muusikakool@loksa.ee hiljemalt
30.06.2015

LOKSA MUUSIKAKOOL
Pakub tööd SOLFEDŽOÕPETAJALE

Suure kummardusega
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
2014/2015 ÕA LÕPETAJAD

LOKSA MUUSIKAKOOL
Pakub tööd KLAVERIÕPETAJALE

„PÕRNIKAD“
ANNABELLA BEKKER
BIRGIT BEKKER
ENRIKE EINSTRUK
PAUL JALAKAS
HENDRIK JÄRVAN
KEVIN-JULIUS KIVIBERG
KAISA KÜTT
ROBERT LUHT
SANDRA ORU
VERNER PILLE
ADELINA PROSKURINA
JULIA LEANDRA SOOSAAR
ARTUR DŽAMAL TUTELJAN
ÕPETAJA ÜLLE MÜHLBACH
ÕPETAJA ABID SIIRI SANDSTRÖM
DIIANA BALANDINA

Loksa Lasteaed Õnnetriinu on
kollektiivsel puhkusel
29. juunist - 02. augustini 2015.a.

Valverühmad alustavad tööd 3. augustil eesti ja
vene noorema rühma ruumides.

Kiituskirja väga hea õppeedukuse
eest kõikides ainetes said:
I klass
Leenu Aasrand
II klass
Eliisa Gusseva
Kristi Alajärv
Ann Mirt Korman
Anna Eliisabet Mänd
Ethel Malkus
Elena Viktoria Vaas
III klass
Maria Lahe
Anita Guljakova
Liisa Riin Linno
Anna Jefimova
Dana Guljakova
Saveli Nikolaev

AS WeeRec tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete ning
sekundaarsete plastide taaskasutusse suunamisega. Meie
tehas asub Kiiul - Vana-Narva mnt 16.
Pakume tööd:
• ELEKTROONIKASEADMETE LAMMUTAJADEMONTEERIJALE
• PLASTIKU REGRANULEERIMISLIINI
OPERAATORILE
Ootame Sind kandideerima meie kollektiivi, kui oled
positiivse ellusuhtumisega, kohusetundlik, täpne ja aus
ning kui Sul on olemas töötahe ja valmidus töötada
meeskonnas.
Omalt poolt pakume tulemustest sõltuvat töötasu,
tööalast väljaõpet, sõbralikku kollektiivi ja ühisüritusi.
Demonteerija palgatase sõltuvalt võimekusest 400-800
eurot bruto ja operaatoril katseajal kuni 600 eurot bruto
ning peale katseaega kuni 800 eurot bruto.
Huvi korral palume ühendust võtta info@weerec.ee või
telefonil 5041119

OÜ LOKSA HALJASTUS
Pakub tööd
REOVEEPUHASTI OPERAATORSANTEHNIKULE
Nõuded kandidaadile
erialane haridus
kohusetundlikkus
täpsus
vastutusvõime
On kasulik ka juhiloa olemasolu ja siduserialade oskus. Vahetustöö graafiku järgi
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust
tõendavatest dokumentidest palume saata
hiljemalt 28.06.2015.a e-postiga aadressile
haljastus@loksa.ee või saata postiga aadressil
Loksa Haljastus, Tallinna tn 45, 74806 Loksa
linn või tuua Loksa Haljastus kontorisse Tallinna tn 45, Loksa (II korrus).
Infot saab haljastus@loksa.ee või
tel 55512096

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

