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Maakondlik tunnustus Loksa linnavolikogu
aseesimehele Helle Lootsmannile

astavahetuse eelõhtul 30. detsembril 2013 tunnustati Harju maavanema ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
esimehe vastvõtul ja sellele
järgneval Estonia ballil Harju
maakonna omavalitsustegelasi.
Teist aastat autasustatakse tublimaid
omavalitsustegelasi
pronksskulptuuriga HOLMER.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) kõrgeimat tunnustusmeenet antakse välja kahes
kategoorias: Suur Holmer 
aasta omavalitsusjuhile ja Väike Holmer  aasta omavalitsustegijale. Nominente oli sel
korral kokku 8 - Suurele Holmerile kandideerisid Maardu
Linnavolikogu esimees, endine
Maardu linnapea Georgi Bõstrov, Kernu vallavanem Enn
Karu, Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ja Väikesele Holmerile Kose vallavalitsuse finantsjuht Ellen Pärm, HOL-i
kultuurinõunik Ruth Jürisalu,
Saku Vallavalitsuse vallasekretär Karin Tenisson-Alev, Saku Vallavolikogu aseesimees,
endine vallavanem Arvo
Pärniste ning Loksa Linnavolikogu aseesimees, endine
linnapea Helle Lootsmann.
HOLMER-i laureaadid selgusid salajase hääletuse tulemusel. Suur Holmer omistati
kauaaegsele Kernu vallavanemale Enn Karule. Väikese
Holmeriga autasustati Saku
Vallavolikogu aseesimeest Arvo Pärnistet ja Loksa Linnavolikogu aseesimeest Helle
Lootsmanni. Auhinnad andis
üle HOL-i juhatuse esimees
Vello Jõgisoo.
2012. aastal täitus 20 aastat
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
moodustamisest. HOLMER on
skulptor Aivar Simsoni valmistatud pronksskulptuur, mis
kujutab Harjumaa vappi kätel
hoidvat meest. HOLMER on
nime saanud lühenditest HOL
(Harjumaa Omavalitsuste Liit )
ja MER (Me Ehitame Riiki).
Loksa Elu
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Haldusreformi ei saa teostada  suur
segadus tõmbekeskustega!
Kuna maavanema arvamus ei sisalda mitte
ühtegi sisulist ega objektiivset selgitust, siis
on seda ainuisikulist seisukohta isegi raske
kommenteerida.
Harju maavanem oma uue seisukoha väljakujundamisel ei konsulteerinud täiendavalt ei
HOL-iga, uuringu autoritega ega ka Loksa linnaga. Veel mõned päevad enne Harju maavanema seisukoha esitamist Regionaalministrile oli Loksa linnale teadaolevalt Loksa
linn määratletud ühe tõmbekeskusena ka HMV
poolt kavandatud seisukohas.

Kavandatavast Haldusreformist on juba ammu
saanud meie regionaalministrite ja maavanemate jaoks valimispropaganda oluline osa. Iga
kahe aasta tagant edastatakse reformiteateid kui
teateid lahinguväljalt, mis lõpevad aga alati
osapoolte taandumisega kaevikutesse  kuni
järgmiste valimisteni!
Regionaalminister Kiisler edastas 19. aprillil
2013 Harjumaa Omavalitsuste Liidule (HOL) ja
Harju Maavalitsusele (HMV) juhendi maakondlike tõmbekeskuste määratlemiseks ning
palus seisukohti Harju maakonna tõmbekeskuste määratlemisel.
HOL pidas vajalikuks viia läbi spetsiaalne
uuring. Sama seisukohta jagas ka Siseministeerium, kes eraldas uuringu koostamiseks vajalikud rahalised vahendid. Uuringu koostas
pikaajaliste kogemustega konsultatsiooniettevõte Hendrikson&Ko. Siseministeeriumi
poolt koostatud juhendis sätestatud metoodika
järgi määratleti uuringu kohaselt kokku 17
Harju maakonnas asuvat tähtsamat tõmbekeskust. Uuringu kohaselt asetus tõmbekeskuste pingereas etteantud hindamiskriteeriumite järgi 5. kohale Loksa linn 92,5 punktiga.
Tuginedes konsultatsioonifirma ja kõigi Harjumaa omavalitsuste koostöös valminud uuringule, esitas HOL 6. detsembril 2013 Regionaalministrile ja HMV-le omapoolse põhjaliku ja
argumenteeritud seisukoha. HOL poolt esitatud
arvamus ühtib uuringus toodud seisukohtadega,
tõmbekeskuste määratlemisel kasutatud objektiivsete faktidega ja sisuliste argumentidega.
Viis päeva hiljem esitas Regionaalministrile
oma seisukoha ka Harju maavanem. Erinevalt
HOLi motiveeritud seisukohtadest ja põhjalikus uuringus leitust otsustas Harju maavanem, et Harju maakonnas on vaid 11 alljärgnevat tõmbekeskust: Tallinn, Keila linn,
Maardu linn, Haabneeme alevik, Saue linn,
Tabasalu alevik, Jüri alevik, Kose alevik, Kehra
linn, Paldiski linn ja Kuusalu alevik.
Loksa linna osas on Harju maavanema seisukohas märgitud, et Loksa linn on küll vajalik
piirkondliku tugikeskusena, kuid tõmbekeskuseks me teda lugeda ei saa.

Loksa linn oma ca 3 000 elanikuga on ajalooliselt vanim ning tugevaim tõmbekeskus
Harju maakonna kirdeosas, koondades enda
ümber kogu geograafilise ala, mis jääb mere
poolt Kolga, Hara, Eru ja Käsmu lahe ning sisemandril asuva Peterburi maantee vahele. Loksa
linn on ühtlasi suurimaks teenuste, tööstuse,
ettevõtluse ja töökohtade koondumise kohaks
kogu ümbruskonnale vähemalt ca 20 km raadiuses, sh elanikele Juminda, Pärispea ja
Käsmu poolsaartel ning samuti arvestatavale
osale (ca 30%) elanikest Kuusalu vallas (suures
osas endine Loksa vald).
Loksa linnast idapoole liikudes algab LääneVirumaa maakond ning Loksa linn toimib tõmbekeskusena ka mitmetele Lääne-Virumaa
Vihula valla küladele, sh. Eru, Käsmu,Vatku ja
Ilumäe küladele ning Võsu alevikule.
Kõik Loksa linna 50 km raadiuses ümbritsevad
asustusüksused on Loksa linnast oluliselt väiksemad ja väikese asustustihedusega. Loksa
linna geograafilist asukohta vaadates on ilmselge, et ükski teine asustusüksus, sh ka mitte
Harju Maavanema loetelus toodud ja Loksa linnale kõige lähemal asuv Kuusalu alevik, ei saa
sama piirkonda Loksa linna asemel tõmbekeskusena siduda.
Kui lähtuda Harju Maavanema seisukohast,
jääb Harju maakonna kirdeosas asuv suurem regionaalne ala tõmbekeskusega täielikult katmata, sest kõrvalasuva Lääne-Viru
maakonna Harju maakonnaga piirnevas
loodeosas puuduvad suuremad asustusüksused. On selge, et HOL-i ja Harjumaa omavalitsustega koostööd tegemata ei saa asja ka
haldusreformist.
Kuidas edasi? Ehk peaks välismaa ekspertidest
komisjoni kokku kutsuma, kes siis Eestimaa
kõik tõmbekeskused kokku loeks!
Usun, et riigi kui terviku jätkusuutlikkuse tugevdamiseks ei kahtle keegi haldusreformi
vajalikkuses. Ka mitte Loksa linn. Aga läbiviidav on ta üksnes koos riigireformiga, s.h. maavalitsuste kohustuste ja pädevuse ümberkorraldamisega. Seni, kuni reformitrummi taob vaid
valitsuse üks osapool, saame haldusreformi
pidada üksnes ühe ministri tõmbenumbriks või
hoopis naljanumbriks.

LOKSAELU
Loksa Kandi Ajaleht
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
telefon: 603 1253
faks:
603 1251
e-post:
linn@loksa.ee
koduleht: www.loksa.ee
tiraa 3250

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa
Linnavalitsuse
lahtiolekuajad
E; T; K 8.00-16.30
N 8.00-18.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.30-13.00
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Harjumaa Omavalitsuste Liidu
esimeheks valiti Kaupo Rätsepp ja
aseesimeheks Helle Lootsmann
Kolmapäeval, 15. jaanuaril
toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu
kogunemisel valiti HOL-i
uueks esimeheks Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ja aseesimeheks Loksa Linnavolikogu aseesimees Helle Lootsmann. Äsja valitud esimees kui
ka aseesimees osalesid HOL
juhatuse töös ka eelmisel valitsemisperioodil. Lisaks esimehele ja aseesimehele valiti veel
7 juhatuse liiget. Toimunud
HOL volikogu kogunemine oli
esimene peale eelmisel sügisel
toimunud kohalikke valimisi.
HOL-i uuenenud volikogu
kokkukutsumise eelduseks oli,
et kõik Harjumaa omavalitsused oleks valimiste järgselt
oma uute juhtide ning omavalitsuse esindajate valimisega
ühele poole saanud. Järgmine
samm, et HOL saaks omavalit-

suste ühishuvide ning Harjumaa tervikliku arengu eest
seismisel oma tööd jätkata,
oligi juhatuse valimine.
HOL-i senine juht Vello Jõgisoo sõnas, et annab HOL-i juhtimise teatepulga uuele juhile
üle kindla teadmisega, et HOL
on jätkuvalt tugev ning tegus.
Ta tundis heameelt, et tänu
koostööle ja ühistele jõupingutustele saadi nii HOL-is kui
Harjumaa omavalitsustes hakkama ka majanduslangusega
seotud rasketel aegadel.

sepp. Tuleb jälgida, et kõigi
liikmete huvidega ühistegevustes arvestataks.
Lisaks esimehele ja aseesimehele asuvad HOL-i juhatuses
tööle Tallinna Linnavolikogu
esimees Toomas Vitsut, Maardu linnapea Nikolai Vojeikin,
Keila Linnavolikogu esimees
Tanel Mõistus, Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi, Keila
Vallavolikogu esimees Kadri
Tillemann, Rae vallavanem
Mart Võrklaev ja Kiili vallavanem Valeri Kukk.

Kaupo Rätsepa sõnul jätkab
HOL-i kindlasti tasakaalustatud juhtimisjoont. See, et
kõik Harjumaa omavalitsused
on täna HOL-i liikmed ning
seisavad aktiivselt oma ühishuvide eest, on suur väärtus,
mille alalhoidmise eest tuleb
kindlasti seista, märkis Rät-

HOL asutati 1992. aasta 1. aprillil Harju Maakonna omavalitsusüksuste poolt koostöö- ja
esindusorganisatsioonina. Alates 2006 oktoobrist on HOL-i
liikmed kõik 23 Harjumaa
omavalitsust.

On aeg esitada Loksa linna
Aukodaniku, Teenetemärgi ja
Aumärgi kandidaate!
Traditsiooniliselt
tunnustatakse
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi
või erilisi teeneid Loksa linna ees.
Tunnustust avaldatakse Loksa linna
Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega. Seekord avaldatakse tunnustust juba kaheteistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud
eriliste teenete eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele
isikule erilise auavaldusena Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna
Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka
Loksa linna auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi
andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige. Palun esitage avaldus linnavalitsusele
hiljemalt 24. jaanuariks 2014. a. Selles peab sisalduma
ettepanek, koos kandidaadi elulooliste andmete ning põhjendusega, miks isik võiks saada Aukodanikuks või Loksa linna
Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või e-posti teel linn@loksa.ee

Kuidas
kultuuriuudised
linlaseni jõuavad?
Kultuurikeskuse koduleheküljel korraldatud küsitlus annab
pildi, kuidas kultuuriuudised
loksakandi rahvani jõuavad.
Elektroonilise hääletuse tulemused olid järgmised (%-d on
toodud järgmiselt: eestikeelne/venekeelne): 26/30% saab
infot Loksa Kultuurikeskuse
kodulehelt www.loksakultuur.ee,
26/23% linnalehest Loksa Elu,
21/15% linnavalitsuse ees
paiknevalt
reklaamtulbalt,
13/9% saavad infot sõpradelttuttavatelt, 10/8% linna kodulehelt www.loksa.ee, 3/4%
kohaliku kaabeltelevisiooni vahendusel, 3/0 ajaleht Sõnumitooja, 0/0 Loksa bussijaam.
Kultuurikeskus tänab kõiki
vastanuid ja tõdeb, et tulemused rõõmustavad meid. Kodulehel on võimalik jälgida mitu
inimest ajahetkel lehte külastab:
suurim külastatavus oli siis, kui
meie keskuses korraldati infopäev tööotsijatele (üle 680 külalise), detsembris 2013 enne
kontserti oli ühel ajal lehel 167
külalist.
SA Loksa Kultuur
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Loksa Linnavolikogu tööst
12. detsembril toimunud 2013.
aasta viimasel kahel istungil
osalesid 13 volikogu liiget.
Volikogu muutis Loksa linna
arengukava eelarvestrateegiat
käsitlevat osa, arvestades linnal hetkel kehtivaid kohustusi ja vajadust tuua
detailsemalt välja strateegia
põhinäitajad kuni aastani
2017. Lisaks esitati täpsustatud eelarvestrateegias vas-

tavad andmed ka valdkonniti.
Volikogu kehtestas uue sotsiaaltoetuste andmise korra
Loksa linnas.
Uue korra kohaselt on
vähekindlustatud loksalastel
võimalus lisaks varasematele
sotsiaaltoetustele taotleda:
- vajaduspõhist peretoetust;
- lasteaias Õnnetriinu käivate laste vanematel toidu-

Rahvastikustatistika 2013
Loksa linna sündis 2013. aastal
15 uut ilmakodanikku, mis on
kahe võrra enam kui 2012.
aastal. 15 lapsest on 12 (80%)
poisid ja 3 (20%) tüdrukud.
Esmasündinuid oli 4 (27%),
teisi lapsi 8 (53%), kolmandaid
lapsi 1 (7%) ning neljandaid
lapsi 2 (13%). Keskmine sünnitanute vanus oli 2013. aastal
30,5 eluaastat.
Harjumaal seevastu sündis
2013. aastal poisse 869 (51%)
ja tütarlapsi 839 (49%).
Kaksikuid sündis 25 paari: 8
paari õdesid, 7 paari vendi ja
10 paari õde-venda. Esmasündinuid oli 634 (37%), teisi
lapsi 661 (39%), kolmandaid
328 (19%), neljandaid 52
(3%), viiendaid 21, kuuendaid
5, seitsmendaid 5, üheksandaid
ja kümnendaid lapsi 1. Populaarsed poistele pandud nimed
olid Robin (15), Martin (13),
Markus (10) ja Sander (10).
Tütarlaste populaarsemad nimed olid Laura (12), Mirtel
(11), Mia (9) ja Maria (9).
(Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talitus)

Surmakandeid koostati möödunud aastal Loksa linnas
kokku 34, mis on üheksa võrra
vähem kui 2012. aastal, mil

registreeriti 43 surma. Mehi
suri 15 (44%) ja naisi 19
(56%). Lahkunute keskmine
vanus oli 76 aastat. Mehed
elasid keskmiselt 70- ja naised
81-aastaseks.
Harjumaal koostati surmakandeid möödunud aastal kokku
1130. Mehi suri 511 (45%) ja
naisi 619 (55%). Lahkunute
keskmine vanus oli 73 aastat.
Mehed elasid keskmiselt 67- ja
naised 79-aastaseks. Aasta
varem registreeriti 1133 ja
2011. aastal 1161 surma.
(Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talitus)

Lisaks registreeriti möödunud
aastal 183 abielu ja lahutati 57.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati maavalitsuses 46.
(Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talitus)

Loksa linna registreeris 2013.
aastal oma elukoha 91 isikut,
mis on 55 võrra enam kui
2012. aastal mil linna registreeris oma elukoha 36 isikut. Loksa linnast registreeris
oma elukoha mujale omavalitsusse 168 isikut, mis on 39
võrra enam kui 2012. aastal
(129 isikut).
Karin Kask
linnasekretär

Ootame ettepanekuid Loksa
linna aunimetuste Aasta Noor
ja Aasta Sportlane
kandidaatide leidmiseks
Aunimetused Aasta Noor ja Aasta Sportlane on Loksa
linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta
jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või
saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.
Aasta Noor  ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud
või läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud
edukalt Loksa linna.
Aasta Sportlane  spordialal silmapaistev isik, kes on
saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 24. jaanuariks 2014 ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat,
andmeid isiku kohta, ülevaadet esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
Loksa linna aunimetuste Aasta Noor ja Aasta Sportlane
saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel
veebruaris 2014.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või e-posti teel: linn@loksa.ee

toetust ja toetust kohamaksu
tasumisel;
- lapsehoiuteenuse toetust,
mis on seotud lapsega, kelle
rehabilitatsiooniplaanis on
välja toodud lapse hoiuteenuse vajadus, kui Loksa
linnas puuduvad sobivad
arengu- ja õpivõimalused.
Korra kohaselt tegeleb riiklike
ja linna eelarveliste sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks eraldatud vahendite

taotlejate avalduste läbivaatamise ja lahendamisega
detsembris Loksa linnavalitsuse juurde moodustatud sotsiaalhoolekande komisjon.
Volikogu muutis Loksa linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende
kasutamise ja liitumistasu
võtmise korda, kehtestades
ühiskanalisatsiooni juhitava
reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ning nõu-

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
ARENDUS-, ETTEVÕTLUS- JA
TURISMINÕUNIK
Nõudmised kandidaadile:
- erialane haridus;
- riigikeele oskus kõrgtasemel, väga hea vene keele ja inglise
keele oskus;
- hea suhtlemis- ja koostööoskus;
- algatusvõime;
- kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus;
- kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
Tööülesanded: Linna põhiliste strateegiliste arengusuundade
ja eelistuste väljatöötamine, linna arengu kavandamise üldine
koordineerimine ning kavandatule vastava arendustegevuse
korraldamine, linna arengukava väljatöötamise ja täiendamise
koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmine, projektide kavandamine ja projektitöö, linnavalitsuse ja
hallatavate asutuste nõustamine linna arengut puudutavates
küsimustes, ettevõtjate, MTÜ-de ja seltsingute nõustamine projektide koostamisel; uute ettevõtlusvormide- ja võimaluste
otsimine ja rakendamine sh turism, majandustegevuse registris
toimingute tegemine.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga arendus-,
ettevõtlus- ja turisminõunik hiljemalt 31.01.2014.a e-postiga
aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna
tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

ded reo- ja sademevee reostusnäitajate kontrollimiseks.
Volikogu määras Loksa linna
2013. aasta majandusaasta
aruannet auditeerima
Osaühingu Audiitorfirma Klea
vandeaudiitor Kalle Lahe.
Rohkem infot volikogu tegevusest
http://www.loksa.ee/index.ph
p?page=79&

Rein Heina
volikogu esimees

Harjumaal muutuvad
avalike bussiliinide
piletitsoonid ja -hinnad
Alates 1. veebruarist 2014 laienevad Harju maakonna avalike bussiliinide teine ja kolmas piletitsoon. Piletitsoonide piiride muutmine toob kaasa vajaduse korrigeerida ka piletihindu.
Maakonna bussitranspordi hindade korrigeerimisel on kaks
peamist põhjust. Esiteks on tekkinud mõnedel liinidel olukord,
kus tsoonipiiri ületamisel, maksab suur hulk sõitjaid suhteliselt lühikese sõidu eest üpriski kõrget hinda. Teiseks on olemas vajadus
vähendada sularahaga arveldamist, mis on mugavam nii sõitjatele
kui bussijuhtidele ning aitab vähendada sõidukis piletimüügile
kuluvat aega.
Soodustamaks e-piletite kasutamist, muutuvad alates 1. veebruarist nende hinnad odavamaks. E-pileti soodustus loob lisamugavusi sõitjatele, hinnatase langeb e-pileti puhul võrreldes senise
hinnaga kuni 14 protsenti. Paberüksikpileti hinda tõstetakse 0,10 euro võrra ja vastavalt sellele muutub ka kuupileti hind kõigis tsoonides kahe euro võrra. Ühegi piletiliigi puhul ei tõuse hind üle 13
protsendi ja keskmine piletihind jääb samaks. Võrreldes paberüksikpiletiga suureneb e-üksikpileti soodustus ligemale 20 protsenti.
Praegu kehtivad maakonna avalike bussiliinide piletitsoonid ja -hinnad kehtestati Harjumaal 2008. aastal. Tänaseks on MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuse poolt analüüsitud sõitjate liikumisharjumusi ning jõutud järeldusele, et parema teenuse pakkumiseks on
vaja korrigeerida tsoonipiire ja piletihindu.
Piletitsoonide muudatustest saab täpsemat infot MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuse kodulehelt, www.harjuytk.ee.

Loksa Linnavalitsus pakub
tööd
AVALIKE SUHETE JUHT
Nõudmised kandidaadile:
- Erialane haridus;
- riigikeele oskus kõrgtasemel, väga hea vene keele ja
inglise keele oskus;
- hea suhtlemis- ja koostööoskus;
- kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
- kasuks tuleb fotograafi töö oskus;
- kasuks tuleb kultuuritöö kogemus.
Tööülesanded:
Ajalehe Loksa Elu toimetamise korraldamine,
pressiteadete koostamine ja edastamine,
meediakajastustest ülevaadete tegemine,
linnavalitsuse ja linnaasutuste avaliku suhtluse
korraldamine meediaga, kodulehe haldamine.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust
tõendavatest dokumentidest palume saata märgusõnaga
avalike suhete juht hiljemalt 31.01.2014.a e-postiga
aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa
Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Loksa Kultuurikeskus tänab MTÜ Loksa Kompass
liikmeid linna kultuuriüritustel aktiivse osalemise eest.
Meie eriline tänu Nina Malkusele, Voldemara
Titigeevale ja Jüri Badmajevile.
Marija Kudrjakova
Loksa kultuuri-, vabaaja-, spordi-, noorsookomisjoni esimees
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LOKSA KULTUURIKESKUSE
UUDISED
Kultuurikeskus avab veebruarist 2014 käsitööringi tütarlastele.
Juhendaja Jelena Mesevrja.
Registreerida palume telefonil 5667 7836 või 688 8110.
Ring asub tööle Loksa Kultuurikeskuse ruumides Loksa,
Tallinna 47 a.

Koduste laste jõulupuu
Igal aastal korraldab kultuurikeskus kodustele lastele jõuluhommiku, nii ka sel detsembril. Seekord ootas lapsi ehitud kuuse all
Lumivalgeke ja küllatulnud Jõuluvana. Tehti ringmänge, lauldi
karaoket ja iga laps sai kommipaki. Suuremad-julgemad lugesid
salmi, laulsid ja said Jõulumehega pilti teha.
Rõõmu jätkus nii korraldajaile kui lastele ja lapsevanematele.
SA Loksa Kultuur

H A R I D U S / K U LT U U R

jaanuar 2014

Loksa Noortekeskuse tegemistest

Detsember möödus ka Loksa
Noortekeskuses jõulude meeleolus. Joonistusvõistluse teemaks oli Jõulumuinasjutt.
Vahva oli, et osalejaid jätkus
nii nooremate kui ka vanemate
arvestuses ja võistluspiltidest
sai stend kirju.
Nooremate võitjaks osutus

Dana Guljakova, teis koha sai
Diana Kiriljuk ja kolmanda
Kirill Pronko.
Vanemate esimese kohaga tunnustati Nikita Stoljarovi, teise
koha sai Kristjan Tarning ja
kolmandaks jäi sellel korral
eelmise konkursi võitja Jegor
Ivanov.

Kõik esikolmikutesse jõudnud
noored said auhinnaks okolaadid.
30. detsembril küpsetasime
juba traditsiooniliselt noortega
piparkooke. Kui esimesel
aastal oli üllatav kuulda, et
mõned noored ei teadnudki
võimalusest kodus piparkooke

teha, siis nüüd juba oodatakse
pikisilmi ise vormitud ja küpsetatud piparkookide tegemist.
Sooja tee ja piparkookidega
tõmbasime joone alla aastale
2013 Loksa Noortekeskuses.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Loksa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegus aasta
Loksa rühma kodutütarde ja
noorte kotkaste aasta 2013 oli
väga edukas. Vabariigist tõid
esimese koha oskuste võistluselt Janett Treisalt, Helina
Piibeleht, Hanna-Eliise Kiviberg, Kristi Tammemäe, Karri
Peetermann ja Marko Kurisoo.
Harju Maleva Kodutütarde
Ringkond polnud enne meie
tüdrukuid veel võitu maitsta
saanud. Võib öelda, et pea igas
vabariiklikule võistlusele sõitnud Harju esinduses oli sees

Loksa noori ja tulemused olid
ikka eesotsas.
Paraku saab meie organisatsiooni töös osaleda vaid 7-18
aastased noored ja peale 19.
eluaastat teeb ta oma valiku liitudes Kaitseliidu või Naiskodukaitsega, samas kui ta tunneb, et ta kohe ei taha ennast
nii kindlalt Kaitseliidu tegevusega siduda, siis ta seda
tegema ei pea. Noored võivad
teha selle otsuse ka hiljem. Hea
on tõdeda, et Loksa rühma

noortest on Kaitseliidu järelkasvu sirgunud. Aastal 2013
kasvas meie tubli noorkotkas
Karri Peetermann kaitseliitlaseks.
Kuna noored muudkui sirguvad, siis on vaja ka järelkasvu,
et järjepidevus ei kaoks. 2013
oli meie rühmale uudne ka
selle poolest, et alustasime taas
väikeste koolitamist. Nüüd
toimub algklasside kodutütarde
ja noorte kotkaste tund meil
igal reedel kell 13.00 Loksa

Noortekeskuses. Alustasime
küll algklasside saalis, aga
ühisel kokkuleppel noortega
kolisime mugavuse pärast
noortekeskusesse. Hea meel on
öelda, et aasta lõpuks võtsime
vastu ka kolm uut väikest
kodutütart ja kaks noorkotkast
ja paar last ootavad pikisilmi
kevadist vastuvõtmist.
Täname oma noori, lapsevanemaid, toetajaid, suuri ja väikeseid sõpru!
Margit ja Tarmo Amer

Talvine keelelaager Keelekunst 2014
Detsembri lõpus osales meie kooli õpilaste rühm Haapsalus
toimunud keelelaagris. Keelelaager oli korraldatud Klooga
Kultuuri- ja Noortekeskuse poolt kolmandate riikide kodakondsusega ja kodakondsuseta õpilastele.

LOKSA KULTUURIKESKUSES
13.02.2014 KELL 12.00-14.00

SUUR SOODUSMÜÜK
MÜÜGIL KVALITEETSED SUKKPÜKSID;
TERMORETUUSID; RETUUSID; PIDULIKUD
SUKKPÜKSID; ANGOORA SOKID, JNE.

PAKENDIKOTT  LIHTNE VIIS KÄITUDA
KESKKONNASÕBRALIKULT
Kõikidel Loksa linna eramajadel on võimalus liituda väga
mugava pakendijäätmete kogumislahendusega  pakendikotiteenusega. Teenus on TASUTA. Kulud kannab TVO, kes
kasutab selleks pakendatud kaupade maaletoojate ja tootjate
poolt makstud teenustasudest saadud raha.
Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast kilekotti, millesse võib
panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid,
klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne).
Täpsem juhend saadetakse teenuse tellijale postiga koos esimese
kollase kotiga.
Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida leping Ragn-Sells AS-iga,
kes on TVO poolt volitatud Loksa linnas antud teenust osutama.
Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28
päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Täis pakendikott tuleb jätta
nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning
graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära. Täis
kilekoti asemele jäetakse alati uus tühi kilekott.
Pakendikoti äraveost loobumiseks tuleb jäätmekäitlejat teavitada
vähemalt kaks päeva ette, et jõuaks sõiduplaanid ümber teha.
Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest ei
ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, tuleb teenuse tellijal
tasuda tühisõidu eest 3,84  (sisaldab käibemaksu).
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel www.tvo.ee/pakendikoti-teenuse-tutvustus.
Lisaküsimustega võta julgesti ühendust e-maili
(info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel.

Laagri eesmärk oli õpetada eri rahvusest noortele eesti keelt, sh
suurendada noorte sõnavara mitteformaalse õppe meetodil läbi
kunsti ning muu loomingulise tegevuse, et vähendada laste eelarvamustest põhjustatud omavahelisi konflikte ja negatiivseid
hoiakuid ning vähendada keelebarjääri. Kogu laagritegevus
toimus eesti keeles.
Laager oli osalejatele TASUTA. Laagri toimumist toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
Meie Inimesed.
Galina Nikitina
Loksa Gümnaasiumi pedagoog-nõustaja
Õpilaste arvamused:
Sellel õppeaastal möödus mu talvevaheaeg väga hästi, osalesin
keelelaagris. Laager toimus ilusas kuurortlinnas Haapsalus. Meie
rühmas oli kakskümmend kolm inimest Eesti eri paikadest. Me
elasime hotellis, kolmestes tubades. Elu laagris oli üsna sisukas ja

Kõikidele astroloogia
huvilistele!
Olete oodatud
6. veebruaril kell 17.00
Loksa
Linnaraamatukogusse

ASTROLOOGIA
KURSUSELE

Räägime:
- miks on vaja astroloogiat
- mis toimub hetkel taevas,
selle mõju inimestele
- astroloogia algtõdedest
Järgnevatel loengutel
vaatleme osalejate sünnikaarte lähtuvalt teemadest:
- planeetide, päikesemärkide
ja astroloogiliste majade
tähendus
- planeetide märgi- ja majapositsioonide ning planeetide
aspektide tõlgendused
Info ja eelregistreerimine
telefonil 607 5332 või
raamatukogu@loksa.ee
(kursus toimub eesti keeles).

vaba aega peaaegu ei olnud, kogu päeva kava oli ette kirjutatud.
Nende lühikese viie päeva jooksul jõudsime me lavastada näidendi, läbi viia orienteerumise koos ekskursiooniga Haapsalus, igal
õhtul käisime spordisaalis. Toimus tegevusi, mille käigus õppisime
eesti keelt mängulisel moel. Laagris oli kolm kasvatajat, kes viisid
meiega läbi huvitavaid tegevusi. Vabal ajal suhtlesin teiste noortega ja sain uusi sõpru. Aitäh koolile selle projekti eest. Minu jaoks
oli see hea tugi keele õppimisel!
Pjotr Sankin
Detsembris õnnestus meil osaleda keelelaagris. See toimus
Haapsalus. Osalejate seas oli noori ka Tallinnast ja Paldiskist.
Meeldis väga õpetajate töö, kes püüdsid aidata meid arendada
eesti keeles suhtlemise oskusi. Toimusid põnevad intellektuaalsed
mängud, tantsud, spordimängud, orienteerumine ja muu taoline.
Ööbimiseks mõeldud tuba sisaldas kõiki mugavusi: teler, du,
tualett, mugavad voodid ja suur kapp. Toitumine oli üsna mitmekesine ja noored nautisid kõiki valmistatud roogasid. Hüvasti
jätta teiste noortega oli kurb, mõnedel olid isegi pisarad silmis.
Kõik me jõudsime selle ajaga väga sõbruneda. Tahame väljendada tänu õpetajale, Galina Nikitinale, kes aitas kaasa sellele, et me
saime laagrisse sõita!
Yana, Anita, Dana ja German Gulyakovid

KOHTUMINE AJAKIRJANIK, KIRJANIK JA KUNSTNIK
GERBERT TSUKKERIGA
Loksa Linnaraamatukogu külastas jõulukuul härra Gerbert
Tsukker. Ta on tuntud ajakirjanik ja väga suur loodusesõber. Lisaks sellele on ta andekas looduspiltide maalija.
Maalidest oli üleval väike näitus ja huvilised võisid endale
meelepärase maali koju osta.
Gerbert Tsukkeri sõnul on Loodus kõikide õpetajate õpetaja:
Iga rahvuse peamiseks väärtuseks ja kultuuri aluseks pean
tema keelt. Ilma keeleta kaob
rahvus.
Härra Tsukker hindab väga
loodust: Ilma Looduseta sureb
elu planeedil Maa. Lugupidamatu suhtumine loodusesse ja
katsed lammutada sajandite
jooksul välja kujunenud keskkonna alustalad, on võrreldavad kuriteoga.
Ta märkis oma loengus, et iga
riigi humaansust saab mõõta
suhtumises lastesse, vanuri-

tesse ja Loodusesse: Ajakirjanduses töötades olen püüdnud nii südame kui sõnaga
inimeste kalestunud surnud
hingedeni jõuda. On õnnestunud.
Loeng oli mõtlemapanev ja
huvitav. Küllap sai nii mõnigi
kuulaja lisaks kaunile maalile
koju kaasa ka mõtteid, kuidas

ise Loodust ja oma kodu parema ja puhtamana hoida.
Kellel jäi loengul käimata, on
härra Tsukkeri mõtteid võimalus lugeda ja maale vaadata
tema raamatust.
Ille Piibemann
Loksa Linnaraamatukogu
direktor
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Palju õnne, õpetaja Ilmar Murakas!
3. jaanuaril Loksa Muusikakooli saalis toimunud uusaastakontserdi aukülaliseks oli
Ilmar Murakas, kes tähistas 31. detsembril oma 80-ndat sünnipäeva. Kontserdi kava oli
koostatud akordioni- ja kitarrimuusikast.
1972. aastal oli juubilar Ilmar Muraks üks Loksa Lastemuusikakooli asutajatest ja töötas akordioniõpetajana (enne seda juba üle 10 aasta Loksa KK muusikaklassis). 1978.
aastal hakkas andma üldpillina kitarritunde, millest kujunes tänaseks tugev kitarri-klass.
Igale õpilasele kirjutas ta käsitsi välja õppematerjali vihiku, omades väga ilusat noodikirja (meenutab üldkitarri õpilane Gerta Allemann, kes töötab praegu Loksa
Gümnaasiumis muusikaõpetajana). Ka süntesaatorimängu saladusi jagas Ilmar
Murakas soovijatele üldaine tunnis.
Ilmar Muraka tugevatest kitarriõpilastest läks edasi õppima Kirsi Tilk, praegu täiendamas end Kopenhaagenis. Kirsi alustas oma esinemist 3-4 klassis õpitud Sagrerase
Mazurkaga, mille esitus oli täiuslikult viimistletud ja meeliköitev just oma lihtsuses.
Vahetu sisseelamine muusikasse väljendus ka Albenize Pavana-Caprichios. Muusika
olemus kajastus isegi Kirsi silmades ja pea liigutustes.
Kitarril esines veel Vahur Kubja, kelle juures Kirsi lõpetas muusikakooli peale Ilmar
Muraka töölt lahkumist. Vahur Kubja emotsionaalne itaalia kitarriklassiku Tarrega
Mälestusi Alhambrast jääb kauaks meelde.
Vilistlaste akordioniansambli esitus Erika Kasetalu juhendamisel oli kaasakiskuv ja rütmikas ning Kert Krüsbani etteaste paljulubav. Tänasest kitarriklassist mängis kontserdi
avanumbri lõpetaja Siim Aksel Amer.
Südamlike sõnadega õnnitlesid juubilari endised õpilased, kolleegid ja kontserdikülastajad. Elevust saalis tekitas Kirsi meenutus, kui küsimusele: Kuidas seda kitarri siis
ikka hoidma peab?, vastas õpetaja: Peaasi, et maha ei kuku.
Elav muljetevahetus jätkus kohvilauas. Üksteist peab hoidma - see oli kontserdi
motoks. Üheks ühtehoidvaks abinõuks on kindlasti muusika.
Raidi Andre
Loksa Muusikakooli õpetaja

Tegus detsember Loksa Lasteaias Õnnetriinu
Esimesel detsembrikuu pühapäeval käisid lasteaia lapsed
koos emade-isade ja õpetajatega linnaplatsil kuusel esimest
advendiküünalt süütamas.
Sellega algas kiire ja teguderohke advendiaeg ja jõuluootus.
Igal esmaspäeval süütasime
saalis üheskoos advendiküünlad.
9. detsembril külastas lasteaeda
Viljandi Laste- ja noorteteater
REKY etendusega Päkapikupere jõulupäev ja 14. detsember teater Ilmarine etendusega
Ahvikese seiklused.
11. detsembril toimus Põrnikate ja Lepatriinude rühmade
väljasõit Viimsi Rannarahva
muuseumisse jõulumaale. Seal
saime osa väga ilusast jõuluetendusest, koos päkapikkudega
meisterdada ja jõuluvana postkontoris oma jõulusoove joonistada. Saime osa ka päkapikkude võlukunstist ja oskustest komme võluda.
12. detsembril toimus juba traditsiooniks muutunud laat.
Kella kolmest kuni kuueni käis
vilgas müümine  ostmine.
Väga populaarne oli sellel

aastal laadakohvik, mis võitis
väikeste ja suurte magusasõprade südamed.
Laadakülastajaid oli väga palju. Rahule jäid nii müüjad kui
ostjad.
Veel vaid loetud päevad ja
külastaski meid jõulumees.
Jõulupeod olid väga toredad.
Iga laps sai kingiks kommipaki
ja lasteaia logoga helkuri.
Siinkohal suured tänud perekond Kivibergile ja Akart Print
OÜ-le.
Ilusat ja teguderohket aastat
meile kõigile.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
direktor

Jõulukuul kuulsime palju head
muusikat
Kultuurikeskust
rõõmustas Loksa
publik suure osavõtuga jõuluaja
kontsertidest.
Koostööst Pille
Lille Muusikute
fondiga, Eesti
Kultuurkapitali
toetusega, oli linlastel võimalik
pühadel kuulata
kahte heataseMaria Veretenina (sopran),
melist klassikaklaverisaatja Piia Paemurru.
lise
muusika
kontserti. Sarjast Hingemuusika 8. detsembril toimunud kontserdil
Jõuluootus esinesid Pille Lill (laul), Oksana Sinkova (flööt), ja
Kiril Boev (klaver). 22. detsembril toimunud kontserdil Lumevalgus esinesid Maria Veretenina (sopran), Kristiina Kriit (viiul)
 klaverisaade Piia Paemurru.
Heameel on tõdeda, et klassikalise muusika huvilistest on
kujunenud kindel kuulajaskond, kes on alati kohal ja muusikute
sõnul on hea Loksale tulla imesooja vastuvõtu tõttu.
Südamlik oli ka linna jõulukontsert 20. detsembril, esinesid Loksa
Muusikakooli parimad solistid ja ansamblid, kultuurikeskuse
naisansambel, Rannamemmed, lastekoor, akordionistide ansambel
ja võrratu häälematerjaliga ning musikaalsusega nooruke solist
Kimberly Maaniit.
Kultuurikeskus tänab juhendajaid Lauri Metust, Riina Juhkamit,
Juule Laurendit, Erika Kasetalu ja kõiki, kes selle ilusa kontserdi
kokku panid.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur juhatuse liige
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Harjumaa Keelpilliorkestri
kontsert Sakus

Laupäeval, 11. jaanuaril toimus Saku Vallamajas Harjumaa
Keelpilliorkestri kontsert, millest võtsid osa ka Loksa noored
viiuldajad. Kontsert oli pühendatud kauaaegse Eesti viiulipedagoogi Renate Piho mälestuseks. Renate Piho viimane töökoht
enne pensionile minekut oli Kuusalu Muusikakool. Taolist
kontserti korraldab orkester juba aastaid, viimastel aastatel
Sakus, kus praegu töötab viiuliõpetajana Renate Piho esimene
õpilane Sirje Müller. Kontserdi korraldamine jaanuari teisel
laupäeval on saanud traditsiooniks, kuna 11. jaanuar on ka
Renate Piho sünniaastapäev. Kontserdil astuvad alati üles
orkestri noorem- ja põhikoosseis. Veel esinevad S. Mülleri õpilased. Sellel aastal esinesid ka Renate Piho kunagised õpilased
Kuusalust.
Loksa Muusikakoolist osalevad orkestri töös Reeli Alajärv,
Engela Rajamägi ja Eliisabeth Jordan.
Riina Paartalu
Loksa Muusikakooli viiuliõpetaja

Õpilaste jõululaat

NOORED/HARIDUS

TÖÖVARJUPÄEV
21. novembril 2013 toimus järjekordne üleriigiline töövarjupäev.
Töövarjupäeval osalesid neljandat korda Loksa Gümnaasiumi 12.a ja 12.b klassi õpilased.
Igal aastal osaleb TVP-l umbes
3000 õpilast ja seega sama

Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

TVP annab noorele võimaluse
heita pilk täiskasvanud eduka
inimese päristöö olemusse.
Õpilased näevad, kuidas koolis
õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad.

Magnus Pitertsev 12.a Paldiski sõjaväeosa, jalaväebrigaad operatiivohvitser
Karri Peetermann 12.a Paldiski sõjaväeosa, jalaväebrigaad operatiivohvitser
Madis Müil 12.a Skype Technologies OÜ 1) Tarkvaraarendaja;
2) IT tugi
Mari-Liis Rumm 12.a Euroopa Noored Eesti büroo Sihtasutus
Archimedes - Euroopa Noored Eesti büroo juhataja ESF programmi Noorsootöö kvaliteedi arendamine juht
Regina Maslova 12.a Rahvusvaheline Noorte Ühendus EstYES
- EVS and Long Term Projects koordinaator
Karin Tiitsmaa 12.a TV3 Eesti kommertstelejaam - reporter
Taavi Ternjavski 12.a MTÜ Rapla Korvpallikool - TYCO
Rapla meeskonna peatreener

Arvan, et kui kõik hästi läheb,
siis saab ka minust sõjaväelane. Sain töövarjupäeval
palju teadmisi sõjaväelase elu
kohta. Ilma töövarjupäevata ei
oleks mul kunagi õnnestunud
sellist asja kogeda enne kaitseväkke astumist. Olen väga
rahul.
Karri

Lõpetuseks tõstan esile neid tublisid õpilasi, kes leidsid aega
veerandi lõpu ja jõulukavade õppimise saginas, et veel laada jaoks
küpsetada ja käsitööga tegeleda:
Semen Boldyrev, Semjon Istrakin, Darja Trubin, Alisa Jõgi,
Anastasia Kosareva ja Danil Fomin 2.b klassist;
Eliisabeth Jordan ja Lilli Ann Linno 4.a klassist;
Pavel Jefimov 4.b klassist;
Kaja Metsar ja Reeli Alajärv 5.a klassist;
Sandra Vilumaa ja Grete-Geteli Võõsa 6.a klassist;
Terve 7.a klass;
Regina Novikova, Jelizaveta Galiakberova ja Anna Zaharja
7.b klassist;
Laura Guljakova 12.b klassist.

palju ettevõtjaid ning oma ala
spetsialiste.

Osalejad:

Õpilaste arvamused:

17.-19. detsembrini toimus koolis õpilaste jõululaat.
Koolis on ka varasematel aastatel õpilasesinduse poolt jõululaatasid korraldatud. Siis toimusid laadad laupäeval jõulueelsel
nädalal. Vaatamata sellele, et need sattusid alati ka linnalaadaga
ühele päevale, oli külastajaid vähe. Sellel aastal alustati
laadareklaamiga peale juba II veerandi alguses, kus kutsuti õpilasi
üles kaasa lööma ja ennast laadale kauplejaks registreerima. Kui
laadani, mis pidi toimuma 14.detsembril, oli jäänud poolteist
nädalat, selgus, et registreerunud kauplejaid oli ainult 4. Samas oli
ka õpilasesindus natukene väsinud tegelemast laada korraldamisega. Kuna õpilasesindus korraldas samal nädalal ka mängude nädalat, võtsin laada ettevalmistamise enda peale. Mõnede
õpetajate soovitusel muutsin laada toimumiskohta ja aega: kooli
fuajee, 17.-19. detsembrini suurtel vahetundidel. Sellise ümberkorralduse tulemusena registreerus kauplejaid eelviimaseks päevaks 18. Kaubelda tohtis ainult omavalmistatud maiustuste,
kondiitritoodete ja käsitööga. Kauplejad said valida, kas kauplesid
igal vahetunnil ja kõigil kolmel päeval või vähem. Kõige rohkem
oli kauplejaid esimesel päeval. Kooli fuajees oli igal kauplejal
oma lett, mille taga nad müüsid. Kõlas jõulumuusika. Kaubeldi
kahekesi või üksikult. Oldi väljas ka terve klassiga: 7.a klass korraldas laadakohvikut, et koguda raha oma suviseks klassiekskursiooniks.
Olgugi, et kool asub linna keskel ja reklaam oli väljas ka linna
kodulehel, külastas meie laata ainult 4-5 linnakodanikku. Õnneks
ei kahandanud see asjaolu õpilaste endi suurt huvi laada vastu, igal
vahetunnil toimus tunglemine nende lettide ees, kus midagi söödavat ja joodavat müüdi.
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Tagasivaatavalt võib päevaga
Skypeis rahule jääda. Sain
kinnituse, et mulle meeldiks
selles valdkonnas töötada ja
edasi areneda.
Madis
Töövarjupäev on minu meelest
väga hea võimalus eriti nendele noortele, kes ei ole veel
oma valikutes kindlad. Minule
see päev väga meeldis ning
loodan, et töövarjupäeva korraldatakse ka tulevastele abiturientidele.
Mari-Liis

Töövarjupäev  vajalik päev.
Võiks hakata korraldama ka
noorematele klassidele, et
saaks varem nägemuse sellest
mida edasi teha.
Taavi
Päris tore oli. Arvan, et
advokaadi elukutse on väga
auväärne ja väärikas. Advokaadid on asjalikud, täpsed ja
väga targad. Advokaadiks
saada on väga keeruline,
advokaadina ametiredelil
tõusta ilmselt samuti raske,
kuid selle korvab hea palk.
Tänu töövarjupäevale olen
kogemuse võrra rikkam ja ehk
ka natuke targem kui enne.
Loviisa

martsipanist.
Järgnevalt muljeid töötoas
osalemisest:
Väga meeldis, nii äge oli!
(Heli-Liis ja Damir 3.a klassist)
Meeldis väga: saime ise asju
teha, värvida ja voolida. Ja
saime need asjad endale. Sai
asju ja loteriid osta! (Leenu,
Laura, Kristi 1.a klassist)
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Ja Eesti eesmärk on ergutada
noortes inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks.
LE

Loviisa Mänd 12.a Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ vandeadvokaat
Martin Pääsuke 12.a Maatrans OÜ (veoteenus)- veoautoremondi lukksepp
Eduard Bocharov 12.b Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat
Anton Burov 12.b SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla üld-ja
onkokirurgia keskus - kirurg
Gleb Griin 12.b 1) Eesti Energia AS Iru Elektrijaam (8.3012.00); 2) Tallinna Elektrijaam OÜ(13.00-16.00) - 1) Arvestusja reiimiinsener; 2)Elektrispetsialist
Laura Gulyakova 12.b Mahtra lasteaed, õpetaja
Julia Litvinova 12.b AS Ida Tallinna Keskhaigla Silmakliinik
medõde
Alena Voronkova 12.b ETV2 Aktuaalne kaamera vene keeles toimetaja

Eilne päev oli üks kõige huvitavamatest päevadest minu
elus, nimelt oli eile töövarjupäev. Mina olin töövarjuks
Scoutspataljoni operatiivohvitser leitnant Kristjan Karisele.
Magnus

Martsipani töökojad
3. detsembril töötasid Loksa
koolis martsipani töökojad.
Tallinnas Pikal tänaval tegutsev Martsipani Galerii korraldab väljasõite koolidesse,
lasteaedadesse, andes lastele
võimaluse meisterdada martsipanist erinevaid kujukesi.
Osalustasu (3.50) eest saavad
lapsed endale meelepärase
kujukese voolida, siis see
toiduvärvidega ära värvida ja
valmis kujuke kinkekarpi pakituna endale saada. Kas ta sööb
hiljem selle ära või jätab
mälestuseks või hoopis kingib
jõulude puhul sõbrale 
otsustab meisterdaja ise.
Lisaks töötubadele töötas
samas ka väike poeke, kus
müüdi erinevaid meeneid ja
ikka martsipanist. Lastele korraldati ka loterii, kus iga loos
võitis ja auhinnaks taas midagi

Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva tööprotsessi
sekkumata ning teeb hiljem
nähtust kokkuvõtte. Seega ei
sega töövari jälgitava päevaplaani. Samas garanteerib
noore kaasamine tööülesannete
jälgimisse rutiinivaba ja mõlemale huvitava päeva.

Ma arvan, et töötada lasteaias
on väga tore. Kogu oma aeg
lastega veeta on väga hea
tegevus. Nad armastavad ja
usaldavad sind. Elukutse on
päris hea, sest Eestis on seda
vaja. Töövarjupäev on hea
võimalus proovida end lemmikus ametis.
Laura
Selleks tööks on vaja palju
oskusi, teadmisi ja häid
isikuomadusi. Minu järeldus
on see, et nüüd ma olen
kindel, et tahan saada tulevikus medõeks. Töövarjupäev
on väga hea ja hädavajalik
päev. Oli väga huvitav, tunnetuslik päev. See aitas mind.
Julia
Töövarjupäev on väga vajalik,
sest see annab tulevastele tööotsijatele ettekujutuse nende
tulevasest tööst ning näitab
ära milline on päris elu.
Martin

See oli hindamatu kogemus,
mis kahtlemata mõjutas minu
elu. Ma mõistsin, et kirurgi
töö on väga huvitav, kuid
samas ka ääretult raske, sest
minu jaoks oli suureks katsumuseks 7 tundi järjest püsti
seista.
Anton
Töövarjupäev on väga kasulik
noortele. See annab võimaluse
näha, kuidas ja mis tööd
inimesed teevad ja valida
endale sobiv elukutse.
Regina

Lõbus pidu

Koolis toimus 1.-3. klassi vene osa õpilastele ühine pidu. Mulle meeldis
väga meie õpetajate Anna Stuina, Oksana Golikova ja meie klassijuhataja Valentina Mihno esinemine. Neil oli väga naljakas esinemine, oli
lausa nii lõbus, et ma ei suutnud kuidagi naermist lõpetada.
Mulle meeldis väga ka esimese klassi esinemine ning samuti oli meeliköitev teise klassi esinemine. Minu klassi esitus oli samuti ilus. Meil
olid kaasatud kõik lapsed. Minul oli jänese osa, tantsisin ja laulsin koos
teistega! Peale pidu saime me saalis mängida. Mängud oli erinevad ja
väga huvitavad: Olid tähelepanu mängud, olid kiiruse ja täpsuse peale
ning iga kord saime me auhindu ja kingitusi.
Meid ootas veel ka üllatus klassis, kus meie vanemad ja õpetaja olid meile
korraldanud veel peo. Ehitud klassis ootas meid palju maiustusi, puuviljad ja joogid. Mängis lõbus muusika ja me tantsisime.
Meeleolu oli peale sellist pidu lõbus ja suurepärane! Selliseid pidusid
tahaks rohkem!
Anna Kuznetsova, Loksa Gümnaasium 3.b klass

Uus aasta

Sellel aastal osalesid peol kõik kolm klassi. Meid oli palju ja seega ka
lõbus. Kõlas palju laule, loeti luuletusi, iga klass valmistas ette esitluse,
kõigil olid ilusad kostüümid. Mulle endale meeldisid väga õpetajate
kostüümid ning ka nende esinemine! Aga peale seda, kui jõuluvana oli ära
läinud, mängisid õpetajad meiega ja oli palju auhindu ja kingitusi! Tahan
öelda AITÄH kõigile õpetajatele ja vanematele, kes meile selle
suurepärase peo korraldasid ning maitsva pidulaua katsid.
Viktoria Utjuganova, Loksa Gümnaasiumi 3. b klass
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Loksa Gümnaasiumi jõuluõhtu Jõulureporter
19. detsembril toimus Loksa
Gümnaasiumis jõulupidu 4a12a klassidele. Kuna varem
pole osalenud ühel jõulupeol
nii palju klasse, tuli 12a klassil
korralikult vaeva näha, et pidu
tuleks tore ning õnnestunud.
Jõuluõhtu läbivaks teemaks oli
Jõulureporter ning saatejuhtideks olid 12.a klassi õpilased Magnus ja Taavi. Igal
klassil paluti ette valmistada
uudis vastavalt 12.a klassi
poolt antud teemale. Kõik õhtu
jooksul nähtud uudised olid

jõuluteemalised. Traditsioonikohaselt ei puudunud peolt ka
kaugelt külla sõitnud jõuluvana, kellega Jõulureporteri
saatejuhid ka juttu puhusid.
Sellel aastal ametlikule jõulupeo osale diskot ega kontserti
ei järgnenud, kuid sellegipoolest loodab 12.a klass, et
pidu oli meeldejääv ning
meeldis kõigile.
Mari-Liis Rumm
Loksa Gümnaasiumi 12. a

Jõulunädal Loksa Gümnaasiumis

9.-13. detsembril oli Loksa Gümnaasiumis jõulunädal, mille
raames sai iga päev osa võtta erinevatest meelelahutuslikest tegevustest. Vahetundides mängiti lõbusaid ning kaasahaaravaid seltskondlikke mänge. Mängude korraldamise organiseerisid õpilasesinduse liikmed. Jõulunädal oli huvitav ning see muutis tundidevahelise aja lõbusaks ja meeldejäävaks. Õpilased võistlesid
osavuses, nutikuses ja leidlikkuses. Mängudest võeti aktiivselt osa
ning seetõttu korraldame kindlasti samalaadseid toredaid üritusi
ka tulevikus. Suur tänu õpilasesinduse liikmetele, kes muutsid
jõulunädalal vahetunnid nii lahedaks. ÕE-l on plaanis ka uuel
aastal koolielu elavdada.
Johanna Mänd, õpilasesinduse liige

Uueaastapidu
19. detsembril toimus Loksa
Gümnaasiumi vene osa 4.-12
klassi õpilaste uueaastapidu.
Iga klass pidi ette valmistama
neile antud teemal väikese
etenduse. Sellel aastal tuli etendada erinevaid uueaasta sümboleid ja traditsioone.
4. klass  Miks käivad
päkapikud?
5. klass  Kuuse kaunistamise traditsioonid.
6. klass  Miks kirjutatakse jõuluvanale kirju?
7. klass  Uueaasta
laulud.
8. klass  Ilutulestik.
9. klass  Traditsioon on
süüa kartulisalatit.
10. klass  Kuidas tähistatakse
tulevikus uut aastat?
11. klass  Kuidas tähistavad
uut aastat piraadid?
12. klass  Miks on igal aastal
oma sümbol? Hobuse aasta.

Algklasside jõulupidu
Kolmapäeval, 18. detsembril
toimus 1.-3. klassi jõulupidu.
Kõik kolm klassi oli selgeks
õppinud jõulunäidendi, mille
nad jõuluvanale ja publikule
esitasid. Kui kaks klassi oli
näidendi ära esitanud, said kõik
end vahepeal muusika saatel

sirutada ja tantsida. Ilusate näidendite eest said kõik klassid
suure koti, kus oli igale lapsele
pakk kommi.
Uku Aasrand
Loksa Gümnaasiumi 3.a

11. klass sidus need etendused
kõik omavahel tervikuks. Õhtu
lõpetas 10. ja 11. klassi ühislaul, mille sõnad kirjutas 10.
klass ise.
Kõik etteasted olid säravad,
elavad ja muusikalised! Kõik

klassid olid väga tublid! Ma
loodan, et kõik õpilased, õpetajad ja külalised jäid rahule.
Darja Hardikova
Loksa Gümnaasiumi
11.b klass

LOKSAELU

7

Elsa Maria Rentsel  100
Aastad on selline rikkus,
mida osta ega müüa ei
saa.
Neid tuleb igaühel
ükshaaval
elada, kõik rõõmud ja
mured
raashaaval koguda ja
kogutud kullaterad jälle
edasi jagada!

Tugevat tervist ja
elurõõmu,
Elsa Maria!
18. jaanuaril tähistas Loksa kooli endine kauaaegne koolitädi Elsa
Maria Rentsel oma 100. sünnipäeva.
Sajandipikkune elutee on juba oma kulgemise mõõdult erakordne
ja aukartust äratav. Ent olulisem on elu kvaliteet, mis kõrvaltvaatajale avaldub eelkõige inimese tegutsemises, pühendumises
oma tööle, suhetes teiste inimestega.
Elsa-Maria Rentsel töötas meie koolis koristaja ja kellahelistajana
24 aastat, aastail 1953-1977. Aastaid on möödunud ja tänase
koolirahva seas ei ole palju neid, kes tädi Elsat tunnevad-teavad.
Erakordse juubeli puhul oleme kogunud meenutuskilde endistelt
õpetajatelt Vaike Kivililt ja Eha Gnadebergilt ning õpilastelt praegustelt õpetajatelt Urve Toompuult (Adler), Malle Krusellilt
(Klaus), Eve Jürgensilt (Paalberg).
*Tädi Elsa oli sõbralik, usaldust äratav, lõpmata armas ja südamlik koolitädi, kelle ümber alati lapsi tiirles. Temaga tahtsid
tüdrukud-poisid juttu ajada, oma rõõme-muresid jagada.
*Ta oli väga korralik, väga hoolikas oma töös. Elsal oli kogu aeg
töö käsil. Kui kell tundi helises ja koridorid tühjenesid, asus ta
neid puhastama-pühkima. Järgmiseks vahetunniks pidid jalutusruumid värsked ja puhtad olema, paberitükid ja muu prügi koristatud, põrandad niiske lapiga üle käidud.
*Kellahelistajana oli ta alati täpne. Nii mõnigi kord olid
koolipoisid tunnist välja palunud, et vaikselt kellanupu ligi hiilida
ja tundi pisut lühendada. Tädi Elsa oli alati valvas ja poiste soov
koerust teha luhtus.
*Elsa oli väga töökas ja täpne. Klassiruumide võtmekapis pidid
võtmed alati täpselt omal kohal olema. Kui koolipäeva alguses
selgus, et see pole nii, hakkas ta kohe uurima, kes on segaduse
korraldanud.
*Tädi Elsa hoidis väga lapsi. Väiksemad poisid jooksid ikka tema
selja taha varjule, kui suuremad neile liiga tahtsid teha.
*Internaadis elavad tüdrukud-poisid käisid nii mõnigi kord õhtuti
tädi Elsal abis koristamas. Oodati, millal just Elsa õhtuti tööl on,
et talle appi minna. Elsa ei ajanud kunagi oma abilisi ära, vaid tõi
neile sügiseti tänutäheks oma aia õunu ja ploome.
*Õpetajatest ja õpetajatööst pidas tädi Elsa väga lugu. Tol ajal oli
algklasside maja ees kooli katseaed, mida hooldasid loodusõpetuse õpetaja ja tema juhendatavad õpilased. Kord kevadel oli kooli
oodata kontrolle ja õpetaja plaaninud enne nende saabumist koos
lastega kiviktaimlat rohida. Tädi Elsa tulnud aga sel päeval varem
tööle ja puhastanud lillepeenra juba enne tundide algust ära. Kui
õpetaja küsis, miks ta seda tegi, ütles tädi Elsa, et õpetaja ei pea
mullaste kätega olema, need hoidku raamatut ja pliiatsit.
Austatud Elsa-Maria, meie armas koolitädi! Õnnitleme Sind sünnipäeva puhul! Soovime tervist ja elujõudu veel paljudeks aastateks!
Tänase Loksa kooli pere
Õnnitlusega ühinevad Loksa Linnavolikogu
ja Loksa Linnavalitsus

71 AASTAT VELIKIJE LUKI LAHINGUST
Sel aastal täitub 71 aastat Teise Maailmasoja ühest verisemast ja
ohvriterohkemast Velikije Luki lahingust, kus võitlesid ka 8 Eesti
Laskurkorpuse sõjamehed. Velikije Luki lahingutes hukkus üle 6500 eesti
sõjamehe, kes on maetud Velikije Luki vennaskalmistutele. Velikije Luki
lahingutes kaotas Eesti Laskurkorpus langenutena ja raskelt haavatutena
üle poole oma isikkoosseisust. Kõik need tuhanded eesti sõjamehed väärivad meenutamist ja meelespidamist. Eesti Vabadusvõitluse Muuseum
koos reisibürooga Mainedd organiseerib sel aastal Velikije Lukis
hukkunute lähedastele, ajaloo ja militaarhuvilistele Velikije Luki külastamist 29.-30. mail, 27.-29. juunil, 25.-27. juulil ja 22.-24. augustil.
Velikije Luki kolmepäevasel reisil külastame ka Petseri kloostrit, Pihkva
Kremlit, Ostrovi relvamuuseumit, Pukiniga seotud kohti Mihhailovskojes, Velikije Lukis külastame eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi, lahingutega seotud kohti ja ajaloomuuseumit. Info reisi
kohta 551 9407.
Lugupidamisega Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja
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EESTI VABARIIK

96

23. veebruaril 2014
Loksa Kultuurikeskse saalis kell 15.00
Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
tähistamine
15.00
15.45
16.30
17.00

esinevad Aavo Otsa noored puhkpillimängijad
Pidulik aktus
Taidlejate kontsert
Loksa linnapea vastuvõtt

Kõik on oodatud! Vaba pääse!

Külla tuleb koor ALMA MATER
Pühapäeval, 26. jaanuaril kell 13.00
annab Loksa Kultuurikeskuses kontserdi
Sankt-Peterburgi koor ALMA MATER.
Kunstiline juht ja dirigent VF teeneline
kunstitegelane German Kolbasnikov,
kontsertmeister Natalja Zjakina.
Kollektiiv loodi Leningradi oblasti
Kultuuri ja Kunsti Kolledi baasil, olles
selle taseme näitajaks tänini. Sel aastal
tähistab koor oma 20-ndat sünnipäeva.
Repertuaaris on klassikaline koorimuusika, kinomuusika, originaalses töötluses
rahvaste laulud ja vaimulik muusika.
Kollektiiv osaleb traditsiooniliselt Peterburgi ja selle ümbruse festivalidel.
Esinetakse tihti kogu Euroopas: Belgias,
Saksamaal, Poolas, Norras, Itaalias,
Prantsusmaal. Eestis on oldud soojalt
vastu võetud festivalidel Slavjanski Svet
Jõhvis, Slavjanski venok ja Hrustalnõi
kljut Tallinnas.
Loksa kontserdile toob koor vaimuliku
muusika hingesoojust, vene rahvalaulude
sära ja uljust ja veidi nostalgilisemalt
meenutatakse sõjaaegade heliteoseid tähistamaks 70-ne aasta möödumist Leningradi
blokaadi lõppemist.
TASUTA!
Avaldame kaastunnet
Marge Kaselaanele
EMA
surma puhul.
Loksa Linnahooldus

Avaldame sügavat
kaastunnet
Loksa Linnavolikogu
liikmele Innar Masingule
ema

ELLE-MARIE
MAKAROVA

traagilise surma puhul.
Loksa Linnvolikogu
ja Loksa Linnavalitsus
Avaldame kaastunnet
õpetaja Uku Vilsonile
EMA
surma puhul.
Töökaaslased Loksa
Gümnaasiumist

Loksa lauatennise
karikasarja III etapp
toimub 2. veebruaril
2014 algusega 11.00
Loksa Gümnaasiumi
spordisaalis.
Võistlusklassid:
Noored kuni 18a, M, N, M50 ja N50 (50 klassis võistlevad
kõik mängijad, kelle sünniaasta on 1960 või varasem)
Info ja registreerimine tel: 5041944

TÄHELEPANU!
Loksa Clothing Expert OÜ vajab kiiresti õmblejaid.
Asume Loksal Kalurite tn 1 (Päästeameti vastas)
Ootame teateid telefonidel
5822 7034 Olga
5615 5384 Eele
või tulles kohale.

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

