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Lumi sajab ja sulab, sajab ja sulab –
selline juba kord see Eestimaa talv
on. Vaatamata sellele, et ilusasse
lumeaega ka vihmaseid päevi satub,
on jõuluaeg ikkagi ootuste, valguse
ja hingeaeg, mis liigutab sisemiselt
igaüht.
Loksal algas jõuluaeg piduliku
jumalateenistusega Loksa Püha
Neitsi Maarja kirikus. Tuledesäras
jumalateenistus ilmestasid kaunid
lood Loksa Muusikakooli puhkpilliansambli esituses ning eriliselt
südamlik oli väikeste Loksa Lasteaia
Õnnetriinu päkapikkude jõululaulud
– väga hea akustikaga kirik andis
nende laulule erilise kauni sära.
Ühises rongkäigus, mis on saanud väga ilusaks Loksa linna jõulutraditsiooniks, toodi Loksa Püha
Neitsi Maarja kiriku altarituli linnaväljaku jõulukuusele.
Linnaväljakul juba oodati väikeseid
tuletoojaid ning linnapea süütas tule
suures kuuselaternas.
Linnapea oma kõnes ja lasteaialapsed
enda salmiga andsid kuuse ümber kogunenutele edasi ilusad
pühadesoovid ning kuusel süttisid
kaunid tuled.

Jõuluaeg on vaikuse, mõtiskluste ja
heategude tegemise aeg. On ilusate
ootuste aeg.
Toogu jõuluaeg teile hingerahu
ja soojust. Kaunist ja rahulikku
pühadeaega!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Uusi
ilmakodanikke ei
sündinud.

2 AKTUAALNE

Koostööks pole vaja
pastoraate põletada

LOKSA MUUSIKAKOOL 45

Muusika paneb kõlama hinge ja meele

Novembrikuu Loksa Elus arutasin
raskustest, mis on seotud Kuusalu valla
vallavanema leidmise ja vallavalitsuse
moodustamisega. Arvasin, et ehk toob
Jõuluvana oma kingikotis Kuusallu
ka vallavanema. Nüüd kui jõuludeni
on jäänud nädalajagu päevi, sulab see
lootus nagu kevadine lumi.
Kuusalu vallavolikogus on 19 volikogu liiget, kes jagunevad kuue
erineva seltskonna vahel: „VÜK ehk
Urmas Kirtsi nimekiri“ -8 ja „üks Kuusalu vald ehk Marti Hääle
nimekiri“ -5, siis veel Arenev Kuusalu Vald – 2 ja EKRE – 2 liiget ning
Eesti Keskerakond 1 ja Reformierakond 1 volikogu liige.
Tänaseks on aset leidnud kõikvõimalikke avalikke ja poolavalikke
kohtumisi kõikide osapoolte vahel, aga jõutud pole kuhugi, sest mõne
seltskonna strateegilised ambitsioonid koos isiklike soovidega pole seni
lubanud teha mingeidki kokkuleppeid. Olen teinud mõlemale suuremale
nimekirjale ettepaneku neil omavahel kokku leppida (kokku 13 häält) – ei
midagi! Nagu kaitsekilbina tuuakse vastastikku ikka ja jälle põhjuseks teise
osapoole vastuseis „Kuusalu valla uuele (või vanale) juhtimismudelile“
või siis liiga suured isiklikud ambitsioonid. Samal ajal kui räägitakse uuest,
avatumast ja ausamast kohalikust poliitikast Kuusalu vallas, ei sega see
mõnda seltskonda otsima võimalusi puuduvate häälte saamiseks kallutada
volikogu „väiksemaid vendi“ erakondade juhtkondade abiga. Ehk ongi
tegemist avatud ja uue koostöö vormiga ja põhimõtteliste muudatustega,
nagu räägib viimases Sõnumitoojas vastvalitud Kuusalu vallavolikogu
esimees Marti Hääl.
Jääb muidugi arusaamatuks, miks Marti ennast nagu päris esimeheks
ei pea. Toon siinjuures ära Marti Hääle tsitaadi „Sõnumitoojast:
„Nõustusime Kristo Paluga kandideerima volikogu istungi
ettevalmistajateks ja läbiviijateks. Ei midagi rohkemat“.
Hea Marti! Mina andsin oma üksiku hääle Sinule kui volikogu
esimehe kandidaadile, mitte kui istungite ettevalmistaja kandidaadile.
Ole ikka volikogu esimees!
Viimases „Sõnumitoojas“ võtab koostöö teemal kerge sulega sõna ka
vallavolikogu liige Rasmus Merivoo, kes jõuab tõdemuseni, et hea
koostöö nimel oleks ehk vaja midagi väga tõsist, mis siis rahvast ühendaks
ja küsib, kas Kuusalu vajab uut pastoraadipõlengut?
Austatud volikogu liige! Hea koostöö nimel vallavolikogus ei ole vaja
põletada ei kiriku- ega vallavara – see on väga ränk kuritegu. Volikokku
valitud erinevad seltskonnad ja nende esindajad peavad lihtsalt üle saama
oma isiklikest egodest ja tegutsema nii nagu nad enne valimisi rahvale
lubasid ja mitte unustades, et mitte ühelgi seltskonnal pole Kuusalu
vallavolikogus ainuvõimu.
Jõudu ja kaunist saabuvat jõuluaega!
Austusega
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea

HOL tunnustusauhinna HOLMER
2017. aasta nominentide kinnitamine
Lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 15 lg 2 punktist 5,
Volikogu 19. septembri 2012. aasta otsusest nr 8 „HOL tunnustusauhinna
statuudi kinnitamine, saabunud ettepanekutest ja juhatuse liikmete
ja tegevdirektori ettepanekutest otsustas HOL-i juhatus, et HOL
tunnustusauhinna 2017. aasta HOLMER nominentideks:
Suur HOLMER - aasta omavalitsusjuht
Taavi Aas
Väike HOLMER - aasta omavalitsustegija /antakse välja kaks laureaati/
Tiit Keerma
Arno Kannike
Ingrid Niid
Jüri Lillsoo
Nominendid on kutsutud Harjumaa Ballile 2017.

2. detsembril tähistas Loksa
Muusikakool oma 45. sünnipäeva
piduliku kontsert-aktusega ja sellele
järgneva peoõhtuga.
Esimene muusikaklass loodi Loksa
Keskkooli juurde direktor Robert
Adamsoni ärgitusel juba 1954. aastal.
Loksa Muusikakooli algusaastaks
(siis Loksa Lastemuusikakool)
on 1972, asutajateks Raidi Andre,
Erika Kasetalu ja Ilmar Murakas.
Direktoriks määrati õpetaja Raidi
Andre ja sellel ametikohal töötas ta
kuni 1995. aastani. Sealt alates kuni
tänaseni juhaib Loksa Muusikakooli
Lauri Metus.
Loksa Muusikakooli sünnipäeva
tähistati seekord lausa kahel
päeval. Esimene kontsert anti
lapsevanematele ja huvilistele 1.
detsembril ning 2. detsembri pidulik
kontsert-aktus oli suunitlusega
vilistlastele ja kutsutud külalistele.
Aastapäeva kontsertprogramm oli
seekord eriline, sest eriti on hoo
meie muusikakoolis sisse saanud
puhkpilli õpingud ning seoses sellega
astusid lavale nii puhkpilliansambel,
kui ka lausa puhkpilli orkester. Sellel
sügisel loodid puhkpilliorkestrile
tulid kontserdiks appi ka Kehra
puhkpillimängijad, sest orkestri
juhendaja Andrei Sedler töötab
vaskpilliõpetajana ka Kehra Kunstidekoolis.
Samuti esinesid vanamuusikaansambel ja akordionistide ansambel õpetaja Erika Kasetalu
juhendamisel, samuti viiuldajate
ansambel õpetaja Riina Paartalu
juhendamisel. 35. aastapäeval alustanud vilistlasnaiskoor õpetaja Juule
Laurendi ja Triin Lääne juhendamisel
oli aga selleks esinemiseks saanud
uue ilme – naiskooriga olid
liitunud ka mehed ja noormehed
ning muusikaline taustki viiulite ja
kontrabassiga oli elevust tekitav.
Teele Utti juhendamisel esines
Loksa Muusikakooli lastekoor.
Oli võimas ja meeldejääv kontsert!
Loksa Muusikakooli olid õnnitlema
tulnud Loksa linnapea Värner
Lootsmann, Kuusalu abivallavanem
Aare Ets, Loksa Gümnaasiumi

esindajad Galina Nikitina ja Ljubov
Karofeld, Loksa Lasteaia Õnnetriinu
direktor Kaire Kotkas, endine
Loksa kooli muusikaõpetaja Andres
Avarand, Loksa Kultuurikeskusest
Helle
Lootsmann
ja
Marija
Kudrjakova, head sõbrad Kuusalu
Kunstide Koolist ja Läti Vabariigi
Kandava Kunstide Koolist ning
lapsevanemad.
Peale õnnitlusi oli külalistel võimalus tutvuda uue ilme saanud
muusikaklassidega ja vaadata Lemara Vahi kunstistuudio laste tööde
näitust.
Peoõhtu avas Loksa noortebänd ning
etteaste lõppedes valiti ka bändile
nimi ning saalienamuse otsusega
sai bänd nimeks MAIKS (koosseis
Marko Metus, Argo Jürimets, Ike
Kugerand, Kaarel Eelmäe (laul) ja
Siim Aksel Amer). Tubli ja toekas
esinemine nende poolt! Mihkel
Tikerpalu ja Artur Škurko esitasid
mõned meeleolukad lood ning
Raidi Andre suurel soovil põimis

Mihkel ühte loosse sisse ka natuke
oma flöödimängu oskust. Samuti
esines peoõhtul Loksa Muusikakooli
esimene lõpetaja Valdek Kilk.
Koos söödi maitsvaid pirukaid ja
torti.
Suur tänu kõikidele õpetajatele,
vilistlastele ja õpilastele. Suurim
tänu aga muusikakooli direktor Lauri
Metusele, kes kõik toimima pani.
Oma hea abikäe muusikakooli sünnipäeva tähistamisele ulatasid ka
mitmed ettevõtted. Muusikakooli
sünnipäeva toetasid: Loksa Linnavalitsus, SA Loksa Kultuur, Loksa
Ehitus OÜ, Meie Pood RR Lektus
AS, Harju Tarbijate Ühistu - Coop,
Akart Print OÜ, ArLa Sõidud OÜ,
AJ Sound. Olulise panuse on aga
andnud kogu Loksa Muusiakooli
tööle projekt “Igal lapsel oma pill“,
sest sellelgi kontserdil oli õpilasi,
kes mängisid selle projekti raames
ostetud pillidel.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

AKTUAALNE 3

Novembris pidas Loksa Linnavolikogu IX koosseis oma 2. ja 3.
istungi. Nii volikogu oktoobri- kui
novembrikuu istungid olid seotud
organisatsiooniliste küsimustega
–volikogu ja linnavalitsuse
töölerakendamisega.
Volikogu uue koosseisu 2.
istungist, mis toimus 9. novembril,
võttis osa 14 volikogu liiget 15-st.
Istungil osalesid linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapea Andres
Kaskla ja linnasekretäri asendaja
Airi Öösalu.
Volikogu valis endale aseesimehe,
kes asendab volikogu esimeest tema
äraolekul või volituste peatumisel,
samuti juhtudel, kui esimees ei saa
oma ülesandeid täita või täidab
muid talle volikogu õigusaktidega
pandud ülesandeid. Loksa linna
põhimääruse kohaselt valitakse
aseesimees volikogu liikmete seast
salajase hääletamise teel volikogu
koosseisu häälteenamusega.
Volinike ettepanekul kanti
hääletussedelitele kahe kandidaadi
- Helle Lootsmanni ja Marija
Kudrjakova nimed. Salajasel
hääletamisel toetas Helle
Lootsmanni kandidatuuri 8 ja Marija
Kudrjakova kandidatuuri 5 volikogu
liiget. Üks hääletussedel oli kehtetu.
Seega valiti häälteenamusega
volikogu aseesimeheks Helle
Lootsmann, kes oli samas ametis ka
volikogu eelmise koosseisu ajal.
Volikogu moodustas neli
volikogu alatist komisjoni,
valis komisjonide esimehed ja
aseesimehed ning revisjonikomisjoni liikmed. Seadus lubab
volikogul moodustada alatisi ja
ajutisi komisjone ning kohustab
moodustama vähemalt 3-liikmelise
revisjonikomisjoni. 1. novembril
2017 jõustunud seadusemuudatuse
kohaselt valitakse komisjoni
esimees ja aseesimees volikogu
liikmete hulgast üheaegselt,
salajasel salajase hääletuse teel,
volikogu poolthäälte enamusega.
Komisjoni esimeheks saab kõige
rohkem hääli kogunud kandidaat,
komisjoni aseesimeheks häältearvult
teiseks jäänud kandidaat.

Volikogu tegevusest

Volinike ühehäälse otsusega
moodustati linnavolikogu
volituste ajaks 4 alatist komisjoni:
majandus- ja eelarvekomisjon;
kultuuri-, spordi, vabaaja- ja
noorsookomisjon; haridus- ja
sotsiaalkomisjon; 3-liikmeline
revisjonikomisjon.
Salajasel hääletuse teel valiti
majandus- ja eelarvekomisjoni
esimeheks Rein Heina ja
aseesimeheks Helle Lootsmann;
kultuuri-, spordi, vabaaja- ja
noorsookomisjoni esimeheks
Marija Kudrjakova ja
aseesimeheks Margit Amer;
haridus- ja sotsiaalkomisjoni
esimeheks Galina Nikitina ja
aseesimeheks Natalja Kalinina;
revisjonikomisjoni esimeheks
Heiki Tudre, liikmeteks Olga
Maslova ja Ignar Tamsalu.
Volikogu 3. istung toimus 23.
novembril. 15-st volikogu liikmest
oli kohal 13. Istungil osalesid
linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapea Andres Kaskla ja
linnasekretäri asendaja Airi
Öösalu.
Enne päevakorra menetlemisele
asumist registreeriti Eesti
Keskerakonna nimekirjas
kandideerinud volikogu liikmete
moodustatud 13-liikmeline
fraktsioon. Fraktsiooni esimees
on Rein Heina, aseesimees Helle
Lootsmann.

Volikogu valis Loksa linnapeaks
taas Värner Lootsmanni.
Seadusest tulenevalt valitakse
linnapea kuni neljaks aastaks
omavalitsuse põhimääruses
sätestatud tingimustel ja korras.
Loksa linna põhimäärus sätestab,
et: linnapea valitakse salajase
hääletamise teel volikogu koosseisu
häälteenamusega, linnapea valimisel
on volikogu liikmel üks hääl ja
valimise korraldab 3-liikmeline
häältelugemiskomisjon.
Keskerakonna fraktsiooni
linnapeakandidaadi Värner
Lootsmanni poolt hääletas salajasel
hääletamisel 12 volikogu liiget. Üks
hääletussedel oli kehtetu.

Värner Lootsmann valiti
Loksa linnapeaks esmakordselt
märtsis 2010, mis tähendab, et
käesolev ametiaeg on tal juba
kolmas. Loksaga on olnud meie
linnapea seotud kogu elu – ta on
sündinud ja elab Kasispea külas.
Riigi ja kohalikku elu on Värner
Lootsmann juhtinud alates Eesti
taasiseseisvumisest. Ta on töötanud
haldusdirektorina Vabariigi
Presidendi Kantseleis, Tallinna
Nõmme linnaosa vanemana ja olnud
Riigikogu IX ja X koosseisu liige.
Aastatel 2006-2009 oli Värner
Lootsmann Harju maavanem.
Seega omab Loksa tänane linnapea
tähelepanuväärset teadmiste ja
kogemustepagasit kohaliku elu
korraldamiseks.
Volikogu kinnitas Loksa
linnavalitsuse uue koosseisu ja
vabastas eelmise linnavalitsuse
ametist.
Tulenevalt seadusest esitab valitsuse
koosseisu volikogule kinnitamiseks
linnapea. Volituse valitsuse
moodustamiseks saab ta valituks
osutumise päevast. Loksa linna
põhimääruse kohaselt kuuluvad
valitsuse koosseisu linnapea,
abilinnapead ja valitsuse liikmed.
Linnapea Värner Lootsmanni
ettepanekul kinnitas volikogu
linnavalitsuse liikmete arvuks
5. Linnavalitsuse liikmeteks
kinnitati ja nimetati abilinnapea
ametikohale Andres Kaskla ja
Hilleri Treisalt. Linnavalitsuse
mittepalgalisteks liikmeks
kinnitati Viktor Fjodorov ja Õnne
Teern.
Seega Loksa linnavalitsuse
koosseisus muudatusi ei toimunud,
kuid linnavalitsuse liikmetel algas
uus, nelja-aastane ametiaeg.
Volikogu kinnitas linnavolikogu
alatiste komisjonide koosseisud.
Tulenevalt seadusest kinnitatakse
volikogu komisjoni liikmed selle
komisjoni esimehe esildusel
nimekirjana avalikul hääletamisel
volikogu poolthäälte enamusega.
Volikogu 9. novembri istungil
valitud komisjonide esimeeste
ettepanekul kinnitati komisjonide
liikmeteks:

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 tänuja aukirjade andmisega. Seekord
avaldatakse tunnustust juba
kuueteistkümnendat 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 Loksa
Linnavalitsusele hiljemalt
26. jaanuariks 2018. a. Selles
peab sisalduma ettepanek, koos
kandidaadi elulooliste andmete ning
põhjendusega, miks isik võiks saada

Volikogu majandus- ja
eelarvekomisjon: Robert Rohtla,
Heiki Tudre, Ilmi Ternovskaja,
Ignar Tamsalu, Artur Allmägi,
Andres Kaskla, Viktor Fjodorov;
Volikogu kultuuri-, vabaaja-,
spordi- ja noorsookomisjon:
Jelena Täht, Rainer Lapp, Helle
Lootsmann, Lauri Metus, Kaire
Kotkas, Liina Liivamägi, Erti
Paalberg, Hilleri Treisalt;
Volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjon: Juri Grill, Ilmi Ternovskaja, Helle Lootsmann,
Hilleri Treisalt, Kaire Kotkas,
Õnnela Tedrekin, Tiina Murdvee.
Volikogu nimetas Loksa linna esindajad omavalitsuste
maakondlikku ja üleriigilisse
liitu. Loksa linn on Harjumaa
Omavalitsuste Liidu (HOL)
asutajaliige (01.04.1992)
http://www.hol.ee/uldinfo.
Seadusest ja HOLi põhikirjast
juhindudes nimetas linnavolikogu
Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul HOLi volikogu liikmeks
kohalike omavalitsuste volikogude
volituste ajaks 2 esindajat – ühe
kohaliku omavalitsusüksuse
volikogu ja ühe valitsuse liikmete
hulgast ning nende nimelised
asendajad: HOLi volikogu
liikmeteks Helle Lootsmanni
ja Andres Kaskla, nende asendajateks vastavalt Rein Heina ja
Värner Lootsmanni.
Helle Lootsmann on esindanud
HOLis Loksa linna 2009. aastast,
olnud HOLi juhatuse liige,
juhatuse aseesimees ja haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees.
Loksa linn on Eesti Linnade Liidu
(ELL) liige http://www.ell.ee/
Tulenevalt seadusest ja ELLi
põhikirjast nimetas volikogu esindajad ja igale esindajale asendaja
ELLi juhtorganitesse. Kuni 10000
elanikuga omavalitsus saab ELLi
Üldkoosolekule ehk Linnade Päevale
nimetada 2 esindajat ja nende
asendajat, ELLi Volikogusse ühe
esindaja ja tema asendaja. Esindajate
ja nende asendajate volitused
kehtivad linnavolikogu volituste
lõppemiseni, s.o. 2021.a oktoobris
toimuvate kohalike valimisteni.

Keskerakonna fraktsiooni
ettepanekul nimetas volikogu
Loksa linna esindajateks:
– ELL Üldkoosolekul volikogu
esimees Rein Heina ja linnapea
Värner Lootsmanni ning nende
asendajateks vastavalt volikogu
liige Marija Kudrjakova ja
abilinnapea Andres Kaskla;
– Loksa linna esindajaks ELL
Volikogus Värner Lootsmanni ja
tema asendajaks Andres Kaskla.
Riigi haldusreform ajendas
ühinema ka linnade-valdade
üleriigilisi liite – 9. juunil
2017 allkirjastasid ELL ja
Eesti Maaomavalitsuste Liit
(EMOL) ühiste kavatsuste
kokkuleppe omavalitsuste ühistegevuse tugevdamiseks ja
nende koondamiseks ühtseks
üleriigiliseks KOV üksuste
esindusorganisatsiooniks. Ühinenud
üleriigilise liidu nimeks on pakutud
EESTI LINNADE JA VALDADE
LIIT. Loodava liidu esimene
üldkoosolek toimub veebruaris 2018
ja sellel osalevad ELL ja EMOL
kuuluvate OVüksuste esindajad.
Volikogu nimetas oma esindaja Loksa Gümnaasiumi
hoolekogusse.
Loksa Gümnaasiumi pidaja
on Loksa linn, mida esindab
Loksa Linnavolikogu. Loksa
Linnavolikogu on kehtestanud
Loksa Gümnaasiumi hoolekogu
moodustamise korra ja töökorra,
Selle korra kohaselt kuulub 11-liikmelisse hoolekogusse 1 kooli
pidaja esindaja, kelle nimetab
Loksa Linnavolikogu oma liikmete
hulgast. Volikogu eelmise koosseisu
ajal esindas hoolekogus kooli
pidajat volikogu aseesimees Helle
Lootsmann.
Keskerakonna fraktsiooni
ettepanekul nimetas volikogu
kooli pidaja esindajaks Loksa
Gümnaasiumi hoolekogusse
volikogu liikme Galina Nikitina.
Rohkem teavet Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna
kodulehel www.loksalinn.ee
Rein Heina, Volikogu esimees

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.

Aukodanikuks või Loksa linna
Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks
pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või
e-posti teel linn@loksa.ee

Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 26. jaanuariks
2018 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 2018.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või e-posti teel: linn@loksa.ee
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Arenduskoja LEADER toetuste
projektitaotluste vastuvõtt
5.–14. veebruaril 2018
MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2018. a
toetuste projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Elulaadiettevõtluse toetus“, meetme 1.2 „Mikro- ja
väikeettevõtete arendamine“, meetme 2.1 „Kogukonna investeeringute
toetus“, meetme 3.1 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute
toetus“ ja meetme 3.2 „Kultuuripärandi hoidmine“ projektitoetuse taotlusi
saab esitada elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas 5. kuni 14.
veebruarini 2018.
Arenduskoja LEADER-toetuste infopäevad (kõik meetmed):
Kolgaküla rahvamajas – 12. detsembril 2017. a kell 17.00
Tapa arenduskojas – 14. detsembril 2017. a kell 17.00
NB! Arenduskojas töötab projektide konsultant-spetsialist, kes nõustab
taotlejaid. Toetuste ja nõustamise kohta saab infot ning juhendmaterjali
MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus
tegevjuht

REGISTREERI ENNAST LOKSA
LINNA ELANIKUKS

Suusahooaeg on alanud edukalt
2017/2018 hooajal võistleb Epp
Paalberg Eesti suusaorienteerumise
A-koondise eest. Tänu sellele avanes
Epul võimalus startida 27.-28.
novembril toimunud maailmakarika
etapil
Põhja-Soomes
Ylläsel.
Debüüdi tegi Epp 27. novembril
sprindidistantsil. Ligi poolemeetrine
lumekiht ja 8 külmakraadi tagasid
ideaalsed tingimused maailmakarikal
võistlemiseks. Esimene start õnnestus
hästi, sest orienteerumisvigadeta
raja läbimine ja hea suusakiirus
tagasid Epule 26. koha ja 10 punkti
maailmakarika
arvestuses.
28.
novembril võisteldi lühirajal (ingl
k. middle distance) ehk võistlejad
läbisid olenevalt rajavalikutest
umbes 10 km distantsi. Taas 26.
koht, kuid enesetunne oli väsinum
ja sõit kulges raskemalt. Esimesed

stardid andsid palju enesekindlust ja
motivatsiooni edasisteks võistlusteks.
Eesti koondise tipphetk saabus
aga 28. novembri õhtul, kui Eesti
naiskonnale riputati kaela märtsis
teenitud
maailmameistrivõistluste
pronksmedal. Algselt oli Eesti
teatenaiskond (Epp Paalberg, Doris
Kudre, Daisy Kudre) neljas, aga
Venemaa Föderatsiooni sportlase
dopingureeglite rikkumise tõttu kuulutati idanaabrite tulemus tühistatuks
ja seega tõusis Eesti medalimaade
hulka. Pronksi võitmisega tehti
Eesti suusaorienteerumise ajalugu,
kuna tegu oli esimese võistkondliku
medaliga maailmameistrivõistlustelt.
MTÜ Spordiklubi Suusavägi
skiforce.ee

TEADAANNE
MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass üldkoosolek
toimub 20. jaanuaril 2018 Loksa Kultuurikeskuse saalis algusega keel 12.00.

Kas Te olete end Loksa linna elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult
viis minutit. Ei mingit keerulist paberimajandust - täita tuleb
elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna elanik! Kui eluruum,
kus elate, ei kuulu Teile, peate lisaks elukohateatele esitama
ärakirja ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või
elukohateatele võtma eluruumi omaniku nõusoleku.

Päevakava:
1. Revisjonikomisjoni finantsaruande ajavahemikul 01.01.2017 – 31.12.2017 kinnitamine
2. Juhatuse 2017.a tegevusearuande kinnitamine.
3. Juhatuse ja revisjonkomisjoni liikmete valimine.
4. 2018. a ürituste aastakava kinnitamine.
5. Muud.

Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa
linna elanikuks ajavahemikul
1. september - 31. detsember 2017. a ning on 01. jaanuar
2018. a seisuga Loksa linna elanikud, kingib linn Loksa ujula
aastapääsmed ja nad osalevad auhindade loosimises!

Palume MTÜ Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass liikmeid, kes ei saa osaleda üldkoosolekul, vormistada
üldkoosoleku osalemisvolitus selle MTÜ Loksa Kompass liikme nimele, kes võtab osa üldkoosolekust!

Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel
loositakse välja 2 sülearvutit ning 5 perepiletit kõikidele Loksa
Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2018. a jooksul.
01.jaanuari 2018 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete
põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil linnaelanikuks
registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates
08. jaanuarist 2018. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2018. a jaanuarikuu
linnavalitsuse istungil.

Maamaksust vabastamine
Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti Rahvastiku registri
andmetel Loksa linnas elav, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa osas 100%, tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti Rahvastiku
registri andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300
m² ulatuses tingimusel, et taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada hiljemalt 23. detsembriks 2017.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee. Maamaksust vabastamise kord ja
avalduse blankett on Loksa linna kodulehel:
http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond .
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku
Karin Ilves poole telefonil 6031253 või meili teel
karin.ilves@loksa.ee.
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik

Ootame aktiivselt osalemist MTÜ Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass liikmetelt!

MTÜ Loksa Kompass juhatus

MTÜ Rannamännid jõulupidu
toimub 28. detsembril kell 15.00
Loksa Gümnaasiumi sööklas.
Registreerida saab kuni 20. detsembrini
telefonil 56702757.
Osalustasu 8 eurot.
Ootame kõiki liikmeid.

Loksa linna eelarve
2018. a eelnõu
Loksa linnavalitsus edastas
linnavolikogule Loksa linna
2018. aasta eelarve määruse
eelnõu koos seletuskirjaga
ning eelarve kulude ja
tulude projektiga, mis on
kättesaadav linnakantseleis ja
Loksa linna kodulehel:
http://www.loksalinn.ee/et/
eelarve-2018

Simandine Rätsep – 85
Loksa kooli ja linnaga sidus
Simandine Rätsep oma edasise
elu 1963. aastal, asudes pärast
kõrgkoolistuudiumit tööle Loksa
kooli. Tuntud ja tunnustatud vene
keele ja kirjanduse õpetajana
tegutses Simandine Rätsep 1987.
aastani, mil jäi pensionile.
26. novembril sai 85-aastaseks
Loksa kooli kauaaegne vene keele
ja kirjanduse õpetaja Simandine
Rätsep.
Simandine Rätsep lõpetas 1954.
aastal Haapsalu Pedagoogilise kooli
algklassiõpetaja erialal, saades
edasiseks õpetajatööks väga tugeva
pedagoogilis-metoodilise
pagasi.
Järgnevatel aastatel töötas Simandine
Rätsep Virumaal Annikvere ja Võsu
koolides, õppides koolitöö kõrvalt
Tallinna Pedagoogilise Instituudi
kaugõppeosakonnas vene keelt ja
kirjandust.

Simandine Rätsep oli õpetajana
väga nõudlik, pühendunud, metoodiliselt mitmekülgne ja põhjalik. Tema õpilaste ainealased
teadmised olid heal tasemel, võõrkeeleolümpiaadidel saavutati silmapaistvaid tulemusi ning paljud
endised õpilased on tunnistanud,
et huvi vene keele vastu ja hea
võõrkeeleoskuse said nad ennekõike
oma õpetaja järjekindluse ja
nõudlikkuse tõttu.
Simandine Rätsep on olnud elujulge,
sportlik, reisi- ja kultuurihuviline
inimene. Oma reisihuvi jagas ta

õpilastega, viies neid matkadele
lõunanaabrite juurde Lätisse ja Leetu,
pikkadele retkedele Karpaatiasse
ja
Krimmi,
kultuurireisidele
Moskvasse ja Mihhailovskojesse.
Küllap ka seesuguse arendava,
silmaringi avardava koostöö tõttu
lastega on Simandine Rätsepal
säilinud kontakte mitmete endiste
õpilastega.
Simandine Rätsepale on meeldinud
väga liikumine. Kuni 60. eluaastani
käis ta hommikuti jooksmas. Ta on
nautinud suusatamist ja uisutamist,
mänginud võrkpalli Loksa naiskonnas.
Simandine Rätsepale on meeldinud
laulda ja pedagoogitöö kõrval
tegutses ta Loksa kooli naisansamblis
ja kooris.
Armas Siima, Loksa koolipere
soovib Sulle palju õnne, tugevat
tervist ja rahulikku vanaduspõlve.
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Kadripäevakommete tutvustamine Loksa
Lasteaias Õnnetriinu
„Laske sisse kadrisandid...“ laulsid Lepatriinude rühma lapsed 24.
novembri hommikul saali ukse
taga. Pererahvana võtsid kadrisante
vastu Põrnikate rühma lapsed ning
õpetajad Olga ja Ruth. Enamus
vestlusest kadride ja pererahva
vahel
toimus
kogu
ürituse
vältel rahvaluulevormis. Kadrid
jutustasid, kust nad on tulnud ja
mis õnne pererahvale toovad ning
tantsisid varvaste soojendamiseks
kadritantsu.
Kadrisandid ja pererahvas lugesid
värssmõistatusi. Järgnes pererahva
ja publiku oskuste proovilepanek,
millesse kaasati nii lapsi kui
ka täiskasvanuid. „Katsumise“
eesmärgiks oli unustussevajunud
esemete ja tööde tutvustamine.
Lapsed said proovida voki tallamist,

kohvi jahvatamist, pesu vaalimist ja
lõnga kerimist.
Enne kadrisantide lahkumist jagas
pererahvas neile andidena villa,
lõnga, kudumeid ja igale väiksele
kadrile käepaela. Kadripidu lõppes

lõngakera kerimise mänguga rahvaliku muusika saatel „keris“ iga
rühm oma lõngakera.
Mari Laurend
Lepatriinude rühma õpetaja

Kuzmapäev

Sügis möödus...

15. novembril toimus Loksa lasteaias kuzmapäev. Vene rahvakalendri
järgi on 14. november Kuzma ja Demjani päev. Sellel päeval peeti pidu, kus
saadeti ära sügis ja saabus talv.
Vene rühmade õpetajad korraldasid lastele toreda peo, kus lauldi ja tantsiti
vene rahvalaule ja tantse. Lapsed said mängida erinevaid mänge. Peo lõpetas
ühine ringmäng, et sügis tuleks igal aastal tagasi rikkaliku saagiga.
Täname vene rühmade õpetajaid oma kultuuri tutvustamast!

Sügis möödus kuldse sabaga
välkuvalt ja juba ta oligi kadunud
puude taha. Meie lasteaias oli jälle
pidu – tähistasime Kuzminipäeva!

Margret Latt, Jaaniusside rühm õpetaja

See on sügisele hüvasti ütlemise
ja talvega kohtumise päev. Vene
rahvakultuuri traditsioonide järgi
tulid külla perenaised kingitustega ja
pudruga.
Meile tulid külla vennad - sepad
Kuzma ja Demjan. Laulsime vanu
naljalaule, mängisime mängu –
riiukuked müksasid teineteist majast
välja.
Peo lõpus hüüdsime sügist tagasi
iseloomuliku
ringtantsuga,
et
ta järgmisel aastal tuleks mitte
tühjade kätega, vaid rikka saagiga!
Ja kõik tulid peolt kingitusega –
präänikutega!
Liudmilla Dmitritcheva
Sipelgate rühma õpetaja

„Me tervitame, me tervitame ...
kallist, issikest! Meil talle palju
soove ja neid me täna toome...,“ kõlas
lasteaia saalis 13. novembri õhtul.
Isasid ja vanaisasid oli palju kohale
tulnud. Saal oli puupüsti rahvast
täis. Peo avapauguks tuli esitamisele
üks ehtne meeste tants. Selleks
oli „Harakatants“, mille esitasid
Meie lasteaias ei ole kunagi igav:
iga päev on uus sündmus või üritus
või pidu. Õpetajad püüavad lasteaia
igapäevaelu rikastada huvitavate
asjadega ja lapsed osalevad aktiivselt.
13. novembril tähistasime üht väga
olulist sündmust - isadepäeva.
Esmaspäeval, peale tööd oli saal täis,
sest tulid mitte ainult isad, vaid terved
pered. Kõige vastutusrikkam ja
vajalikum töö mehe elus on - olla isa.
Õpetada, jutustada, kaitsta, seletada
ja kõike seda teha armastusega ja
kannatlikult – seda oskab ainult isa.
Õnnitleme, oleme uhked ja soovime
tervist ja rõõmu!
„Armastame Sind, Isa
Suure südame eest,
Armastame julguse, au ja ranguse
eest.
Armastame Sind avara hinge eest
Armastame lihtsalt Su olemasolu
eest“.
Margarita Šults
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
muusikaõpetaja

Isadepäev lasteaias

poisid. Pärast poiste esitust pidid
lavale astuma isad sama tantsuga.
Isad said ülesandega 5+ hakkama.
Edasi toimus väike kontsert, kus
esinesid kõik Õnnetriinu rühmad (va
Mesilased). Lauldi, loeti luuletusi,
tantsiti.
Viimane
kavanumber
nägi ette tantsu ajalehel. See oli
paaristants järjest väiksema ajalehe

peal. Lõpuks tuligi oma silmatera
sülle võtta. Peo lõppedes olid
rõõmsad ja õnnelikud nii lapsed kui
ka vanemad ühe koosveedetud tunni
üle.
Kaja Tilk
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
muusikaõpetaja

Eda Kivila – 80
11. detsembril tähistas oma 80. sünnipäeva Loksa kooli
kauaaegne joonistamise, joonestamise ja tütarlaste
käsitöö õpetaja Eda Kivila.
Eda Kivila on sündinud Soohara külas Põlvamaal.
Pärast Tartu Kunstikooli lõpetamist 1957. aastal
asus ta tööle Loksale, sidudes meie kooli ja linnaga
oma edasise elu. Ülikoolidiplomi omandas õpetaja
Kivila pedagoogitöö kõrvalt 1970. aastal Tallinna
Pedagoogilises Instituudis joonistamise ja joonestamise
erialal.
Eda Kivila arvukad õpilased ja kolleegid on hinnanud tema laia silmaringi,
kütkestavat-nakatavat oskust edasi anda oma erialasse puutuvaid teadmisi.
Samuti ausust, otsekohesust ja õiglast meelt, julgust avaldada oma arvamust,
ning omapärast ja vaimustavat huumorimeelt.
Eda Kivila teadmised ja oskused leidsid rakendust kooli üldilme ja
sümboolika kujundamisel. Loksa kooli lõpumärk, mille saab igal aastal
meie gümnasist-abiturient, on Eda Kivila kujundatud. Ehkki Eda Kivila on
rääkinud, et ta ei ole õppinud kalligraafiat, kujundas ta pikki aastaid kooli
stende, kirjutas kaunikirjalisi tekste tähtpäevadeks. Koolis antavad au- ja
tänukirjad, diplomid ja pühenduskirjutised valmisid lõplikult Eda Kivila
meisterliku pliiatsi, sule ja pintsli all.
Eda Kivila töötas Loksa koolis 2002. aastani, mil ta jäi pidama pensionipõlve.
Armas Eda, soovime Sulle palju õnne, rõõme, tugevat tervist! Kõike kaunist
edasisele eluteele Sulle, kes Sa ilu näha mõistad ja seda luua oled osanud!
Loksa koolipere

Halloween Loksa koolis
31.
oktoobril
toimus
Loksa
Gümnaasiumis õpilasesinduse eestveda-misel esmakordselt Halloweeni
tähistamine. Õpilastele anti võimalus
tulla kooli vabalt valitud kostüümis
ning silmapaistvamale kostüümile
antakse Õpilasesinduse Liidu poolt
auhind!
Enne tundide algust tegid lapsed
veel viimaseid viimistlusi oma
kostüümile ning päev võis alata. Igal
20-minutilisel vahetunnil mängiti
kooli aulas seltskondlike mänge, kus
osa võtsid õpilased ja õpetajad, kes
olid kostüümis ning paar õpilast, kel
polnud kostüümi seljas. Igal mängul
võis võita komme, mida sai suhu pista.
Samuti oli komme laiali ka kooli peal,
mida sai suure huviga otsida - kes leiab,
see maiustab! Mängude taustal kõlas
kooli kõlaritest Halloweeni-teemalisi
laule, mille saatel veedeti kogu päev.
Päev möödus kõigile põnevalt ning vahvalt, seega võib esmakordse Halloweeni
tähistamise õnnestunuks lugeda - järgmine aasta uuesti rohkema osalejate arvuga!
Kaarel Eelmäe ja Hanna-Eliise Kiviberg
Loksa Gümnaasiumi õpilased

Noored lustisid sirkli ja joonlauaga
Paberi kohale kummardunud pead, käed hoidmas joonlauda ja musta
tindipliiatsit, vahepeal võetakse appi sirkel ja mall - just selliseks kujunes Loksa
Gümnaasiumis toimunud esimene geomeetria teemapäev 7. novembril 2017.  
Kokku võttis ainevõistlusest osa 31 VII ja VIII klasside noort seitsmest koolist
Tallinnast ja Harjumaalt. Joonestamishuviliste seas olid neiud ja noormehed
eesti ja vene õppekeelega koolidest. Igal osalejal oli 90 minuti jooksul vaja
joonestada üks tuttav geomeetriline kujund ja üks kombineeritud kujund. Tuši
asemel kasutati musta tindipliiatsit. Tegevus oli uudne nii osalejatele kui ka
korraldajatele, kuna selliseid ainevõistlusi, kus töö valmib siin ja praegu sirkli
ja joonlaua abil, lihtsalt ei toimu. Siiski said kõik lapsed ette antud ülesannetega
väga hästi hakkama ning korraldajatele pakkus nende pingutus rõõmu.
Ka noorte tagasiside sõltumata koolist, vanusest, soost ja rahvusest oli
väga positiivne - kõik avaldasid soovi ka järgmisel aastal osaleda. Seega on
Loksa Gümnaasium algatanud traditsiooni, mis väärtustab käelist tegevust ja
loogilist mõtlemist.
Kummagi vanuseastme kolm kõige
tublimat said auhinnaks sirklikarbid.
Kõige täpsemad ja korrektsemad
tööd:
VII klass: Liisa Riin Linno – Loksa
Gümnaasium, Nicole Nikitina – Lasnamäe Vene Gümnaasium, Annabel
Soosaar – Keila Kool
VIII klass: Lilli Ann Linno – Loksa
Gümnaasium, Elisabeth Sepp –
Kallavere Keskkool, Joanna Roopa
– Kuusalu Keskkool
2017.aasta lõpuni on näitus valminud töödest Loksa Gümnaasiumi B
korpuse II korrusel, uuel aastal läheb näitus teistesse osalenud koolidesse,
et ka osalejate koolikaaslased saaksid vahvate töödega tutvuda. Suur tänu
koolide juhendajatele, kes info õpilastele edastasid ja osalesid. Täname ka
Harjumaa Omavalitsuse Liitu geomeetria teemapäeva rahastamise eest.
Maie Itse, geomeetria teemapäeva idee autor
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Põnevaid ettevõtmisi Loksa kooli kodundus-ja majandusringis
Oktoober oli pudrukuu.
Sel sügisel tähistati juba teist
aastat Eestis pudrukuud toreda
ettevõtmisega, kus lapsed saavad
koolides, oma õpetaja juhendamisel
ja terve klassiga korraga, nuputada ja
katsetada oma retsepte teraviljadest.
Pudruprogrammi eesmärk on tõsta
laste teadlikkust tervislikust toidust,
eriti teravilja toitudest ning saada
rohkem infot õigete toitumisvalikute
ja toiduvalmistamise kohta.
Meie koolist osalesid pudruprogrammis 1.a, 2.a, 3.a klassi õpilased
ning 4.a ja 5.a klassi kodundusringi
õpilased.
Oktoobrikuu alguses räägiti teraviljadest, teraviljatoodetest ja pudru
kasulikkusest.
Õpilased
uurisid
pudruhelveste pakendeid ja seal
sisalduvat infot, uudistati ja prooviti
pudruhelbeid. Oktoobrikuu kolmandal
nädalal keedeti erinevaid putrusid.
Pea iga päev podisesid algklassimaja
klassides pudrupajad. Pudrulisandiks
pakuti kõike head ja paremat pähkleid,
rosinaid,
viinamarju,
vaarikaid ja loomulikult palju erinevaid moose! Ka need, kes kodus
putru ei söö, tunnistasid, et omatehtud
puder maitseb tõepoolest hästi.
Väikesed töövarjud
Meie kooli gümnaasiumi õpilased on
mitmel aastal novembrikuus osalenud
Töövarju päeval olles töövarjuks
erinevates ettevõtetes üle Eesti.
Majandusringi tunnis ametite õppimise käigus tärkas mul mõte, et
võiks korraldada sarnase ettevõtmise
ka meie kooli majandusringi
õpilastele. Õpilased saaksid tutvuda
Loksa linna ettevõtetega ning samal
ajal proovida ka mõnda ametit.
Mõte sai teoks 14. novembril kui
3. klassi majandusringi õpilastel
oli võimalus paari tunni jooksul
olla töövarjudeks erinevates Loksa linna ettevõtetes. Väikesed töövarjud said esimese kogemuse
nii öelda päris töö tegemisel olles
lasteaiakasvatajad,
postitöötajad,
müüjad, raamatukoguhoidja ja reklaamtoodete trükkija.
Suur tänu lillepood Loksa Lilled,
OÜ Akart Print, Loksa Postkontor,

Eesti Posti Loksa Kandepunkt,
Loksa
Lasteaed
Õnnetriinu,
kauplus Koduekstra, Loksa Linnaraamatukogu, et tutvustasite oma
ettevõtet meie õpilastele ja aitäh
töötajatele, kes lubasid olla enda
varjuks ja kinkisid lastele elamusteja kogemusterikka päeva.

kelder. Siis näitas õpetaja Ruth oma
esivanemate köögiriistu. Peale seda
mängisin ma lastega ja vaatasin
kuidas nad oma põrnikaküla tegid.
Seejärel tõi söögitädi Tiia melonit. See
oli väga tore päev.
Adelina: Mina töötasin töövarju
päeval kaks tundi Loksa Lasteaias
Õnnetriinu. Seal oli väga tore. Ma olin
Päevakoerte rühmas. Selles rühmas
olid päris väikesed lapsed ja kuna
mulle meeldivad väikesed lapsed, siis
mulle väga meeldis seal töötada. Me
käisime muusika tunnis, kus ma sain ise
ka tunnist osa võtta. Lasteaia õpetajad
olid kõik väga toredad, rühmaõpetaja
Pille Paesüld, muusikaõpetaja Kaja
Tilk, abiõpetaja Katrin Vooglaid.
Hommikul oli lastel õppetund, kus nad
õppisid sõrmikuid ja sokke paaridesse
panema. Sain ka nendega pool tundi
mängida ja siis nad läksid õue. Kaks
tundi tööd lasteaias möödusid nii
kiiresti ja pidin tagasi kooli minema.
Mulle väga meeldis see päev. Kui
ma suureks saan, siis võib olla õpin
lasteaia õpetajaks.
Artur: Mulle väga meeldis tänane
töövarjupäev. Mina töötasin Loksa
Linnaraamatukogus. Ma oskan nüüd
raamatuid laenutada, laenutamist
pikendada ja tagastatud raamatuid
vastu võtta. Seda kõike tehakse
arvutiprogrammis. Kui ajalehed tulevad, siis need tuleb panna paremasse
nurka. Laste osakonnas sain ühe
riiuli peale panna Astrid Lindgreni
raamatuid, sest 14. november on
Astrid Lindgreni sünnipäev. Kui
saaks, tahaksin ka järgmisel aastal
raamatukokku tööle minna.
Kaisa: 14.11 oli meil töövarju päev.
Mina töötasin Koduekstra poes. Ma
sain koos müüja Auni Lombiga teha
hinnasilte, skanneerida ja olla kassas.
Koos panime ka kaupa riiulitele. Kõige
rohkem meeldis mulle kassapidaja
olla. Müüja amet on täitsa tore.
Milana: Mina käisin tööl lillepoes
Loksa lilled ja olin müüja Külli
Piispea töövarjuks. Mulle meeldis seal
väga. Ma sain lilli kokku pakkida, lilli
kasta ja erinevaid lillekimpe teha. See
oli kõige parem töö, mida ma oma elus
olen teinud. Sain ühe lillekimbu täitsa
ise valmis teha.

Õpilaste muljed sellest päevast olid
järgmised:

Robert: Mulle meeldis postkontoris
väga. Sain onu Urmasega posti viia
ja tädi Tiinaga postkontori leti taga
olla. Me võtsime ühe kasti lahti,
kus oli jõulukaarte, kalendreid ja
jõulumarke. Seal oli kõige rohkem
kalendreid. Sain pakkidele marke
peale panna. Postiringil oli üks koer,
kellele ei meeldinud onu Urmas. Sain
ka postkontorist emale kirja saata.
Hendrik: Mina käisin töövarjuks
ettevõttes AKART Print ehk Andres
Kivibergi kunstiline print. Seal oli
väga huvitav. Kõige toredam asi oli
printer, millega sai printida ükskõik
mis asja peale pildi, nime või logo.
Printimine on keeruline ja väga
täpne töö. See oli minu jaoks hoopis
teistsugune koolipäev.
Kevin-Julius: Teisipäeval, 14.11 oli
meie 3.a klassi töövarju päev. Mina
ja Robert läksime töövarjuks Loksa
postkontorisse. Me saime vaadata
kuidas postkontoris töö käib. Meil
lubati ise ka tööd teha. Postkontoris
tegelesid meiega Urmas Idavain ja Tiina
Perminov. Tiina õpetas meile, kuidas
marke kleepida ja templeid lüüa. Sain
kalendreid sorteerida ja nende koguseid
kontrollida. Sain koos Urmasega sõita
kaasa Loksa linna postiringil. Viisime
laiali kirju, väikeseid pakke ja ajalehti.
Aitäh Tiinale ja Urmasele, kes meile
oma tööd tutvustasid. Oli üks väga
huvitav ja tore päev.
Sandra: Mina olin töövari Loksa
Lasteaia Õnnetriinu Põrnikate rühmas. Selles rühmas käivad ka minu
naabrid Luise ja Carl-Khennet.
Esimene tund kuhu ma kaasa läksin
oli laulmine, sain seal kaasa laulda
ja õpetajat aidata. Järgmisena oli
rühmas üks tund, mida pealt vaatasin,
seal pidid lapsed oma aadresse ära
tundma, et kiri kätte saada. Samuti
räägiti seal tubadest, mida igas kodus
ei ole, näiteks sahver, saun, rõdu,

Külli Adler, majandusringi ja
kodundusringi õpetaja

Sitsiilia andis teadmisi migratsioonist
12.-18. novembril osales viis Loksa
Gümnaasiumi abiturienti ja kaks
õpetajat (Hanna-Eliise Kiviberg,
Maarja Moks, Siim Aksel Amer,
Andro Veiler, Ilja Budnik, Glaidi
Aasrand ja Inga Korts-Laur)
Erasmus+ projektikohtumisel Sitsiilia saarel Pattis.
Reisi alustati 12. novembril. Hommik ning lõuna möödus lennukiga
sõites, alustades Tallinnast, tehes
vahepeatuse Münchenis ning lõpetades Palermos. Õhtul saabuti
vahetusperede juurde, kellega koos
järgnev nädal elati. 13. novembri
hommikul alustati õppetööd tervitussõnadega Patti Vittorio Emmanuele
III Lütseumi direktorilt. Seejärel
pidid kõik koolid end tutvustama
ning lauldi ka iga maa hümni. Kohal
olid õpilased Eestist, Rumeeniast
ning Itaaliast, mis oli esindatud kahe
kooliga - Frosinonest ja Pattist.
Nädala jooksul õpiti mõistma
migratsiooni tekkepõhjuseid ja
tagajärgi, arutati inimeste suhtumist
migrantidesse ning selgitati migrandi
ja pagulase erinevusi. Kohtuti
migrantidega, kes olid teinud läbi
eluohtliku merereisi Vahemerel,

Loksa Gümnaasiumi esindajad Sitsiilia saarel oliivisalu taustal. Vasakult: Glaidi
Aasrand, Maarja Moks, Hanna-Eliise Kiviberg, Ilja Budnik, Andro Veiler, Siim
Aksel Amer ja Inga Korts-Laur.

et jõuda inimväärse elu lootuses
Itaaliasse. Iga projektis osalenud
kooli esindus tutvustas, kuidas õpiti
migratsiooni teemasid nende koolis.
Õppimine toimus nii vestluste ja
arutelude kui ka rühmatööde kaudu.
Õppimise käigus said kõik arendada
ka oma suhtlemisoskust, samuti
lihvida inglise keele oskust.
Õpilasi viidi ka ekskursioonidele
Sitsiilia linnakestesse Tindarisse
ja Taorminasse, kus sai nautida
rikkalikku Vahemerelist loodust ja
kultuuri. Kooliväliselt käidi peredega

väljas söömas, sünnipäevadel ja leiti
muid viise, kuidas koos aega veeta.
Peaaegu kõik projektis osalejad
said viimasel õhtul kokku, et pidada
ühine õhtusöömaaeg, kus arutati, mis
meeldis ja mis mitte. Itaallased võtsid
külalisi väga ruttu omaks ning meid
oodatakse juba varsti külla tagasi!
Järgmine projektikohtumine soolise
ja vanuselise võrdõiguslikkuse
teemal ootab ees juba aprillis Loksal.
Hanna-Eliise Kiviberg
Loksa Gümnaasiumi õpilane

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVII Üldkoosolek
20.-22. oktoobrini toimus Viljandi Jakobsoni koolis juba XXXVII Eesti
Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek.
Esimesel päeval toimus arengukava sisendi korjamine, kus arutleti Liidu
olemuse ja eesmärkide üle. Järgmiseks võtsime osa väga õpetlikust Maksuja Tolliameti töötoast, kus käsitleti keelatud aineid. Enne meeleolukat
õhtuprogrammi sai igaüks valida erinevate töötubade seast ühe, mille hulgast
mina otsustasin teadusteatri kasuks.
Teine päev oli töiseim,
toimusid I-III ametlik
osa, kus delegaatidel
oli õigus ja kohustus
hääletada
mandaate
tõstes otsuste ning
ettepanekute
poolt
või vastu, samuti võis
ise
välja
pakkuda
muudatusi. I osas osas
räägiti läbi ja võeti vastu
vajalikud otsused, mis
puudutasid 2017. aasta
arengukava, II osas
aga võeti vastu 2018. aasta kava. Peale avaliku poliitika töötuba võeti III
osas vastu integratsiooni seisukoht ja kinnitati juhatuse koosseis. Laupäeva
lõpetas võrratu must&valge peoõhtu “Elu enne värvi”.
Viimasel päeval toimus IV ametlik osa, kus vaadati üle 2018. aasta eelarve ja
viidi läbi Liidu paremaks toimimiseks vajalikud muudatused.
XXXVII üldkoosolek oli tõeliselt arendav, elamusterohke ja huvitav, ning
tõestas, et iga õpilane võib olla kindel - tema häält kuulatakse.
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasiumi 10. klassi õpilane

VARIA 7

XXI üleriigilise noorte etluskonkursi
Koidulauliku valgel Harjumaa voor

Meeleolukas isadepäeva tähistamine Loksal

Rummo, nn kuldsete kuuekümnendate
priiuserüütel, nüüdisaja armastatud luuletaja,
näitekirjanik, stsenarist ja koguni poliitik,
sest tema enda sõnutsi on poliitikagi looming.
Ühiskonnaelu tajumise tundlikkus loob silla
kahe ajastu ja luuletaja vahel.
Konkursil osalesid 5.-12. klasside õpilased
kahes vanuserühmas.

Viimasel novembri päeval toimus Loksa
Gümnaasiumis etluskonkursi Koidulauliku
valgel Harjumaa voor.
Traditsiooniks on saanud, et konkursil esitatakse
lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite
loomingut.
Tänavune Koidula kaasautor oli Paul-Eerik

VÕITJAD
5.-9. klass
I-II koht Mia-Mercedes Orgla Keila Kool
Kriselda Kisel Keila Kool
III koht Kerly Väinsar Vaida Põhikool
eripreemia Koidula luule esitamise eest:
Kadri-Liis Remmelgas Alavere Põhikool
10.-12. klass
I koht Heleriin Lass Viimsi Kekkool
II koht Emily Bruus Viimsi Keskkool
III koht Alex Paul Pukk Viimsi Keskkool
eripreemia P.-E. Rummo loomingu esitamise
eest
Grete-Geteli Võõsa Loksa Gümnaasium
Täname kõiki osalejaid, õpetajaid ja külalisi!

Kui asuti korraldama traditsioonilist isadepäeva pidu Loksa Kultuurikeskuses, siis selgus tõsiasi,
et alates emadepäevast oli sündinud Loksal võrreldes eelnevate perioodidega tunduvalt rohkem
pisipõnne. Ilmavalgust oli näinud 11 last, neist seitse olid tüdrukud ja neli poisid.
Nimetunnistusi ja hõbelusikaid oli sellel päeval kätte tulnud saama seitse last koos oma
vanematega ja tuttavatega.
Väga meeleoluka kavaga esinesid väikesel kontserdil Loksa Lasteaia Õnnetriinu vanemate
Loksa Gümnaasium rühmade lapsed ning pillilugusid esitasid Loksa muusikakooli õpilased.
Ühiselt söödi isadepäeva torti ja tunti ilusat päevast rõõmu.

Kooditund (Hour of Code) Loksa Gümnaasiumis
KoodiTund (Hour Of Code) on rahvusvaheline algatus, mille
eesmärk on julgustada kõiki inimesi üle maailma proovima üks
tund koodi kirjutada , et näha kui lõbus, kerge ja võimas see
on. KoodiTundi peetakse maailma suurimaks õpisündmuseks.
KoodiTunnis kasutatakse lõbusaid programmeerimise mänge, kus
kirjalike programmeerimise käskluste asemel kasutatakse graafilisi
plokke.
4.-8. detsembrini 2017 on rahvusvaheline KoodiTunni nädal, mille
raames toimusid KoodiTunnid ka meie koolis. Juba eelnevalt, 15.
novembril, toimus Loksa koolis „Kooditund“ (Hour of Code),
kus 4. klassi õpilased, kes osalevad arvutiringis, tutvustasid oma
klassikaaslastele programmeerimismängu „Run Marco!“.
Ettevalmistavalt proovisid noored õpetajad ise koodi kirjutamist
mängu abil, leppisid kokku, kuidas teistele õpitut edasi anda
ja harjutasid veidi esinemist. Kolmapäeva hommikul olidki
klassi ees juba uued õpetajad, kes kaaslastele esimesi samme
programmeerimisest tutvustasid.

MTÜ Rannamännid annab teada:

Keskus Pärna tn 1a on avatud
Igal teisipäeval ja neljapäeval
		
kell 10.00- 13.00
			
Müügil palju erinevaid käsitööesemeid.

Esialgu räägiti üldiselt, mis programmiga on tegemist ja kuidas seda
kasutada. Seejärel said kõik hakata omal käel abiõpetajate valvsate
silmade all koodijadasid koostama. Nii õpilased kui ka õpetajad
said ülesannetega hästi hakkama. Tund möödus kiiresti. Lisaks
õpilastele proovis ka nende õpetaja kätt koodi kirjutamisel.
Tagasiside noortelt õpetajatelt:Mulle tund meeldis, sest oli tore teisi
aidata ja juhendada. Tund oli lahe ja ma loodan, et selliseid tuleb
veel. Mulle meeldis väga õpetada. Ma loodan, et teistel oli tore ja et
nad said kõigest väga hästi aru.
Tagasiside õpilastelt:
Mulle meeldis see tund, sest programmeerimine oli väga põnev
ja arendav. Mulle meeldis ka see, et meid ei jäetud arvutiga üksi
tegelema, vaid need, kes olid juba varem programmeerimismängu
mänginud, aitasid meid, kui midagi untsu läks.
Juhendajad olid väga abivalmis ja toredad. Programmeerimine
tundub põnev.
Annely Vill, arvutiringi õpetaja

Loksa Clothing Expert OÜ vajab
kiiresti
overlockmasinatele õmblejaid.
Asune Loksal Kalurite tn 1.
Võtta ühendust telefonidel
5822 7034; 5615 5384
või tulla kohale.

Artur Rõmeda Šašlõkibaar vajab
kokka ja baaridaami.
24h@arturbaar.eu
tel 551 5243, tel 5852 8994

Loksa Muusikakooli
Puhkpilliorkester kutsub kõiki
huvilisi endaga liituma.
Proovid toimuvad reedeti
kell 18.30 - 20.00
Loksa Muusikakooli saalis.

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade
korstnad ja lõõrid. Sel 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

n

