Õnnitleme võidupühal Loksa linna ja Kuusalu
valla rahvast ning sõpru kõikjal Eestimaal!

Loksa Gümnaasiumi lõpetajatele  pärituult purjedesse!
Teadke, et sihikindlus ja töökus on edukuse alustalad!
Saage oma isamaa õnnelikeks kodanikeks!

Olgem tänulikud esivanematele, kes tunnetasid
vajadust luua oma riiki ja seda kaitsta.

Meeleolukat ning sõnajalaõiterikast jaaniööd kõigile
eestimaalastele!

Meie kohus on kättevõidetud vabadust hoida!
Tehkem seda üheskoos ja ühel meelel!

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

LOKSAELU
Tasuta

Loksa Kandi Ajaleht

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

juuni 2014

Eesti lipu juubeli puhul
Palju õnne
sünnipäevaks!
JUUNI
Maria Popova 87
Erla Vaino 84
Aleksandra
Ananieva 83
Mihhail
Nikolajev 82
Eerik Kaarend 81
Eevi Mikiver 70
Lidia
Ereshchenko 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütred
Linda Tiitson
Sandra Tiitson
poeg
Kirill Golts
Eesti lipu 130-ndat sünnipäeva
tähistas Loksa linn tavalisest
erinevalt.
Pidupäev - kolmapäev, 4. juuni
algas Loksa Gümnaasiumi õpilaste ühisrivistuse ja piduliku
lipuheiskamisega lipuväljakul.
Ühiselt istutati tulevase Kastanite alleele esimesed 48 kas-

tanit. Gümnaasiumis toimus
joonistusvõistlus ja päevakajaline viktoriin ja esinesid rahvatantsijad.
Hommikusel liputseremoonial
tervitasid kohalolnuid Loksa
Gümnaasiumi direktor Õnnela
Tedrekin ja Loksa linnapea
Värner Lootsmann.

tütar
Polina Krjutenko

Eesti lipu 130. sünnipäeval
istutatud 48 kastani allee jääb väga kauaks
pakkuma silmailu ja meenutama ilusat tähtpäeva
Vaata veel lk 2

Palju õnne
vanematele!
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Eesti lipu juubeli puhul
Loksa linnapea Värner Lootsmann:
Kallid kooliõed ja koolivennad! Armsad loksalased ja
Loksa kandi rahvas!
Oleme täna koondunud meie ühistunnet väljendava sinimustvalge
Eesti lipu alla. Kui 1870. aastal, 144 aastat tagasi, istusid kaheksa
üliõpilast koos Kalevipoega lugema, ei osanud nad arvata, et sellest kogunemisest kasvab välja esimene eesti haritlaste organisatsioon  tänapäeval teame teda Eesti Üliõpilaste Seltsi nime all.
Toona loodud ühendus Vironia valis tunnusvärvideks sinise,
musta ja valge. Ja kui 13 aastat hiljem, 1883.a, registreeriti ühendus juba Eesti üliõpilaste Seltsina, võeti üle ka omaseks saanud
värvid ja õmmeldi Põltsamaal valmis esimene sinimustvalge lipp.
Meie sinimustvalge lipu sünnipäevaks tuleb aga lugeda 4. juunit
1884, kui toimus lipu pühitsemine Otepää kiriklas.
Eeskätt tänu EÜS liikmete aktiivsusele, sai sinimustvalge kiiresti
tuntuks kogu maal. Ja kui 20 saj. algul tollane riigivõim ka püüdis
teha takistusi sinimustvalge kasutamisel, siis see pigem kasvatas
rahvustunde kasvu ja soovi kasutada sinimustvalget rahvusvärvidena, mida suurelt ja võimsalt tehti Eesti seltside demonstratsioonil Tartus 1905.a.
Kuulutati ju meie omariikluski 24.veebruaril 1918 välja sinimustvalgete lippude all. Riigilipuna on sinimustvalge lehvinud 21.
novembrist 1918. Tõsi, alates 1940. aastast kuni 1991. aastani oli
ta küll keelatud, kuid rahvas ei unustanud ja perekondlikel
koosvii-bimistel ja iseseisvuspühadel leiti ikka võimalus oma lipu
heiskamiseks  olgu või väikese laualipuna. Massiline lipu kasutamine sai uue alguse 1988. aastal, kui sinimustvalget lubati kasutada taas rahvusvärvidena.
20. augustil 1991 lõppes okupatsioon ja taasiseseisvus Eesti
Vabariik. Sinimustvalge lipp oli läbi teinud taassünni rahvuslipuna
ja sünni Eesti lipuna.

Kolmapäeval, 4. juunil oli eesti lipu sünnipäev ja sellel päeval
me istutasime kastanitest alleed. Iga klass istutas kaks puud,
oma puud istutasime ka meie. See oli nii huvitav ja mis kõige
olulisem - kasulik tervisele ja loodusele.
Peale puude istutamist suundusime me koolimajja eesti lipu
ajaloole pühendatud viktoriinile. Meile anti suur hulk keerulisi
küsimusi, aga me ikkagi vastasime enamusele neist. Tänu sellele viktoriinile saime me Eesti lipust teada palju huvitavat.
Maria Nikitina 7.b klass
Anastasia Jakina 6.b klass
*
Lipupäev!
4. juunil toimus Loksa Gümnaasiumis pidulik Eesti lipu sünnipäeva tähistamine! Hommikul kohe oli pidulik rivistus, kus
heisati pidulikult lipp ja direktor pidas sellel sündmusele pühendatud piduliku kõne. Peale rivistust läks kogu kool puid istutama, puud tõi meile linn. Puud istutati piki Rohuaia tänava äärt,
iga klass sai istutad kaks puud. Kokku istutati 48 puud. Puid
istutada oli väga lõbus ja huvitav. Kõik istutasid puid sõbralikult
koos! Ma loodan, et nendest puudest kasvab väga ilus kastanite allee ja meie linn saab olema väga ilus! Peale puude istutamist toimus koolis viktoriin teemal "Eesti lipp". Viktoriini
küsimused olid väga huvitavad ja ma sain teada palju uut. Mulle
meldis küsimustele vastata! Seni kuni kontrolliti meie vastuseid,
käisime me söömas. Meid kostitati maitsva söögiga ja läksin
tagasi autasustamisele! Suur tänu koolile ja linnale selle huvitava ja kasuks tulnud päeva eest!!!
Pjotr Sankin 6.b klass

*
4. juuni on Eesti jaoks sümboolne ja tähendusrikas päev, me
tähistame Eesti lipu päeva, ja meie Loksa linn ei ole loomulikult
selles osas erand! Juba hommikul olid Loksa Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad kogunenud jälgima, kuidas heisatakse pidulikult meie riigi lipp. Oli tunda, kuidas kõik tundsid uhkust. Peale
pidulikku tseremooniat istutas iga klass selle päeva auks kaks
puud. Oli meeldiv näha, kui sõbralikult kõik seda tegid, millise
armastuse ja hoolivusega suhtusid lapsed oma istutatud puudesse ja kui meeldiv on nüüd kõndida ja vaadata õpilaste selle
päeva töö tulemust. Nüüd hakkavad puud tasapisi kasvama, jäävad meenutama seda tähtsat päeva. Ja samuti jäävad puud rõõmustama silma, sest linn sai ilusam, värskem ja hubasem.
Julia Litvinova 12.b klass
*
4. juunil tähistasime Loksa Gümnaasiumis Eesti lipu päeva lipu
heiskamise ja puude istutamisega. Iga klass istutas Rohuaia
tänavale kergliiklustee äärde kaks kastanit. Kaasas olid labidad,
rehad, ämbrid ja teised töövahendid, mida läheb puu istutamiseks vaja. Kui puud olid istutatud, siis kastsime neid. Kõik said
kaasa lüüa. Ma loodan, et need puud kasvavad suureks ja tugevaks. Pärast joonis-tasid algklassid pilte Eestimaast ja suurematel õpilastel oli viktoriin.
Uku Aasrand 3. a klass
*
Päev algas nii, et kõik klassid kogunesid lipumasti juurde. Siis
lauldi lipulaulu ja siis mindi istutama. Puid istutades olid kõik

Hea rahvas!
Meil on 15 lipupäeva. Nad räägivad erinevatest ja olulistest sündmustest ja väärtustest. Aga on ainult üks päev, mis neid kõiki seob.
See on Eesti lipu Päev. Tänasel, Eesti lipu 130 sünnipäeval, kutsun
ma hoidma oma inimesi, oma riiki, oma lippu.
Tänan.

lapsed rõõmsad. Kui puud olid istutatud, siis pidasid kõik plaani,
kes millal puud vaatamas käib. Poisid istutasid oma puu ja
tüdrukud oma puu.
Kristi Alajärv, 1.a klass
*
4. juunil oli lipupäev. Meil koolis oli õues rivistus, kus kogunesid
kõik õpilased. 12. klassi osa õpilased heiskasid lipulaulu ajal lipu
masti. Kui lipp oli mastis, kõnelesid direktor ja linnapea. Iga klass
istutas kaks kastanipuud. Peale puude istutamist algas saalis
kontsert. 4.-5. klass seda kuulama ei jäänud, kuna läksid
Paidesse ekskursioonile. Kontserdil esines keskkooli tantsurühm.
Päev oli tore!
Reeli Alajärv 5.a klass
*
Lipp on riigi esimene ning tähtsaim sümbol, mis kujutab ühes
vormis nii meie minevikku, olevikku kui tulevast. Eesti lipp kombineerib unikaalses vormis meie rahvusele, kultuurile ja ajaloole
omased väärtused, tõekspidamised ja lootused. Vaadates
sinimustvalget trikoloori sellele pühendatud päeval, mõistame,
mida ta meile tähendab ja miks ta meile armas on.
12.a klass

Pidupäevafotod: Anna Grigorjeva ja Hilleri Treisalt
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VALKLA KÜLA MEES VÕITLEB
KODUKOHA EEST

Üks õnnetu kohtulugu
Autor: Ülo Russak · Avaldatud:
16. mai 2014
Kuusalu valla mereäärsete
maade pärast on jälle üks
kohtulugu käimas. Kuidas see
lõppeda võib, ei oska keegi ette
öelda. Kas kaotavad põlised
tammed ja põline omanik või
kaotab uusmaasaaja.
Mati Vompa on kauni Valkla
ranna ja Valkla oja vahel
igipõliselt elanud. Vähemalt nii
kaua, kui ise mäletab.
Isa ostis siia 1949. aastal maja.
See on olnud meie pere põline
kodu, nii kaua kui mina mäletan, ütleb elus kolme m-tähega
ametit pidanud mees. Ta on olnud meremees, miilits ja mesinik.
Võiks nüüd juba ameteid
pidamatagi rahulikult elada,
aga mure on tulnud hoopis
mujalt. Tegelikult küll omast
külast. Otse tema akende all
kasvavate põlistammede taha,
Valkla oja lammile, on Kuusalu
vallavolikogu kinnitanud detailplaneeringu, mis lubab uue
eramu ehitada sinnasamasse
põlistammede asemele, Valkla
oja lammile. Miks volikogu
poolt 28. augustil 2013 selline
otsus vastu võeti, Mati Vompa
ei tea. Arvab, et volikogu pealiskaudsusest.
Vallavanem ütles, et tuleb ära
teha. Ja tehtigi ära, leiab Mati
Vompa.
Jäi hiljaks
Kõik on tehtud seaduse piires.

Omandireformi käigus oli
mõlemal naabril võimalik see
krunt erastada, nii Mati Vompal
kui üle maantee elaval tuntud
kunsiteadlasel Juhan Maistel.
Juhan Maiste esitas avalduse,
Mati Vompa mitte, kinnitab
vallavanem Urmas Kirtsi, tüdinenult juba tülidest selle kinnistu pärast.
Ma ei saanud omal ajal erastada, olin siis merel, mäletab
Mati Vompa aastatetagust lugu.
Ka ei öelnud mulle keegi, et
erastada võimalik on, ei vaidlusta Mati Vompa aastatetagust
erastamisprotsessi, kahetseb
vaid, et ise selles ei osalenud.
Ometigi protestib igipõline
Valkla elanik volikogu antud
loa vastu tema lähinaabrusesse
oja lammile eramu ehitada.
Valkla oja on põline lõhelaste
kudemiskoht, see krunt jääb
kitsede rännuteele, maatee ja
maja vahele jääv vahemaa on
liiga väike, ei vasta tervishoiunormidele. Pealegi  ja see
on kõige tähtsam!  asub
kõnealusel maal tükk vana
mõisamüüri.
Kuidas saab kunstiteadlane,
kes kirjutanud ka suure lugejamenu pälvinud ülevaateraamatu
Eesti mõisatest, minna nüüd
isiklikust kasuhimust kantuna
meie pärandkultuuri kallale,
põrutab Mati Vompa.
Selliseid
pärandkultuuri
sammaldunud jäänukeid on
meil igas talus mitu, naerab vallavanem Urmas Kirtsi. Ja jätkab
tõsinedes: Kõik mis on tehtud,

on tehtud seaduslikult. Juhan
Maiste sai maa seaduslikult.
Detailplaneeringu järgi ei tule
ehitatav maja Mati Vompa kinnistule lähemale normatiivides
ettenähtust. Ja vaevalt, et uus
krundiomanik põliseid tammesidki puudutab. Iga vähegi normaalselt mõtlev inimene säilitab
kodu juures põlispuud, kõrghaljastuse, on vallavanem kindel.
Samas ütleb Urmas Kirtsi, et
inimesena mõistab ta Mati
Vompat täiesti  keegi ei taha
ju, et talle teine maja koduakna
alla ehitatakse. Eriti kui sa oled
oma kodukrundil terve elu
uhkes üksinduses toimetanud.
Kohtuvaidlus jätkub
Samas pean ma toimima seadustele vastavalt. Ja kui ühegi
takistust ei ole, on omanikul
oma elamumaale õigus eramu
ehitada. Iseendale ja oma perele. Või ka müügiks, ütleb
Urmas Kirtsi. Just see müügiks ehitamine ei annagi Mati
Vompale rahu. Ei tea ju, kes
elupõlisele valklalasele naabriks tuleb.

Vaevalt et looduse keskele
soetab endale maja inimene,
kes loodusest ei hooli. Linnas
või linna lähedal on selleks
piisavalt vaba elamispinda,
arvab vallavanem.
Igal juhul on Mati Vompa
otsustanud jätkata kohtuteed.
Sest tema enda kinnitusel on ta
kaevanud kõikvõimalikesse
instantsidesse. Saatnud kirja
Harju maavalitsusse, kohalikku
vallalehte Sõnumitooja (kus see
kohalik terav probleem, nagu
ikka, tõstatamata jäi). Ja nüüd on
otsustanud pöörduda Tallinna
Halduskohtusse.
Vallavanem Urmas Kirtsi kinnitusel on neil juba üks kohtuvaidlus Harju maakohtus läbitud, ringkonnakohus aga kaebust menetlusse ei võtnud.
Mati Vompa advokaat sügisel
ees ootava kohtuprotsessi tulemusi prognoosida ei tahtnud.
Mati Vompa on visa eesti
mees. Kui raha on, siis miks
mitte advokaatidele maksta ja
kohut käia, arvab vallavanem
Urmas Kirtsi.

Viinistu Rahvamaja saab uued aknad ja välisuksed
Viinistu Rahvamaja on ehitatud
1918. aastal. Hoone on palkehitis ja kaetud laudvooderdusega.
Maja on pidevas kasutuses
ning seetõttu otsustas MTÜ
Viinistu Külaselts juba 2012.
aastal hakata taotlema vahendeid hoone remondiks. 2014.
aasta jaanuaris kirjutati alla
toetusleping
Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega, kes
toetab Rahvamaja rekonstrueerimise esimest etappi,
akende ja välisuste vahetamist
8610,60 euroga. Omaosaluse
lisab Kuusalu Vallavalitsus.
Ehitustöö algab juunis 2014.
Töid teostab OÜ Velwin.

Järgmisel aastal jätkatakse fassaadi korrastamisega ja siis
juba siseehitusega. Katus on
hoonel korralik ja vahetamist
ei vaja. Endine külavanem Ivar
Adler algatas idee, korrastada
Rahvamaja ning koondada
külategevused koos Raamatukoguga siia kokku. Ideed viib
täna ellu MTÜ Viinistu Külaselts eesotsas juhatusega, kuhu kuuluvad Enno Tikerpalu,
Urve Toompuu, Kärt Toompuu, Alar Viin ja Laivi Kirsipuu.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts

Kohtume Viinistul

MTÜ Viinistu Külaselts esitas Kohaliku omaalgatuse programmi
taotluse, mis toetaks projekti "Naaberkülade omavahelises koostöös läbikäimise ja ühistegevuse arendamine" tegevusi. Projekt
kiideti heaks ning Kohaliku omaalgatuse programm toetab seda
1108,00 euroga.
Projektitegevus toimub 30. augustil. Tegemist on jätkuprojektiga,
mille kaudu elavdatakse külaelu ning aktiviseeritakse
naaberkülade omavahelist koostööd. Kutsed saadetakse Pärispea
ja Suurpea küladele ning teisele poole jäävatele Eru lahe rannaküladele nagu Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea,

Käsmu. Üritus algab käsitöö- ja kohaliku toidu laadaga.
Päevakorras on teatrietendus Viinistu Rahvamajas, kuna see
hoone on alustanud uut elu ning ootab rõõmuga kõiki külla. 2013.
aasta kevadest on siin taas isetegevust tänu MTÜ Viinistu
Külaseltsile. See maja tuletab meelde, et siin on parim kohtumispaik. Õhtu lõpeb tulede süütamise ja muusikaga. Soovime algatada uue traditsiooni: "Kokkusaamised Viinistul muinastulede öös".
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts
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Volikogu otsustas
Loksa Linnavolikogu pidas maikuus kaks istungit, kus osalesid
lisaks volikogu liikmetele linnapea Värner Lootsmann, abilinnapead Hilleri Treisalt ja Andres Kaskla ning linnasekretär Karin
Kask.
Volikogu otsustas volitada arendus- ja keskkonnanõunik Laivi
Kirsipuud kontrollima Loksa linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni
vastavust nõuetele.
OÜ Loksa Haljastus on rekonstrueerinud 90% Loksa linna
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemidest. Kinnistute tarbeks
on tarbijatega kooskõlastatult välja ehitatud liitumispunktid, mis
võimaldab majade kanalisatsiooni ühendada linna ühiskanalisatsiooniga. Kuna osa elanikke pole veel liitunud ega avaldanud
soovi liitumiseks ühiskanalisatsiooniga, on keskkonnareostuse
edasiseks vältimiseks vajalik kontrollida nende majapidamiste
heitvee kanaliseerimist neile kuuluvatesse kogumiskaevudesse.
Kinnistul paikneva veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi seisukorda
on õigus kontrollida volikogu poolt volitatud isikul.
Volikogu algatas Loksa Linnavalitsuse ettepanekul linnale
kuuluval Tallinna tn 49 katastriüksusel detailplaneeringu
koostamise, millega jagatakse olemasolev, Loksa bussijaama
3943 m2 suurune kinnistu kaheks.
Kinnistu jagamise põhjuseks on Muinsuskaitseameti kavatsus tunnistada Loksa autobussijaama hoone ehitismälestiseks, mis seaks
Loksa linnale kui hoone omanikule vastavad õigused ja kohustused ning kasutamise kitsendused kogu kinnistul.
Seetõttu toetas volikogu linnavalitsuse ettepanekut vähendada
bussijaama kinnistut ca 1100 m2-le. Bussijaama taha jäävast, ca
2800 m2 suurusest maa-alast, kus asuvad OÜle Loksa Haljastus
kuuluvad ülepumpla ja maa-alused kommunikatsioonid, moodustatakse detailplaneeringu käigus uus kinnistu, millele
Muinsuskaitse piirangud ei laiene.
Ettepaneku Loksa bussijaama hoone mälestiseks tunnistamiseks
tegid kohalikud elanikud, samuti on see tehtud Eesti XX sajandi
väärtusliku arhitektuuri kaardistamise ja analüüsi projekti raames.
Projekti käigus kaardistati üle 3000 väärtusliku XX sajandi ehitise
Eestis. Eksperthinnangud mälestiseks tunnistamiseks koostati
vaid 114 objekti kohta  Loksa bussijaam nende hulgas.
Mälestiseks tunnistamise menetlus on algatatud. Hoone mälestise
tunnustele vastavuse kohta on koostatud eksperthinnang, sellega
on hoone hinnatud mälestise staatuse vääriliseks kui teadaolevalt
esimene spetsiaalselt autobussijaamaks ehitatud hoone Eestis.
Maikuu 2. istungil otsustas volikogu võõrandada otsustuskorras Tallinna tn 49 kinnistust moodustatava 2807 m2 suuruse
kinnistu Euro Oil AS-le hinnaga 24 000 eurot.
Taotluse võõrandada Tallinna 49 moodustatav, maa-aluste kommunikatsioonidega koormatud kinnistu, esitas Euro Oil AS. Linna
arengu seisukohalt on selle maatüki võõrandamine kasulik ja
pakutud hind hea. Euro Oil on Loksa laevatehase territooriumil
paikneva tankla omanik, kuid kahjuks on sellele juurdepääs
piiratud. Firma soovib rajada bussijaama taha uue ja kaasaegse
kõigile ohutus- ja keskkonnanõuetele vastava maa-aluste
mahutitega automaattankla. Kinnistul asuvate kanalisatsiooni
ülepumpla ja -trasside teenindamiseks seatakse isiklik kasutusõigus Loksa Haljastuse kasuks.
Rohkem informatsiooni Loksa linna veebilehelt
Rein Heina
Linnavolikogu esimees

MTÜ Rannamännid korraldab
2-päevase ekskursiooni Setomaale
16.-17. augustil 2014
(See omapärane Setomaa  katõ ilma
veere pääl).
Päev: Ahja mõis, Mooste, Räpina, Võõpsu,
Mikitamäe. Majutus Värska veekeskuses.
2. Päev: Värska kirik, kalmistu, Seto talumuuseum, Piusa koopad, Obinitsa, Väimela postitee, Tartu Lõunakeskus.
40 inimesest koosneva grupi korral hind u. 60
eurot (bussisõit, majutus, hommikusöök, ujula
kasutamine, reisijuhi teenused).
Info tel. 56702757  Vaike
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LOKSA KULTUURIKESKUSE UUDISED  JUUNI 2014
Jätkub Loksa Kultuurikeskuse renoveerimine
Augustikuuni toimuvad remonditööd Loksa kultuurikeskuses
Uuenevad köök ja baariruumid. Remonditööde käigus vahetatakse välja kogu köögimööbel, paigaldatakse uus pliit ja ahi.

Kultuurikeskus saab pesumasina ja nõudepesumasina ning baariletid. Pärast köögibloki remonti on Loksa Kultuurikeskusel võimalik anda rendile ürituste korraldamiseks ruume nii ettevõtetele
kui linnakodanikele. Uus mööbel ja köögitehnika annab võimaluse uue õppeklassi avamiseks.
Töövõtja leidmiseks korraldatud konkursile esitati neli pakkumist. Edukaks osutus Saue firma Piskoppel OÜ, kelle pakutud
tööde maksumus 6625 eurot osutus kõige soodsamaks.

Jätkub ka Kultuurikeskuse I korruse parema tiiva
koridori remont
Vahetatakse kõik siseuksed, seinatahveldis ja elektrijuhtmestik.
Suhteliselt hästi säilinud tammeparkett remonditakse. Töid
teostab firma OÜ Loksa Ehitus. Koridori remondi maksumus on
7924 eurot.

Kultuurikeskuse hoonele Tallinna 47 a on juba
paigaldatud videovalve
Alates maikuust hoone sisse ja välja paigaldatud videovalvesüsteem peaks tagama Loksa Muusikakooli ja SA Loksa Kultuur
pillipargi ja inventari parema säilimise. Töid teostas firma Djuk
OÜ.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht

Loksa Lasteaia Õnnetriinu
tööpakkumine
LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle
0,5 koormusega EESTI KEELE ÕPETAJA
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 31. juuliks k.a aadressil: Lasteaia 3,
Loksa, 74805, Harju maakond või e-posti teel:
lasteaed@loksa.ee

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse
teadaanne
Teatame Teile, et alates 21. juunist korrigeeritakse liini L1
nädalavahetuse sõiduplaani.
Loksalt väljumine kell 16:56 tõstetakse varasemaks 
kella 14:15ks, Viinistult väljumine kell 17:13 kella
14:32ks.
Muudatustega seotud info on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehel.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu on
kollektiivsel puhkusel
30. juunist - 3. augustini 2014.a
Valverühmad alustavad tööd 4. augustil
eesti ja vene noorema rühma ruumides.

ILUSAT SUVE!

ELU
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Jätkuvad Loksa Jäätmejaama ehitustööd
võimalik asuda projekti realiseerimisele.
MTÜ Keskkonnateenused kuulutas välja avatud riigihanke tööde jätkamiseks rajataval platsil.
Omanikujärelvalve hankel osales 11 pakkujat. Soodsaima
pakkumise tegi Tallinna Linnaehituse AS - teenuse hind
4188 eurot. Jäätmejaama ehituseks laekus pakkumisi 8. Parima pakkumise tegi Riito
Ehituse AS - tööde maksumuseks kujunes 247193 eurot.
Tööd lõpetatakse lepingujärgselt septembris 2014.a.
Jäätmete vastuvõtmise tingimustega saab tutvuda MTÜ
Keskkonnateenused kodulehel
aadressil www.jaatmejaam.ee.

2011. a algatasid Tallinna,
Loksa linna ja Kuusalu valla
esindajad jäätmejaamade rajamiseks ühise ettevõtmisena
MTÜ Keskkonnateenused. Tallinna linna jäätmejaamade ehitus sai hoo sisse, Loksa jäätmejaama rajamine aga venis.
Osapooltele arusaamatul põhjusel loobus Kuusalu vald
osalemast MTÜ-s Keskkonnateenused, kuigi endise Loksa
valla territooriumil elavate vallaelanike jaoks on jäätmejaam
sama vajalik kui loksalasele.
Kuusalu vallajuhtide taoline
arusaam "koostööst" tõi kaasa
jäätmejaama projekti muudatused loomuliku ajakaoga. Kui
töödega alustati, tekkis uus
tõrge seoses ehituse järelevalve
kahtlusega võimaliku keskkonnareostusega.
Pärast Loksa linna poolt rahastatud uuringute teostamist ja
vajalike tööde läbiviimist, oli

Helle Lootsmann
MTÜ Keskkonnateenused
juhatuse liige
Loksa linnavolikogu
aseesimees

2.b klassi õpilased käisid õppeekskursioonil
õmblusfirmas Loksa Clothing Expert
Mulle meeldis ekskursioon.
Meile räägiti mida millisest
materjalist õmmeldakse, kuidas pannakse riiete külge trukid. Demonstreeriti, kuidas
õmmeldakse kleiti. Mulle õmmeldi isegi kotike. Igale õpilastele tehti temanimeline
kleeps. Hüvastijätul anti meile
helkurriiet, venivast materjalist
riidetükke ja niite.
Semen Boldyrev
Meile näidati, kuidas terava
noaga riiet lõigatakse. Me nägime ka masinaid, mis ise
õmblevad nööpe ette. See oli
lahe! Teisel korrusel näidati
meile juba valmis riideid: ujumistrikoosid ja pükse. Kõik
need olid väga ilusti ja moodsalt õmmeldud. Masinal, millega saab teha tikandeid, õmbles
minu ema kõigile meile mälestuseks pildikese. Hiljem räägiti
meile, et lasteriideid hakati siin
õmblema alles hiljuti. Mulle

meeldis kõik, mida meile
õmblusfirmas näidati. Nüüd
ma tean, et minu ema töö ja
kogemused on väga olulised.
Maria Tistjakova
Meile näidati ja räägiti, kuidas
õmmeldakse erinevaid riideid.
Näiteks, kuidas õmmeldakse
spetsiaalseid tööriideid ja ka
riideid, mida me kanname
igapäevaselt. Sealon väga palju
õmblusmasinaid, väga palju
erinevaid kangaid ja niite. Ma
nägin, kuidas õmmeldakse
nööpe ja tehakse nööpauke.
Mulle meeldis see ekskursioon
väga!
Elena Gubenkova
Meile näidati masinat, mis
õmbleb kiiresti nööpe. Me
õmblesime klassiga enda
õmmeldud hiirtele kaks tundi
külge nööpsilmi, selle masinaga oleksime me õmmelnud nad
külge vaid sekundiga. Igale

õpilasel tehti nimesilt ja kinnitati see kangale. See oli tore
ekskursioon!
Darja Trubin
Õmblusfirmas on töötada väga
raske. Terve päeva istud ja
õmbled ja õmbled

Suur tänu Olga Maslovale
suurepärase ekskursiooni eest!
Semjon Istrakin
Tänuga ühinevad ka kõik ülejäänud 2. b klassi õpilased.

Päikeseline 1. juuni  lastekaitsepäev
Traditsiooniliselt tähistasid loksalased lastekaitsepäeva toredate tegevustega ka selle
aastal.
Päikeselisel pühapäeval toimus trepikontsert Loksa Kultuurikeskuses, kus värske kavaga esinesid Juule Laurendi laululapsed 
saateansambliks RÖÖM muusikud. Lapsed
said Maria ja Hilleri abiga mõnusaid näomaalinguid teha ja toimus traditsiooniline
asfaldijoonistuste konkurss skate-platsil.
Anti välja 2 esikohta - selle said 8-aastased
Daaniel Timtenko ja Georg Maslovjoonistuse "Pätt ja politsei" eest ja joonistuse "Luik, kaamel ja hobune" eest 6-aastane Anastasia Kholod.
Teise koha said 9-aastane Heli-Liis Kiilströöm ja 10-aastane Kristina Beki pildi
"Ratsahobune" eest.
Kolmandale koha saavutas 6-aastane Alisa
Babiy joonistusega "Maja, puu, karikakrad"
Kultuurikeskus andis võitjatele kenad diplomid ja valida sai omale ka kingituse.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht
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Eesti populaarseim tänavatantsukool alustab Loksal!

Sel sügisel alustab Loksa koolis treeninguid Eesti populaarseim tänavatantsukool JJStreet, mis toob kohalikku ellu
palju põnevaid ettevõtmisi ja
säravaid tantsunumbreid.
23. augustil saab Loksa Linna
Päeval lähemalt tutvuda nii JJStreet Tantsukooli inimeste kui
ka tegevustega, sest eraldi pannakse püsti noorteala, kus
päeva jooksul juba igav ei
hakka.
Loksa Linna Päeval saab näha
JJ-Street Tantsukooli töötubasid, võistlusi, esinejaid
ning põnevat tantsumaratoni.
JJ-Street Tantsukool on tegutsenud 2003. aastast ning
ühendab endas noori üle kogu
Eesti. Olles üks suurimaid
noorteorganisatsioone, pakub
JJ-Street noortele ka mitmeid
põnevaid üritusi ja sündmusi,
mis viivad tänavatantsu Eestis

täiesti uuele tasemele.
Igal aastal jõuab oktoobris
Eestisse maailma tänavatantsijate paremik, et astuda
üheskoos võistlustulle, mis
pakub show`d ka igale pealtvaatajale. Samamoodi saabu-

vad iga aasta suve tipphetkel
Eestisse ka maailma staaride
taustatantsijaid ja koreograafid, keda tavaliselt võib
näha vaid MTV`i või Youtube`i
vahendusel. Kõikidest nendest
sündmustest ja koolitustest on

võimalus osa saada absoluutselt igal huvilisel ja kaasaelajal.
Loksa noorte elu rikastab JJStreet põnevate võimaluste,
huvitavate sündmuste ja mit-

mesuguste tegevustega juba
sügisel! On aeg tantsukingad
välja otsida ning 20. augustiks
valmistuda! Tõeline tantsu-

Kuidas oma rahaasju korraldada pangakontorit külastamata
Aeg läheb edasi ning pangandus muutub üha enam elektroonsete
kanalite põhiseks. Selle põhjuseks on mugavus - inimesed eelistavad teha sularahatehinguid masinates ning makseid interneti- ja
mobiilipangas. Vaid 0,4% kõigist Swedbankis tehtud pangatehingutest leiab aset pangakontoris. Mõni aasta tagasi loodud
mobiilipank on tõusmas juba internetipanga kõrvale, selle vahendusel tehakse tänaseks 4,5 korda enam makseid kui kontorivõrgus kokku. Need on kõnekad numbrid.
Tutvustame lähemalt, kuidas saab pangaautomaadi ja telefonipanga vahendusel pangateenuseid mugavalt kasutada
ning milliseid võimalusi pakub internet ja mobiiltelefon.
TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu pangatelleri teenus ilma kontorisse
tulemiseta, kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema  piisab, kui kodus helistate telefonipanga numbril
631 0310. Telefonipank on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma
rahaasjadest ülevaate nii sageli kui vaja. Telefonipanga kasutamisel on teenus oluliselt pikemalt kättesaadav kui pangakontori
puhul, sest telefonipank töötab varahommikust hilisõhtuni, samuti laupäeviti ja pühapäeviti. Telefonipangas suhtlete te otse telleriga.
Telefonipank töötab kõigil tööpäevadel kella 8-20 ja
nädalavahetustel kella 10-18.
Telefonipangas:
· Saate teha vajalike maksetehinguid või väärtpaberitehinguid.
· Sulgeda pangakaardi.
· Küsida infot oma kontojäägi kohta.
Lisaks saate küsida infot valuutavahetus- ja aktsiakursside kohta.
Selleks, et neid tehinguid läbi telefoni teha, tuleb sõlmida leping ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi, PINkalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane pangasaalis
isiku identifitseerimiseks.
Telefonipank on turvaline. Jälgige Teile antud juhiseid ja saate

turvaliselt korraldada kõik vajalikud toimingud. Kõik telefonipanga kõned salvestatakse. Nõnda on Teil alati kindlustunne, et võimalike vaidluste ja arusaamatuste korral saab uuesti kuulata Teie
ja pangatöötaja vahelise kõne salvestust.
Telefonipangaga liitumine
· Telefonipangaga saate liituda Swedbanki kontoris,
· Pärast lepingu sõlmimist saate paroolikaardi ning seejärel
saategi kohe mugavalt oma tehinguid tegema hakata.
· Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu maksma ei
pea.
· Tehingute eest teenustasud on samad, mis pangakontorist
sama tehingut teostades.
· Telefonipanga kasutamisel on vajalik nuppudega lauatelefon
või mobiiltelefoni.
INTERNETIPANK
Swedbanki internetipank on koht, kus pääsete oma makseid ja
lepinguid sõlmima mis tahes kellajal ja mis tahes kohast  tähtis
on vaid, et saate kasutada internetiühendusega arvutit.
Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki
kui organisatsiooni kohta. Samuti saate siin sõlmida lepinguid
ning teha pangatehinguid. Internetipangas on paljude tehingute
tegemine soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate,
kui sõlmite pangakontoris lepingu.
MOBIILIPANK
Mobiilpank  pank alati taskus. Mobiilipanga kaudu on igalt
poolt kiirelt kättesaadavad:
· Kontojääk
· Väljavõte
· Maksed
· Pangaautomaatide asukohad
· Väärtpaberitehingud
Lisaks veel mugavad mobiilmaksed ja kontojäägi info.
Mobiilimakse on kõige soodsam, kiirem ja mugavam võimalus
eraisikutevaheliseks sularahata arveldamiseks, sest:

huviline leiab rohkem infot
meiliaadressil: brita@jjstreet.ee
või Loksa kooli huvijuhi käest.
Lenel Karu

NE
AKTUAAL

· mobiilimakse on tasuta, maksate vaid kõneajatasu oma mobiilsidefirmale
· mobiilimakse laekub otsekohe, sh nädalavahetustel ja
riigipühadel, ning ka eri pankade vahel, kes seda makset pakuvad (praegu pakuvad mobiilimakset vaid Swedbank ja SEB)
· saate mobiiltelefoni vahendusel raha üle kanda igal ajal ja
igal pool. Makse tegemiseks piisab saaja mobiilinumbri teadmisest.
SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt numbrile 1503, saate igal ajal küsida telefoni teel infot oma konto jäägi kohta. Nii ei pea Te olema
teadmatuses, kas kontol on ikka piisavalt raha soovitud ostu
tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu konto jäägi küsimise eest tuleb
tasuda vaid mobiilsideoperaatori kehtestatud teenusenumbri
minutitasu.
Saldo mobiilis lepingu saate sõlmida internetipangas ja pangakontoris.
MÄÄRATUD MAKSED
Igakuiseid makseid on võimalik teostada ka läbi pangaautomaadi. Selleks on vaja eelnevalt pangakontoris telleril sisestada vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus vajalikud rekvisiidid olemas.
Kui need on tehtud, siis saate sularahaautomaadis vaid mõne
nupuvajutusega makse teostatud. Oma kliente saame ka koheselt
peale andmete sisestamist juhendada, kuidas automaadis makset
teostada.
NÕUSTAMISKESKUS
Nõustamiskeskusse helistades saate vastuseid on igapäevastele
küsimustele, mis on pangaga seotud. Näiteks saate uurida kus
asuvad lähimad pangaautomaadid või pangakontorid, küsida valuutakursse, sulgeda oma kaart kui see on kadunud, küsida nõu
kui jääte hätta internetipanga kasutamisel jmt.
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LOKSAELU
Loksa Gümnaasiumi
lõpetasid kiituskirjaga
Väga hea õppimise eest

1.a klass
Leenu Aasrand
Kristi Alajärv
Kristen Kurg
Laura Lindemann
Markus Loomus
Victoria Raudsepp
Gert Soll
1.b klass
Alina Goranova
Kira Nefjodova
Aleksandra Plikhta
Nikita Skvortsov
Polina Voloshchak
Nikita Yusov
Andrei tepelin
2. a klass
Ranel Liivamägi
Elena Viktoria Vaas
2. b klass
Semen Boldyrev
Semjon Istrakin
Danila Jain
3.a klass
Uku Aasrand
Damir Kalinin
Karl Kivistu
Liisa Riin Linno
Elly Sirtse
Isabell-Marii Uotila
3.b klass
Aleksandra
Kortenova
Anna Jefimova
Anna Kuznetsova
Artur Sankin
Mark Perman
Viktoria Utjuganova
4.a klass
Eliisabeth Jordan
Mihkel Kaugerand
Lilli Ann Linno
Kevin Piibemann
4.b klass
Alina Gorbatova

Dana Gulyakova
Polina Krjutkova
Konstantin Trubin
5.a klass
Annemari Adler
5. b klass
Aljona Timofeituk
Anita Toomere
6.a klass
Ike Kaugerand
Kadri Tammemägi
Sandra Vilumaa
Grete-Geteli Võõsa
6. b klass
Pjotr Sankin
Rostislav Tistjakov
7.a klass
Martin Ilves
7.b klass
Maria Nikitina
Anna Zaharja

NOORED/HARIDUS

Koolitus ja teabepäev Harjumaa
koolide õpilasesinduste liidritele
12. mail käisime Kristi
Tammemäega Eesti Rahvusraamatukogus saamas õpetussõnu, kuidas edaspidi oma
kooli õpilasesindust paremini
käima lükata. Meid koolitasid juba kogenud ja elutargad
endised õpilasesindajad Toomas Laigu, Marili Niidumaa
ning Eesti Õpilasesinduste
Liidu endine president Britt
Järvet. Mulle meeldis koolitus
väga, kuna meie eeskujudeks ja
õpetajateks olid noored, kes on
alles hiljuti samasuguse kadalipu läbinud, mis meile kui õpilasesindajatele peagi saabub.
Koolitusel õppisime, kuidas
muuta õpilasesinduse töö efektiivsemaks ning kuidas liikmeid omavahel paremini siduda. Hea õpilasesinduse alustalaks on eelkõige ühtne
meeskond. Samuti saime teada,
miks on ÕE-l vaja tegevus- ja
arengukava ning näpunäiteid,
kuidas neid targalt koostada.
Veel räägiti meile, kuidas võtta
õpilasesindusest parim ehk
tutvustati õpilasesindaja tuhandeid uksi. Õpilasesinduse liikmeks olemine annab võimaluse

7. mail käisid Loksa Gümnaasiumi vene osa algklasside õpilased Kadrioru lossis õppeekskursioonil. Sellest reisist räägivad nad nüüd ise.

9.b klass
Daniil Maiberg

Mulle meeldis see loss. Väga
ilus ja ebatavaline hoone. Me
käisime ühest saalist teise.
Need kõik olid suurepärased,
aga mulle meeldis kõige rohkem
ballisaal suure valge klaveriga!
Saali seinu kaunistavad Jekaterina ja Peeter I monogrammid. Ma
kujutasin ette, kuidas toimusid
selles saalis ballid, kus naised
tantsisid pikkades kohevates
kleitides.
Aleksandra Kortenova
3.b klass

11.a klass
Katarina Ilves
Annely Jürimets
Pent Paalberg
Silvia Piikmann
Miron Storoev
Janett Treisalt
12. a klass
Madis Müil
12.b klass
Gleb Griin

Lõpuaktused Loksa
Gümnaasiumis
19. juunil kell 18.00 vene osa põhikooli ja
gümnaasiumi lõpuaktus
20. juunil kell 18.00 eesti osa põhikooli ja
gümnaasiumi lõpuaktus

muuta koolielu nii kohalikul
kui riiklikul tasandil, aidata
koolis probleeme lahendada
ning mis peamine, annab
tohutult palju kogemusi!
Esmaspäevane üritus oli minu
arvates ääretult kasulik Loksa
Gümnaasiumi Õpilasesinduse

tegevuse paremaks muutmiseks, kuna juba loengute ajal
tekkisid meil Kristiga ideed,
kuidas praegust õpilasesindust
veelgi organiseeritumaks ja
ühtsemaks muuta. Oleme väga
tänulikud Loksa Gümnaasiumi
huvijuhile Riina Paartalule, et

ta andis meile võimaluse sellest toredast ja teaberikkast
päevast osa saada.

Me nägime muuseumis pilte,
vaase ja kujusid. Meil meeldis
veel suure saali laemaal ja ilus
valge tiibklaver. Peale muuseumitundi tänasime me giidi ja
suundusime parki jalutama.
Anastasija Kosareva
2. b klass

tama see, et selle suure ja võluva lossi ehitas oma armastatud
naisele Jekaterinale Peeter I.
Anna Kuznetsova 3.b klass

Johanna Mänd
Loksa Gümnaasiumi ÕE liige

Põnev ja kasulik reis

8.a klass
Maarja Moks
Epp Paalberg

10.a klass
Tatjana Marhivka

juuni 2014

Lossis on palju vanaaegseid
ahjusid ning giid rääkis nendest väga huvitavalt. Kuidas

neid tehti, kuidas meistrid
ahjusid kaunistasid, mille
poolest erineb tavaline plaat
ahjupottidest.  sellest kõigest
sain ma teada meie tunnis. Ma
ise proovisin ka luua mustri
ahju plaadile. See oli raske, aga
põnev ja huvitav.
Artur Sankin 3. b klass
Kadriorus oli väga ilus. Kõige
rohkem meeldis mulle saal, kus
toimusid ballid, aga meeldisid
ka purskkaevud pargis.
Kira Nefjodova 1.b klass
Mulle jäid meelde kaminad,
mis olid kaetud ilusate kahhelkividega. Ja loomulikult
meeldis mulle loss ise, kus
proovisime ringi jalutada nagu
printsid ja printsessid. Oli
natuke raske, aga huvitav.
Andrei tepelin 1. b klass

Loksa Gümnaasium võtab alates 2014/2015
õppeaastast
konkursi korras tööle:

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

Kõige rohkem pani mind imes-

Mulle meeldis park, seal olid
imelised purskkaevud ja skulptuurid. Mul on hea meel, kui
saaksin sinna veel sõita.
Aleksei Zrelov, 3. b klass

Kevadkontsert Loksa Gümnaasiumis

Loksa koolis on traditsioon, et igal aastal maikuus toimub suur
kevadkontsert, kus lauldakse ja tantsitakse - näidatakse emadeleisadele, mis talve jooksul õpitud. Sellel aastal toimus kevadkontsert 15. mail. Kontsert on iga aastaga ühe populaarsust
kogunud ning saal ei taha enam hästi pealtvaatajaid ära mahutadagi.
Suur tänu õpetaja Elna Linkvistile ja õpetaja Gerta Allemannile.

K U LT U U R / H A R I D U S
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Tänuüritus parimatele õpilastele ja nende lapsevanematele
2. juunil toimus Loksa Gümnaasiumis juba 9. korda tänuüritus parimatele õpilastele
ja nende vanematele.

2013. aasta suvel remonditi
küttesüsteem neljakordse koolimaja ühes pooles. Nüüd rekonstrueeritakse teine pool
küttesüsteemist ning ühtlasi
remonditakse sama maja trepikoda ja pööning saab uue
tulekindla metallukse. Tööde
teostaja leitakse läbi riigihanke
ning remont algab juulis.
Loksa Linnavalitsus tellis
Loksa Gümnaasiumi kahekorruselise koolihoone küttesüsteemi projekti ning järgmisel
aastal algab selle rekonstrueerimine.

Sellel korral oli kutse saajaid
99.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Kontsert "Lihtsad asjad"
tus, Kert Krüsban ja Kristo
Metus. Noormehed lugesid
vahepalu ja elavdasid kontserti
nii kitarri kui ka suupilli mänguga. Lauri Metus oli aga
seekord palutud solistiks.
Kõigi kontserdil esinenud
kollektiivide hingeks on Juule
Laurend, vilistlasnaiskoori ju-

Laivi Kirsipuu,
Arendus- ja
keskkonnanõunik.

hendab ka Triin Makuhhin.
Kontsert oli väga meeleolukas
ja mitmekülgne. Suurtänu
kontserdi organiseerijatele ja
loomulikult esinejatele eriti
suur tänu.
Laulud nüüd lähevad
Ees ootab XXVI laulu- ja XIX
tantsupidu.

Loksa Muusikakooli õpilased osalesid Lõbus väljasõit kooliaasta
festivalil Ida-Virumaa klaveripäevad
lõpu puhul
Reedel, 6.juunil käisime õpetaja Riina Paartalu eestvedamisel
ekskursioonil Teatri- ja Muusikamuuseumis Tallinnas ja Polli
loomaaias Kose vallas.
Õpetaja Riina pakkus kevadel oma õpilastele välja idee korraldada kooliaasta lõpetamise puhul väljasõit. Huvilistest, kuhu kuulusid ka õed, vennad, emad, isad, sai kokku 19-liikmeline grupp.
Teatri-ja Muusikamuuseumis polnud varem praktiliselt keegi
käinud. Muuseumis tutvusime muuseumi ajalooga. Saime kuulata
erinevaid mehhaanilisi muusikainstrumente: mängutoosid, mängukapid. Veel nägime vanu koduoreleid, klavereid (vanim 1771.
aastast), rahvapille. Õpilased said ise vändata väntorelit ja puhuda
karjapasunat.

10.-11. mail toimus Narvas
Kreenholmi Muusikakoolis
järjekordne iga-aastane festival
Ida-Virumaa klaveripäevad,
millest võtsid osa ka Loksa
Muusikakooli noored pianistid.
Peale meie kooli õpilaste
esinesid Narva, Narva-Jõesuu,
Sillamäe, Kohtla-Järve, Ahtme
ja Jõhvi muusikud, kokku
osales 74 inimest. Vaatamata
sellele, et Ida-Virumaa maakond on üks tugevamatest
Eestis klaverimeisterlikkuse
kohapealt, olid Loksa õpilaste
esitlused väga heal tasemel.
Me tõime kaasa suure diplomite saagi: Grete-Geteli
Võõsa sai diplomi osalemise

Loksa
Gümnaasiumi
küttesüsteemi
rekonstrueerimine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas Loksa Gümnaasiumi küttesüsteemi rekonstrueerimist sellel aastal 31 956
euroga.

Tänuüritusele said kutse õpilased, keda tunnustatakse lõppeval õppeaastal tänukirjaga
suurepäraste õpitulemuste eest.
Samuti õpilased, kes on esindanud kooli maakondlikel,
vabariiklikel ja ka rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja
sporditeemalistel üritustel.
Näiteks spordivõistlused, mälumängud, noorkotkaste-kodutütarde võistlused. Kutse
saamisel arvestati ka käitumishinnet: kutsutud õpilane oli
kas eeskujuliku või hea käitumisega.

6. juuni õhtul toimus Loksa
Kultuurikeskuse saalis kevadkontsert "Lihtsad asjad".
Esinesid Loksa Muusikakooli
lastekoor, Loksa Muusikakooli
vilistlasnaiskoor ja Loksa naisansambel. Kuulutusel oli kirjas, et kaasatud on sõbrad.
Sõpradeks osutusid Lauri Me-
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eest, ühe loo hea esituse eest
märgiti ära Lilli Ann Linno,
Oleg Tornei (õpetaja L.Fomenko), Evelina Varkentin,
Kendra Kari ning Maarja Moks
sai diplomi hea esituse eest.
Me sooviks tänada esmajärjekorras Loksa Muusikakooli
direktorit Lauri Metust reisi
organiseerimise eest ning festivali üriid Ülle Sisa (G. Otsa
Muusikakool) ja Kersti Sumera
(Tallinne Muusikakeskkool)
hindamise eest, mis paigutab
esimesele kohale lõputu armastuse ja austuse noorte pianistide vastu. Samuti soovime
tänada festivali organisaatoreid: Kreenholmi Muusika-

kooli direktorit Vera Alijevat ja
toetusgruppi Riina Vohtat,
Irina Trofimovat ja teisi, sooja
ning südamliku vastuvõtu ja
festivali loomingulise atmosfääri eest. Kõik õpilased ja
õpetajad said magusaid kingitusi, kogu programmi esituse
eest ära märgitud osalejad said
kingituseks piletid 6D filmile
ja keraamilisi suveniire. Laureaatide lõppkontsert toimus
Narva linnuses. Me loodame,
et saame ka järgmisel aastal
minna Narva klaverit mängima!
Diana Gromova
Loksa Muusikakooli
klaveriõpetaja

Edasi viis meid tee Polli loomaaeda. See on Kose vallas asuv
eraloomaaed, mis asub Polli talu maadel. Loomaaias saime ise
loomi katsuda ja toita, poniga sõita, pikniku pidada. Huvitavamad
loomad/linnud olid seal põhjapõdrad, minisiga, nutriad, ponid,
faasanid, jaanalinnud.
Tagasiteel käisime ka Tuhala Nõiakaevu juures.
Suur tänu õpetaja Riinale organiseerimise eest ja ootame huviga
järgmist reisi.
Tänulikud õpilased Loksa Muusikakoolist

Õppereis
kohaliku käsitöö
edasiarendamiseks
MTÜ Rannamännid on vabaühendus Loksa linnas, kus eriline koht on rahvuslikul
käsitööl. Käsitööd mitte ainult
ei tehta, vaid siin otsitakse uusi
väljundeid, kogutakse vanu
unustatud mustreid ja võtteid.
Käsitööle otsitakse pidevalt
midagi uut ning huvipakkuvat.
Seekord minnakse Muhumaale
ja Saaremaale.
Reisi sihiks on minna õppima
Muhu tikandite mustreid otse
meistritelt ning otsima kodukandist kaugemalt esivanematelt pärandusena säilinud
tehnikaid ja töövõtteid.
Kogemusi jagama olid nõus
Muhumaa Käsitööselts ja Saaremaa käsitöökoguja ning levitaja Vesta Suuster.
MTÜ Rannamännid esitasid
õppereisi korraldamiseks rahataotluse Kohalikku omaalgatuse programmi.
KOP toetas õppereisi 646,60
euroga, millele lisandub omaosalus.
Õppereis toimub 22. juuli kuni
24. juuli 2014 ja seal osaleb 15
inimest.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Rannamännid liige
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Meie noorkotkaste ja kodutütarde edukas kevad
JÜRIPÄEVA KOMPLEKSVÕISTLUS
Sel aastal lükkus Harju Maleva noorte kotkaste ja kodutütarde traditsiooniline Jüripäeva Kompleskvõistluse toimumise kuupäev
mai kuusse ja toimus 10. mail Hirvli küla kiigeplatsil, korraldajaks
oli Kuusalu rühm.
Võimalikust neljast karikast toodi Loksale kolm, vaid meie kõige
väiksemad (nooremad kodutütred) pidid veel leppima kogemuste
saamisega.

PIDULIK KOONDUS
Maikuu viimasel päeval võtsime Harju Malevas vastu uusi liikmeid. Loksa rühm täienes nelja kodutütre ja ühe noorkotka võrra,
see on viimaste aastate rekord. Ühtlasi tunnustati pidulikul koondusel ka tublisid liikmeid ja edukaid võistlejaid.

Tublid osalejad olid ka: Liisa Olop, Marii Marleen Pille, HeliLiis Kiilstööm.

I koht vanemate KT arvestuses: Janett Treisalt, Helina Piibeleht,
Kristi Tammemäe, Hanna-Eliise Kiviberg.

ERNAKE 2014
Vabariiklikule kodutütarde võistlusele Ernake osalema saamise
tingimus on olla Harju Maleva patrullvõistlusel parim vanemate
kodutütarde võistkond. Sellel aastal juhtus küll, et võit läks
Pärnumaale, aga Loksa kodutütred saavutasid teise koha, seega
esindasid nad ka Harju Malevat vabariiklikul kodutütarde
Ernakesel.
2014. aasta Ernakese korraldas Alutaguse malev Pannjärvel,
Kurtna järvistul. Nagu peavanem avarivistusel ütles, et Taevataat
paneb kodutütred proovile- kui algusaastatel kiusas ta vihmaga,
siis nähes, et see ei toimi, katsetati sellel aastal kuumalainega.
Palav ilm tegi tüdrukute mõõduvõtmise väga kurnavaks, kuid 17
võistkonnast katkestas vaid 3 võistkonda. Võistluse käigus oli vaja
kasutada oma nutikust, õpitud oskusi ja teadmisi. Kindlasti tagab
edu hea meeskonnatöö.
Ööbimiseks rajasid kodutütred telkmantlitest varjualuses. Õnneks
oli väga soe ja kuiv öö, kuigi väsimus oli nii suur, et ka halvemad
tingimused poleks vist und seganud. Võistlusraja pikkus oli linnulennult 30 kilomeetrit ja ka soojakraadid püsisid 30 kraadi juures.
Natuke proteste ja arutlusi ning kuulutatigi välja tulemused. Kuna
juhend ja tegelik elu natuke erinesid, siis läheb veidi lahku ka
arvamus tulemustest.

I koht vanemate NK arvestuses: Magnus Pitertsev, Kristo
Metus, Kristjan Tarning.

NOORTE KOTKASTE AASTAPÄEV
27. mail sai Noorte Kotkaste organisatsioon 84-aastaseks ja selle
puhul toimus Rakvere linnuses 1. juunil pidulik peavanema vastuvõtt. Üle Eesti oli kohale kutsutud aktiivsemad ja tublimad noortejuhid ja tunnustati ka tegusamaid noori. Loksa noored kotkad
Andres Burov, Marko Kurisoo ja Kristo Metus said peavanema
tänukirja, Magnus Pitertsev oma tubli tegevuse lõpetuseks
noorkotka hoolsusmärgi ja Tarmo Amer Noorte Kotkaste teeneteristi III klassi.
MATKAMÄNG
Vihasoo kooli direktor Marika Astor kutsus meid Vihasoole
kooliõpilastele matkamängu korraldama. Kutsusime appi oma
vanemaid noori. Matkamäng toimus 3. juuni õhtul. Alustasime
Vihasoo kooli lipuplatsilt. Kohaliku kooli õpilased moodustasid 7
võistkonda. Kõik võistkonnad said kätte kaardid, ülesandega läbida orienteerumisrada, mille lõpp asus 2 km kaugusel asuvas vanas
liivakarjääris. Järgnev võistlus toimus ringsüsteemis. Meie noored
rajasid karjääri seitse erinevate ülesannetega punkti. Loksa rühma
kodutütred ja noorkotkad õpetasid noorematele Vihasoo kooli õpilastele erinevaid oskusi ja hindasid nende sooritusi. See oli väga
vahva ettevõtmine, mis meeldis kõigile. Isegi väike vihm ei
rikkunud kellegi tuju.
Aitäh Katrin, Kersti, Kristi, Carmen, Anastasia, Märt, Marko,
Kristjan, Magnus, Kristo, Andres, Marko, Kaarel ja Siim Aksel!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

I koht nooremate NK arvestuses: Andres Burov, Marko Metus,
Alex Alliksaar, Kuldar Süda.

Lõpuprotokolli järgi saavutasid Harju kodutütred (Janett Treisalt,
Helina Piibeleht, Hanna-Eliise Kiviberg, Kristi Tammemäe)
4.-5. koha. Väga tublid ja südid tüdrukud, kellel jätkus ikka jaksu
naeratada ja olla rõõmsameelsed! Me oleme teie üle väga uhked ja
usume, et see mis kripeldama jäi, ei jää vaid unistuseks!

3. juunil külastasin koos teiste Loksa Kodutütarde ja
Noorkotkastega Vihasoo kooli, et tutvustada noortele meie
tegemisi. Koos viisime läbi orienteerumise ning huvitavad punktid, mille läbi lapsed said teada Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
kasulikkusest, lõbususest ja sellest, kui huvitav meiega on. Peale
võistlusliku osa lõppu istusime kõik hetkeks maha ning jagasime
üksteisega oma tekkinud muljeid üritusest.
Kindlasti suutsime nii mõnegi noore südamesse puistata huvi
Kaitseliiduga lähemalt tuttavaks saada ning koos leidsime, et selliseid üritusi võiksime ka edaspidi ette võtta!
Marko Kurisoo
Loksa rühma noorkotkas

Riigikaitselaager 2014
Juunikuu algul toimusid paljudes Eesti maakondades
keskkooliõpilaste riigkaitselaagrid. Loksa Gümnaasiumi õpilased on osalenud riigikaitselaagris 2005. aastast alates.
Oleme viimased aastad teinud
neid laagreid koos Kuusalu ja
Kolga kooliga. Nii ka sellel
aastal. Laager toimus 06.-08.

juunil Läsna lähedal Kaitseväe
Keskpolügonil. Laagris oli 45
õpilast Kuusalu, Kolga ja
Loksa koolist. Laagri vanemaks oli Kuusalu keskkooli
riigikaitseõpetaja Riho Salumäe. Instruktoritena osalesid
laagris Loksa Gümnaasiumi
vilistlased Harri Salumäe, Ralf
Lõhmus ja Tarmo Metus. Alles

nädal tagasi saabusid nad ajateenistusest. Nüüd andsid nad
noortele edasi ajateenistuse
jooksul omandatud teadmisi ja
oskuseid. 3 tegusat päeva koosnesid erinevatest teemadest.
Õpilased orienteerusid lähimaastiku metsasel alal, õppisid
tundma Eesti kaitseväes kasutatavaid käsitulirelvi, läbisid

meditsiini lühikursuse, koos
situatsiooni ülesannetega, harjutasid jalaväe taktikat ja lasid
automaati. Just need kaks viimast teemat meeldisid noortele
kõige rohkem. Pühapäeva
pärastlõunal, kui laager lõpule
jõudis, rääkisid paljud, et on
kaks emotsiooni. Rõõmus, et
nüüd saab koju ja kurb, et kõik

sai nii kiiresti läbi. Suur tänu
kõikidele läbiviijatele. Suur
tänu Teile, kallid noored. Olite
väga-väga tublid. Soovin Teile
kõigile ilusat suve!
Tarmo Amer
Loksa Gümnaasiumi
riigikaitseõpetaja

LOKSAELU

HARIDUS

juuni 2014
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HÜVASTI NÜÜD LASTEAED,
RUTTU LÄKS SIIN KÕIGIL AEG...

LOKSA LASTEAED
ÕNNETRIINU
2013/2014 õa LÕPETAJAD
SIPELGAD
ALISA BABIY
VIKTORIA GALINA

SEMJON HAN
ANASTASIA KHOLOD
PJOTR KOSJAKOV
KSENJA KOIHHOVA
ARTJOM LUNIN
SAVELI NIKOLAJEV
ANDRON SAGADI

ALINA MURAOVA
ÕPETAJAD:
LIUDMILA DMITRITCHEVA,
VALENTINA YUSUPOVA
ÕPETAJA ABI:
ANGELINA SVIRIDOVA

LEPATRIINUD
RISTO ALLIKSAAR
LAURA AMOS
KATARIINA GUSSEVA
MATILDA JALAKAS
JESSIKA JÕESAAR
CARMEN KALJUMÄE

ALISA KASK
THORLEIF ERIK WIKING
LARSSON
ANGELINA LOOMUS
JOHANNA SÜDA
KATARIINA ULPUS
ARINA UZHINA

Loksa Muusikakooli lõpetajad 2014
VII klass

Maria Adukina
(klaver, õp D.Gromova)

Siim Aksel Amer
(kitarr, õp N.Frank)

Angelica Lumiste
(klaver, õp D.Gromova)
VII klass üldosakond

Rita Korkma

(klaver, õp D.Gromova)

DAVID VARKENTIN
ÕPETAJAD:
LAINE VOOGJÄRV,
KERSTI ORU
ÕPETAJA ABI:
SIIRI SANDSTRÖM

RAAMATUKOGU
PUHKUS
30.juuni  28. juuli
SULETUD
Avame 29. juulil.
LÄHIM INTERNETI
KASUTAMISE
VÕIMALUS
LOKSA
LINNAVALITSUSES
telefon 603 1253
Ilusat suve kõigile!!!

Mervi Tilk

(plokkflööt, õp E.Kasetalu)
IV klass

German Guljakov
(klaver, õp L.Fomenko)

Ike Kugerand

(kitarr, õp N. Frank)

Aleksei tepelin
(kitarr, õp N. Frank)

Vera-Nika Podoljan
(klaver, õp I.ults)
IV klass üldosakond

Anna Amossova
(klaver, I.ults)

Vladimir Kukarin
(viiul, õp R.Paartalu)

Alice Sirtse

(klaver, D.Gromova)

Loksa
Linnavalitsuse
lahtiolakuajad
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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LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

1.

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

2.

Avaldame kaastunnet
õpetaja Uku Vilsonile
ISA
surma puhul.
Loksa Gümnaasium
FONOLUKUD.
LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMID.
TURVALISED
ELEKTRILUKUD.
Mõeldud kasutamiseks
korterelamutes ja ametiruumides pääslates sise- ja
välisustel ja jalgväravatel.
Paigaldus ja hooldus.
Garantiiaeg : 24 kuud.
OÜ Eltok tel.6606206
GSM: 5018951, 5172076,
eltok@hot.ee
Lisainfo: www.eltok.ee
Sertifikaadiga pottsepp
teeb ja renoveerib ahjusid,
kaminaid, välikaminaid,
köögipliite ja koldeid.
Telefon: 56379527
Alates 1. juunist on
ajutiselt muudetud
seoses puhkuste
perioodiga postkontori
lahtioleku aegu
2.06-31.08 avatud
E,K,R 9:00-17:00
T,N 9:00-15:00
L 9:00-12:00
P suletud
Vabandame võimalike
ebameeldivuste pärast.

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

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

3.

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

4.
Müüa eelläbirääkimistega pakkumise
korras hoonestatud kinnistu südalinnas
(endine bussijaama hoone)
Tallinna tn 49 Loksa linn, sihtotstarve
ärimaa, pindalaga 3943 m²,
enampakkumise alghind 150000 eurot.
Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 200 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele
EE241010002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 10. juulil 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

OÜ Loksa Haljastus müüb:

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

Linnavara kasutusse andmine
SA Loksa Kultuur kuulutab välja linnavara
kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras Loksa, Tallinna tn 49 (endise
bussijaama hoone) paiknevatele mitteeluruumidele üldpindalaga 312 m² (kogu hoone)
või osaliselt renditavatele mitteeluruumidele
üldpinnaga 130 m².
Pakkumisest rendipindadele võivad osa võtta
kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Lepinguobjekti sihtotstarve on kasutamine äriruumina.
Kirjaliku pakkumise esitamise tähtaeg on
7. juulil 2014 kell 12.00, aadressile Loksa linn
74806, Tallinna 45, pakkumised avatakse
samas kell 12.30. Pakkumine peab sisaldama
visiooni ruumide ja hoone kasutamiseks ja arendamiseks. Pakkumine peab sisaldama pakutavat
rendihinda või/ja investeerimiskohustust.
Täiendav informatsioon:
tel 526 7908 või 509 4088

OÜ AHEL-LJ

asukohaga Loksal Pärna tn 1
võtab tööle 4 õmblejat alates
4. augustist.
Läbirääkimiseks helistada
tel 504 0338.

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

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

