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1. advendipühapäeval, 29. detsembril süttisid Loksa linna jõulupuul
taas jõulutuled. Ühises rongkäigus, mis on saanud tõeliselt ilusaks
traditsiooniks, toodi Loksa Püha Neitsi Maarja kiriku altarituli linnaväljaku
jõulukuusele. Rongkäigus olid diakon Ahti Udam, linnavolikogu esimees
Rein Heina, väikesed laternatega päkapikud koos oma vanemate ja
õpetajatega ning kirikulistega.
Kirikus jumalateenistusel esinesid Loksa Muusikakooli õpilased Eliisa

Gusseva kitarril ning Lauri Metuse juhendamisel puhkpilliansambel
koosseisus Uku Aasrand (saksofon), Marko Metus (klarnet), Daniil
Maiberg (saksofon) ja õpetaja Lauri Metus (bassklarnet).
Linnakuusel tulede süütamine oli toodud õhtusele ajale, et tulede süttimine
kuusel oleks kaunis, ilus oli ka laternate rongkäik kirikust linnaväljakule.
Tore oli näha, et linlased juba ootasid kuuse juures väikeseid tuletoojaid.
Jõulud on pühad ja jõulud on võluaeg! Kolm korda ühiselt kuuse juures

U

Uusi ilmakodanikke
Loksal ei sündinud.

2 AKTUAALNE

Riigijuhtimisest ja
haldusreformist Raplamaa
Omavalitsuste Liidu
juhatuse pilgu läbi
2. detsembri 2015. a Sõnumitoojas toodud info Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogu
pöördumisest Vabariigi Valitsuse
poole vajab oluliselt täpsustamist.
Artiklis kinnitatakse, et HOL-i
volikogus arutati, et tuleks kujundada ühine seisukoht nagu seda
tegi Raplamaa Omavalituste Liit
(ROL).
Tegelikult seda ei tehtud ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu koostas oma seisukoha,
milles käsitleti üksnes valdade/
linnade
ühinemisteemasid
ja
probleeme, mis vajaksid lahendamist enne kohalike omavalitsuste sundliitmisele asumist
ning kokkuvõtlikult oldi arvamusel, et Vabariigi valitsus tegeleb
siiski väga vajaliku asjaga. Kuna HOL-i ühispöördumine erineb aga
ROL-i pöördumisest valitsuse nagu öö ja päev, toon siinkohal lugejani

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Juhatuse pöördumise
(põhiseisukohad) Eesti Vabariigi Valitsuse poole:

Raplamaa omavalitsuste juhid tunnevad vastutust Eesti Vabariigi kestvuse ja
arengu eest. Me ei saa olla rahul keskvalitsuse poliitikaga, mis järjekindlalt
eirab kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku õigust otsustada kohaliku elu
küsimusi; poliitikaga, mille tulemusel kaovad maapiirkondadest töökohad,
vähenevad nii era- kui avalikud teenused ja seetõttu lahkuvad inimesed.
Keskvalitsuse viimaste aastate tegevuses suurte riigi äriühingute (riigiettevõte Eesti raudtee AS, eesti Energia AS arendusprojektid välisriikides,
riigi osalusega äriühingud Tallinna Sadam AS ja Estonian Air AS jne)
juhtimisel on selgeid ebakompetentsuse ja vastutamatuse ilminguid.
Ettevõtete nõukogusid ja nende nõukogude liikmeid ei ole vastutusele
võetud.
Eesti riigile kahjulike strateegiliste otsuste valguses ei ole usaldusväärne
jätkata ka kavandatava haldusreformiga. Samamoodi jätkates on ohus Eesti
riigi omavalitsuslik järjepidevus
Peame vajalikuks, et enne haldusreformi seaduse jõustamist toimub:
1. kõigi eesti piirkondade jätkusuutlikku arengut toetava regionaal- ja
omavalitsuspoliitika väljatöötamine arvestades sealjuures omavalitsuste
ja nende esindusorganite ettepanekutega, kaasaarvatud Eestimaa Linnade
ja Valdade Üldkogu otsused, mis võeti vastu Tallinna Tehnikaülikoolis
31.03.2012;
2. kohalike omavalitsuste otsustus- ja finantsautonoomia
tugevdamismehhanismide reaalne väljatöötamine;
3. keskvalitsuse ja omavalitsuste sisulise ning järjepidevalt toimiva
partnerlusstrateegia väljatöötamine.
Võttes aluseks eeltoodu ja veendumuse, et praegusel valitsusel puudub
reformide elluviimiseks võimekus ja kohalike omavalitsuste usaldus,
teeb Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepaneku Eesti Vabariigi
Valitsusel täies koosseisus tagasi astuda.
ROL juhatuse pöördumist arutas ka Loksa linnavalitsus. Arvestades,
et kõlavalt väljakäidud idee riigihaldusreformist on muutumas
järjekordseks kohalike omavalitsuste reformiks koos „sundabieludega“
ja riigi keskvalitsusel puudub soov tegeleda riigireformi ning kohalike
omavalitsuste ees seisvate sisuliste probleemide lahendamisega - otsustas
Loksa linnavalitsus Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumist
toetada täielikult.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa linnapea ja Kuusalu
vallavolikogu liige
Värner Lootsmann
võtab kodanikke vastu igal neljapäeval
kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette sekretäri
juures või tel 6031253

öeldud sõnad - „Kuuse tuled
süttigu!“ panigi kuuse kaunilt
särama. Pisikesed päkapikud
olid selgeks õppinud luuletused.
Jõuluvana abilised olid aga kuuse
alla toonud kommikorvi, kus kõik
väikesed ja suured osalejad said
endale kommi. Linnarahval oli
võimalus viia koju kaasa esimesest
advendiküünlast süüdatud jõulutuli.
Volikogu esimees Rein Heina:
„Aasta üks kauneimaid aegu,
jõulu-aeg on taas kätte jõudnud.
Oma ootus-ärevuse, põnevuse,
ümbritsevate jõulukaunistuste ja
laste säravate silmadega on jõuluaeg

oodatud igas peres ning toob
loodetavasti palju rõõmu, hingerahu
ja südamesoojust igaühele meist.
Täna, tähistades Kristuse tulemise
algust, süütame meiegi linna jõulukuusel 1. advendiküünla, nagu seda
teevad kristlased kogu maailmas.
Sellega näitame, et meiski leidub
hingevalgust, mis on valgustanud
meie esivanemate eluteed. Sellega
näitame, et meis leidub usku, mis
pakub raskel hetkel lohutust ja
üleval hetkel lubab rõõmu tunda.
Algavate pühade vaimus peame
pöörama tähelepanu iga inimese
õigusele elada sellist elu, millise ta
on valinud.

Ootame ettepanekuid Loksa linna
aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta
Sportlane“ kandidaatide leidmiseks
Aunimetused „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ on Loksa linna tunnustus
Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud
noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.
„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi
viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.
„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja
juriidilised isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 25. jaanuariks 2016
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 2016.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või
e-posti teel: linn@loksa.ee

Igale Eesti vastsündinule kingitakse
raamat „Pisike puu”
Oktoobrikuus andis kultuuriminister
Indrek Saar Viljandimaal üle
esimesed beebiraamatud „Pisike
puu”, mis on mõeldud kingitusena
2015. aastal ja ka järgnevatel aastatel
Eestis sündivatele lastele.
Kinkeraamatu eesmärk on toetada
laste lugemishuvi ja väärtustada
eesti lastekirjandust. Kinkeraamatu
on koostanud Eesti Lastekirjanduse
Keskus ning rahastaja on Kultuuriministeerium.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
direktor Triin Soone on öelnud:
„Vaevalt leidub väikelast, kellele ei
meeldi raamatuid vaadata või jutte
ja luuletusi kuulata. See on mäng
nagu muu mänguline tegevus, mis
on lapse igapäevaelu loomulik osa
ja tema arengu alus ning raamat on
lapsele sama tähtis mänguasi kui

muud lelud.”
Beebidele
mõeldud
raamatu
saavad 2015. aastal sündinud
beebide vanemad kätte Loksa
Linnaraamatukogust.
Lõbusat lugemist koos lastega!
Loksa Linnaraamatukogu

Süüdates 1. advendiküünla, tehkem
seda koos kinnitusega olla tuleval
kuul sallivamad kui eales varem.

Toogu jõuluaeg teile
rahu ja soojust!“
Jõuluaeg, see on vaikuse, mõtlemise
ja heade tegude aeg. On ilusate
ootuste aeg. Kaunist ja rahulikku
pühadeaega!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

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 neljateistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele
isikule Loksa linnale osutatud
eriliste teenete eest. Aukodaniku
nimetus antakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Loksa linnale
elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest. Aumärk antakse
füüsilisele isikule austusavaldusena
silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike, Teenetemärgi
ja Aumärgi saajate nimed kantakse
ka Loksa linna auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse
ja Loksa linna Teenetemärgi
andmise kohta võivad teha kõik
juriidilised ja füüsilised isikud.
Aumärgi andmise ettepaneku võib
teha linnavolikogu liige, linnapea
ja linnavalitsuse liige. Palun esitage
avaldus linnavalitsusele hiljemalt
25. jaanuariks 2016. a. Selles
peab sisalduma ettepanek, koos
kandidaadi elulooliste andmete
ning põhjendusega, miks isik võiks
saada Aukodanikuks või Loksa
linna Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks
pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või
e-posti teel linn@loksa.ee

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
Detsembris on toimunud kaks
Loksa Linnavolikogu istungit.
•
• Kuu esimesel istungil alustas
volikogu Loksa linna 2016.aasta
eelarve eelnõu menetlemist.
Põhjaliku ülevaate Loksa linna
2016. aasta eelarve projektist
saab linna kodulehelt http://www.
loksalinn.ee/volikogu-istung või
http://www.loksalinn.ee/eelarve
Majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekul lõpetati 2016 eelarve
eelnõu I lugemine ja see suunati II
lugemisele. Muudatusettepanekuid
Loksa linna 2016. aasta eelarvesse
saab esitada 1. veebruari 2016 kella
12:00-ni
• Toimus lõppeva aasta II
lisaeelarve eelnõu 1. lugemine.
Linnavalitsuse poolt volikogule
kinnitamiseks esitatud lisaeelarvega

suurendati 2015. aasta eelarve
mahtu 24 378,02 euro võrra
seoses täiendavate sihtotstarbeliste
laekumistega ja korrastati eelarve
tulude ja kulude poolt. Lisaeelarve
eelnõu 1. lugemine lõpetati ja
suunati 2. lugemisele.
• Volikogu muutis Loksa
Lasteaias Õnnetriinu käivate laste
vanemate poolt kaetavate kulude
katmise korda. Alates 1. jaanuarist
2016 tasuvad lapsevanemad lasteaia
kohamaksu senise 25 euro asemel
28 eurot kuus. Kehtiva korra
kohaselt vaadatakse kohamaksu
suurus volikogu poolt üle vähemalt
1 kord aastas ja vajadusel
muudetakse. Kuna linnavalitsuse
poolt 2016.aastaks kinnitatud
arvestuslik kohamaksumus kuus
suurenes võrreldes 2015 aastaga
259,76 eurolt 285,78 eurole,

otsustas volikogu suurendada ka
lastevanemate poolt kaetava osa
–kohamaksu suurust 3 euro võrra.
Kohamaksu kasvu põhjustas eeskätt
miinimumpalga tõus. Seaduse
kohaselt ei või vanemate poolt
kaetav osa ühe lapse kohta ületada
20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud
palga alammäärast, mis on alates
1. jaanuarist 430 eurot kuus. Seega
võiks omavalitsus kehtestada
kohamaksuks kuus kuni 86 eurot,
millele lisanduks toiduraha.
Omavalitsustes, kus lasteaiakohti
ei jagu, ongi kohamaks viidud
maksimumi lähedale. Kuusalu vald
tõstis kohamaksu 30 eurole.
• Volikogu määras Loksa linna
2015. aasta majandusaasta
aruannet auditeerima Osaühing
Audiitorfirma Klea vandeaudiitor
Kalle Lahe.

• Volikogu muutis Osaühingu
Loksa Haljastus põhikirja.
Muudatuse kohaselt on osaühingu
juhtorganiks lisaks juhatusele ka
kuni 5-liikmeline nõukogu, mis
kinnitatakse linnavalitsuse kui
osanike koosoleku poolt kuni viieks
aastaks. Lisaks vähendati juhatuse
liikmete suurimat lubatud arvu viielt
kaheni, mis on senise kogemuse
põhjal piisav osaühingu juhtimiseks.
Osaühingu liikmeid hakatakse
edaspidi nimetama ametisse
nõukogu poolt tähtajatult.
Volikogu menetles uuesti otsuse
eelnõud, millega Tallinna tn
45 kinnistu jagatakse osadeks.
Volikogu poolt vastu võetud
varasem samalaadne otsus ei
rahuldanud Maa-ametit.
Volikogu otsusega moodustatakse
praegusele linnavalitsuse kinnistule

Loksa linnavolikogu esimehe avalik vastus Kuusalu
vallavolikogu esimehe kirjale ja artiklile „Viimane aeg
liigutama hakata“ 9. detsembri 2015. a „Sõnumitoojas“
Tänan Kuusalu Vallavolikogu esimees Enn Kirsmani kirja ja heade
soovide eest ning haldusreformi
puudutavate arvamiste eest.
Seitsme aasta möödudes!, 27. novembril 2015, saabus Loksa Linnavolikogu esimehele Kuusalu vallalt
ametlik kiri, millele oli lisatud volikogu
29.10.2008 otsus nr 81. Otsus, millega
tollased
vallavolikogu
liikmed
nõustusid Loksa Linnavolikogu
sama aasta 15. septembril tehtud
ühinemisettepanekuga. Pole oluline,
millistel eksi- või palverännakutel
kiri vahepeal on käinud – lihtne
on aga mõista, miks haldusreform
Kuusalu vallajuhtidele Kirtsile ja
Kirsmanile nüüd huvi pakub. Eks
ikka Vabariigi Valitsuse lubatud
kahekordse ühinemistoetuse pärast, mis võib küündida kuni 800
000 euroni. Sellega saaks kenasti
katta Kiiu mõisahoone küsitava
väärtusega rekonstrueerimise kulud
(kasvõi osaliselt). Näib, et ka kartus
võimaliku Lahemaa valla tekkimise
pärast, mis võib seni ennast imetleva

Kuusalu valla küljest kolmandiku
ära „hammustada“ või hoopis „alla
neelata“.
Kui siiani oli kuulda sõnumeid vaid
Kirtsi-Kirsmani vastuseisust isegi
igasugusele koostööle, siis nüüd on
härra Kirsman nõus kohe kohtuma,
et „... 2017. aasta alguseks võiksid
ka Kuusalu valla ja Loksa linna
ühinemisläbirääkimised lõpusirgel
olla.“
Tänase riigireformi kontekstis peaks
Loksa linnale Kuusalu 7 aasta tagune
otsus olema Kirsmani arvates nagu
jõulukuine rõõmusõnum. Kahjuks
see nii ei ole! See on juba ajalugu!
Nagu varasemadki otsused, mis
oleksid võinud meie omavalitsusi
ühte liita juba 2002. või 2005. aastal.
Millegi pärast otsustasid Loksa
linnaga ühte ühinemispiirkonda
kuuluvad endise Loksa ja Kuusalu
valla juhid toona saladuskatte
all, et Loksa linnaga nad veel ei
ühine… Kui ka 2008. aastal tehtud
ettepanekule
Kuusalu
vallalt
seadusekohast vastust ei järgnenud

(kas erakondadel puudus üksmeel
või nurjasid vallajuhid volikogu
otsust?), on Enn Kirsmani tänane,
vallavolikogu arvamust välistav
soolo ja otsustav tegutsemine
veider! Ole või Enn Kirsman – ei
otsusta tänane volikogu esimees
ainuisikuliselt kuidagi asju, mida
ühiselt otsustas üle-eelmine Kuusalu
vallavolikogu.
Kuigi Loksa linna ja Kuusalu
vallavolikogu viimaseid, ühinemist
käsitlevaid otsuseid pole kehtetuks
tunnistatud, ei saa neid seitse
aastat hiljem võtta aluseks ei
ühinemiskõneluste alustamiseks ega
jätkamiseks.
Ühinemise
küsimuses
peavad
volikogud kohe kindlasti seisukoha
uuesti
kujundama.
Möödunud
kahe valimistsükli jooksul on neid
volikogu liikmeid, kes 2008. aastal
ühinemise poolt käe tõstsid, alles
üksikud – Kuusalu Vallavolikogus
6 ja Loksa Linnavolikogus vaid 3
inimest! Kuidas hääletaksid nad
täna ja milline on rõhuva enamuse

volikogu liikmete arvamus? Mina
seda ei tea. Võib olla hääletaksid
praegused volikogu liikmed hoopis
Lahemaa valla asutamise algatamise
poolt? Ja ka saadava toetuse saaks
hoopis
mõistlikumalt
elanike
teenindamisse panna kui täna
seda tormakalt soovivad Kirtsi ja
Kirsman.
Mina küll ei soovi ainuisikuliselt,
volikogu uue otsuseta, Loksa
esindajaid Enn Kirsmaniga kohtuma
saata.
Kuusalu valla juhid võiksid minu
arvates praegu pidurit tõmmata,
hinge tagasi tõmmata ja valmistuda
saabuvateks pühadeks. Äsja Loksa
linna kuusel esimest advendiküünalt
süüdates, ütlesin kokkutulnutele, et
tehkem seda koos kinnitusega olla
tuleval kuul sallivamad kui eales
varem!
Toogu jõuluaeg rahu ja soojust
ka kõigi Kuusalu vallajuhtide
kodudesse!
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Kolga rahvas pääses katkusigade kalmistust – tänu
aktiivsele kogukonnale!
Jah tõesti, nii on, et esialgselt
kinnitatud sigade matmispaigast on
Kolga nüüd väljas. Aga „süüdlane“
pole mitte Kuusalu vallavanem nagu
võib 4. detsembri Harju Elu artikli
suurest pealkirjast järeldada, vaid
eeskätt kohalik kogukond eesotsas
aktivistide Andres Heinveri ja
Emil Rutikuga.
Veel 25. novembri 2015. a Kuusalu
vallavolikogu istungil, kui Kolga
piirkonna esindaja Raido Ainlo
edastas rahvaesindajatele kohalike
inimeste pöördumise, ei olnud
millestki näha, et vallavanem või
võimukoalitsioon soovib midagi
konkreetset ette võtta, vältimaks
Viru raba äärde sigade matmispaiga
loomist. Just seepärast tegin ma

ka nimetatud volikogu istungil
ettepaneku võtta küsimus volikogu
järgmise istungi päevakorda. Mõni
päev pärast volikogu istungit
toimunud vestlus Kuusalu valla
juhtivametnikuga
andis
mulle
vastupidise selguse – nii on ja nii
jääb!
Seepärast otsustasin esmaspäeval,
30. novembril 2015. a pöörduda
algallika, ehk siis Veterinaarja Toiduameti poole selguse
saamiseks. Ja selgust ja täiendavat
infot sain ma piisavalt. Ja mis
kõige toredam – selgus, et
otsustajatel-ametnikel oli Lahemaa rahvuspargi inimeste ja
Kolga rahva muredest hoopis
suurem arusaam kui kohalikul
vallavõimul.

Järgmisel päeval, 1. detsembril
2015. a allkirjastati peadirektori
kt. Olev Kalda poolt käskkiri,
millega tühistati 21. oktoobri
2015. a käskkiri ja kinnitati
uus taudisigade matmiskohtade
nimekiri, kus Kuusalu vallas peetakse võimalikeks matmiskohtadeks
kahte kohta polügooni territooriumil
(katastritunnustega 42301:005:0396
ja 35206:002:0081). Väikesed iluvead käskkirja lisas ei vähenda
dokumendi sisulist tähtsust.
Jääb ainult üks küsimus – miks hoiti
teadmatuses volikogu liikmeid?
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea

kolm kinnistut. Neist kahe uue
maaüksuse Tallinna tn 41 (pindala
1424 m2) ja Tallinna tn 43 (1085 m2)
sihtotstarve muudetakse ärimaaks.
Loksa linna avaliku võimu
teostamiseks ei ole uued kinnistud
vajalikud ja neid on võimalik
võõrandada.
• Volikogu detsembrikuu
teisel istungil kinnitati linna II
lisaeelarve. 2.lugemise käigus
Loksa linna 2015. aasta II
lisaeelarvesse muudatusi ei tehtud,
eelnõu menetlemine lõpetati ja
lisaeelarve kinnitati. Põhjalikuma
ülevaate Loksa linna 2015. aasta
lisaeelarvest saab linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/volikoguistung või http://www.loksalinn.ee/
eelarve
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

REGISTREERI
ENNAST LOKSA
LINNA ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna
elanikuks registreerinud? Kui ei,
siis palun tehke seda veel enne
aasta lõppu!
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.
Kõigile alates 18. eluaastast, kes
registreerivad end Loksa linna
elanikuks ajavahemikul 23. november - 31. detsember 2015. a ning
on 01. jaanuar 2016. a seisuga
Loksa linna elanikud, kingib
linn Loksa ujula aasta pääsmed
ja nad osalevad auhindade
loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel
loositakse välja 1 televiisor ja 2
kuni neljaliikmelise pere kruiisi
Rootsi (reis + toitlustus laevas)
ning 5 perepiletit kõikidele Loksa
Kultuurikeskuses
toimuvatele
kontsertidele 2016. a jooksul.
01. jaanuari 2016. seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete
põhjal nimekiri, kes on kampaania
perioodil linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad
ujulasse tasuta juba alates 11. jaanuarist 2016. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2016. a teisel linnavalitsuse
istungil, millest saavad soovi korral osa võtta ka värsked Loksa
linna elanikud.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Rein Heina
Loksa linnavolikogu esimees
Loksa Linnavalitsus edastas
linnavolikogule Loksa linna 2016.
aasta eelarve määruse eelnõu
koos seletuskirja ning eelarve
kulude ja tulude projektiga, mis on
kättesaadav linnakantseleis ja Loksa
linna kodulehel:
www.loksalinn.ee/eelarve-2016
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Käsitööde näitus ja müük toimub
12., 15., 16., 17., 18., 19. detsembril
Loksal Pärna tn 1 ruumides
kell 10.00 -14.00.
Ootame külastajaid!

TÄHELEPANU!
16. detsembril 2015 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu
(mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel
palume saata avaldused kuni

11. detsembrini 2015

e-postile, laivi.kirsipuu@loksa.ee, milles on märgitud
lepingu number ja lepinguline isik, jäätmete kirjeldus, asukoht ning ligikaudne kogus.  Jäätmed
palume panna jäätmekonteinerite juurde, eraisikud panevad oma territooriumile nii, et on
tagatud juurdepääs. Kellel ei ole võimalust e-postiga saata, palun tuua vastav avaldus Loksa
Linnavalitsusse.

Viiu Lumiste nööbinäitus
Loksa Linnaraamatukogus oli üleval Viiu Lumiste nööbinäitus. Välja oli
pandud 3675 erinevat nööpi.

Häid jõule ja head uute aasta
Teile! Soovime rahu ja head Teile
ja Teie lähedatele!

Loksa Kultuurikeskuses

MÄLUTREENING
eakatele
juhendaja Anu Jonuks

Sõbrad! On hea meel teavitada,
et DJUK-kaablivõrgu kasutajad,
kellel on teler koos sisse ehitatud
digi-vastuvõtjaga, et on avatud
tasuta ligipääs ligi 140 kõige
populaarsemale ja reitingutes
kõrgelolevatele telekanalitele.
Ainult meilt saate te vaadata neid
kanaleid ilma eriseadmeteta!
Pole vaja lisapulte!
Ei ole lisatasu digikanalite
vaatamise eest!
Vaadake lemmikkanaleid avaliku
juurdepääsuga!

Tapa MTÜ Seenior juhatuse esimees
osavõtutasu 2 €
9. detsember kl 14.30
Korraldaja Ida-Harjumaa Invaühing,
info 53 410 433 Agnes või agnes.valgiste@gmail.com

TEADAANNE
MTÜ Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass üldkoosolek toimub 9. jaanuaril
2016 Loksa Kultuurikeskuse saalis algusega kell 12.00.
Päevakava:
- MTÜ Loksa Kompass põhikirja muutmise (Loksa Kompassi liikmed saavad
olla kõik isikud, kes omavad pensionäri staatust, varem oli vanaduspensionäri
staatusi).
- Juhatuse- ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
- 2016. ürituste aastakava kinnitamine.
- Muud.
Ootame MTÜ Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass liikmetelt aktiivset
osalemist!

Korstnapühkimise teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil üle 20-aastane kogemus – see on puhtus ja
kvaliteet. Hind on taskukohane, pensionäridele
10% allahindlust.
Tel.: 508 8941 või 6031263. E-post: ignatenko49@mail.ru

Lugupeetud
Loksa linna
kaabeltelevisiooni
kliendid!

Kõige esimesed nööbid, millest kogu alguse sai, kuulusid tema vanaemale
ja emale. Mida rohkem nööpe oli, seda enam hakkas teda see huvitama. Ja
nii need nööbid kokku koguti ja see jätkub tänaseni. Kui järgmisel korral
näitus tuleb, on neid juba palju rohkem. Nööpe oli väga huvitavaid. Näiteks
oli põnevaid lastele mõeldud nööpe – looma-, lillekujulisi. Hästi vahvad olid
pliiatsikujulised nööbid. Samuti olid põnevad igasugused sõjaväe nööbid.
Ühesõnaga vaatamist oli ja kes käis, see sai toreda elamuse.
Täname Viiu Lumistet, kes usaldas oma kogu meile väljapanemiseks ja
ootame huvitavaid pakkumisi.
Loksa Linnaraamatukogu.

Alates 01.11.2015 on kõikidele
DJUK-interneti kasutajatele
suurendatud interneti kasutamise
kiirust. Samuti on DJUK-interneti
kasutajatel võimalus kasutada
mahukat filmide, telesaadete,
multifilmide, muusika arhiivi
tasuta.
Lugupeetud Loksa linna elanikud!
Kuni aasta lõpuni on DJUKi
kaablitelevisiooni- ja internetivõrguga liitumise puhul WIFIruuter kingituseks!
Lisainfo tel 6031310
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Loksa Lasteaia Õnnetriinu
tegemisi novembrikuus
10. novembril otsustasid Päevakoerte rühma õpetajad ja lapsed joosta majas
Marti, tähistades nii mardipäeva. Lauldes ja tantsides viidi majas laiali
tervist ning õnne.

24. novembril kutsusid Päevakoerte rühma õpetajad ja lapsed kõik teised
rühmad saali, et tähistada kadripäeva. Tutvustati kadripäeva kombeid,
lauldi, mängiti ning aeti majast haigused ja kurjus eemale. Olid lõbusad ja
meeldejäävad üritused, mis tuletasid meile meelde esivanemate tavasid.
29. novembril tõime üheskoos kirikust altaritule, et süüdata linnaplatsil
kuusel esimene advendiküünal. Päevakoerte ja Jaaniusside rühma lapsed
lugesid luuletusi.
30. novembri hommikul kogunesid kõik rühmad saali, kus süüdati esimese
advendi küünal. Päevakoerte ja Jaaniusside rühma tüdrukud esitasid
liikumisõpetaja Ebe juhendamisel Inglite tantsu. Mikhail Jaaniusside
rühmast rääkis meile, mis on advendiaeg ning kes on inglid. Iga rühm
tutvustas oma valmistatud ingleid luuletuse, laulu või jutukesega.
Nii algas jõuluootus Õnnetriinu majas.
Pille Paesüld ja Margret Latt, Päevakoerte rühma õpetajad

Mardi- ja kadripäev Loksa Gümnaasiumis
16. novembril korraldas Loksa Gümnaasiumi õpilasesindus eesti osa
algklassidele mardi- ja kadripäeva ürituse, mille mõte oli tutvustada
tänapäevalgi populaarsete tähtpäevade ajaloolist tausta ning veeta koos üks
lõbus pärastlõuna tantsu ja muusika saatel. Lisaks põnevatele faktidele mardija kadripäeva kohta lauldi koos populaarsemaid laule, mängiti erinevaid
mänge, prooviti mõistatusi ära arvata ning tantsiti juba kõigile tuttavaid
tantse. Põnevaks muutis ürituse kindlasti see, et lisaks korraldajatele olid nii
mitmedki noored näinud vaeva, ning tavapäraste riiete asemel samuti mardija kadripäeva stiilis riietuse selga pannud. Korraldajate arvates oli selline
üritus kindlasti väga hariv, kuna laste puhul ongi parim viis õppimiseks
just läbi meelelahutuse ja mängulisuse. „Loodame, et sellest lõbusast
ettevõtmisest oli lastel palju õppida ning nii mõndagi kõrva taha panna.“
Väitsid nad justkui ühest suust.
Marko Kurisoo
Loksa Gümnaasium 12. klass

Ortodox Singers´i kontsert Loksal
27. novembril esines kooliõpilastele
ansambel Ortodox Singers.
Ansambel tegutseb Eesti kultuurimaastikul juba 26 aastat ning on
leidnud tunnustamist ühena Eesti
parimatest professionaalsetest kooriansamblitest.
Ansambli looja, dirigent ja kunstiline
juht on Valeri Petrov. Koori loomingulises tegevuses kuulub vaieldamatult esikoht varasele õigeusu
kirikulaulule, mida esitatakse harva
kontsertettekandel. Ansambel koosneb professionaalsetest muusikutest,
kes valdavad meisterlikult erinevatele ajastutele omaseid väljendusvahendeid.
Projekti „Vaimulik muusika koolidesse”, mida toetab Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu raames korraldab ansambel vaimuliku muusika
kontserte erinevates koolides ja
gümnaasiumites üle Eesti. Projekt
kestab kuni 10.detsembrini. Kontsert
on mõeldud gümnaasiumiklassi
õpilastele. Kõik kontserdid on tasuta.
Kontserdi kava oli koostatud nii,
et tutvustada erinevate ajastute ja

stiilide õigeusumuusikat: Kreeka,
Serbia, Süüria vaimulikud laulud,
õigeusumuusika
19.
sajandi
kuulsatelt autoritelt ja natuke ka
kaasaegne õigeusumuusika (Arvo
Pärt ja teised). Dirigent rääkis ka

ning

Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi
muusikaõpetaja ja huvijuht

Ujumisvõistlused Loksal

26. novembril toimusid Loksa ujulas ujumisvõistlused. Võistlustel said osaleda kõik, kes ujuda soovisid – osalejaid
oli lasteaialastest eakate kogenud ujujateni. Osavõtjaid oli rohkelt ning tribüüni täitsid isad, emad, vanaemad,
vanaisad ja sõbrad, tuttavad. Võistluste peakohtunik oli ujumistreener Monika Tõnning. Ujula poolt olid kõigile
osavõtjatele kommipakk ja jäätis, parimaid said diplomi
Tulemused:
50m vabalt
T 6 - 9 klass
Johanna Öösalu 40.99
P 6 - 9 klass
Anton Vitulev 31.74
Pjotr Sankin 33.57
Kristjan Tarning 41.06
T 4 - 5 klass
Elis Jelisaveta Tsekhmister 44.20
Anastasia Panjuho 45.50
Grete Tuur 49.30
P 4 - 5 klass
Kuldar Süda 38.14
Mark Perman 39.50
Artur Sankin 39.56
T 2 - 3 klass
Johanna Süda 41.43
Mariann Luise Trilljärv 42.37
Alisa Kask 52.36
P 2 - 3 klass
Uku Trolla 53.57
Saveliy Nikolaev 58.31
Mehed
Silver Loderaud 36.44
Rein Kane 44.56
Jüri Teppe 51.65
Naised
Marelle Süda 41.32
Aive Mõtus 48.50
Merily Kuusk 50.44

25m krooli
P 1 klass
Kevin Julius Kiviberg 34.86
Karl Kustav Terras 34.94
Hendrik Hang 6.38
T- lasteaia lapsed
Anni Mai Katvel 31.84
50m selili
P 6 - 9 klass
Anton Vitulev 36.28
Pjotr Sankin 40.89
Kristjan Tarning 51.41
T 4 - 5 klass
Elis Jelisaveta Tsekhmister 49.52
Grete Tuur 51.83
Lena Gubenkova 54.74
P 4 - 5 klass
Roman Pshnychnyy 46.17
Artur Sankin 46.99
Ranel Liivamägi 49.79
T 2 - 3 klass
Mariann Luise Trilljärv 45.72
Johanna Süda 50.51
Alisa Kask 58.11
P 2 - 3 klass
Uku Trolla 1.01,18
Saveliy Nikolaev 1.08,83
Mehed
Silver Loderaud 50.81
Rein Kane 55.76
Jüri Teppe 59.34

Loomine ja meie inimesed
6.-8. novembril 2015 toimus Sankt-Peterburis seitsmendat kord
rahvusvaheline vildi ja art-tekstiili näitus „Traditsioonide uus elu“.
Selle näituse raames oli võimalus külastada moenäitust, moespetsialistide
ja vildimeistrite loenguid, huvitavaid töökodasid, vildiheitlusi, heategevus
oksjonit ja osaleda loosimisel. Toimus vilditoodete näitusmüük, kus külalised
said meistrite tooteid nii imetleda kui ka endale meeldivaid esemeid selga
proovida ja said ka stilistilt nõuandeid.
Samuti olid näitusele välja pandud kujundajate tööd, mis olid ühendanud
üldteemaga „Tunded“. Tunded – see on kunstniku loomingu algus. Väljapanek
sisaldas kümnekonna ainulaadse Venemaa ja välismaa esivildimeistrite töid.
Külalistel oli imeline võimalus näha mitmekülgset vildimaailma täiesti
uuest küljest. Näituse raames toimus ka üritus «Show Room», milles võttis
osa Jelena Mesevrja, kes esitas oma autorikogu, mis koosnes 11 käekotist,
nimetusega „Ka kivides kasvavad lilled“. On väga hea meel, et kogu äratas
külastajate tähelepanu, hinnati väärikalt ja oli ära märgitud vildivanutamise
spetsialistide ja disainerite poolt.
Marija Kudrjakova
SA Loksa Kultuur juhatuse liige

lühidalt õigeusumuusikast
eraldi esitatavatest teostest.

Tarmo Amer 59.43
Naised
Marelle Süda 51.57
Aive Mõtus 57.69
Merily Kuusk 59.38
25m selili
P 1 klass
Kevin Julius Kiviberg 34.60
Karl Kustav Terras 35.39
Hendrik Hang 37.39
T - lasteaia lapsed
Anni Mai Katvel 28.44
Suur tänu võistluse läbiviijatele!

MTÜ Rannamännid
aastavahetuse
koosviibimine toimub
Loksa Gümnaasiumi
sööklas
29. detsembril
kell 15.00.
Osalustasu liikmetele
10 eurot tasuda 20.
detsembriks.
Ootame kõiki lustima!

Mõned Jelena Mesevrja rahvusvahelisel näitusel esindatud autoritööd

Telefon 5670 2757
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Loksa Gümnaasium – hea leid Eesti haridusmaastikul

Loksa Gümnaasium on eriline kool
kindlasti Harju maakonnas, aga
meie arvates laiemalt ka Eesti haridusmaastikul. 2010. aastal Loksa
1. Keskkooli ja Loksa Vene Gümnaasiumi ühendamisel tekkinud
kakskeelne kool evib head praktikat
vene õpilaste kaasamisel eesti keeleja kultuuriruumi.
Algusaastatel keskenduti gümnaasiumiõpilaste eestikeelsele aineõppele: üle 60% ainetundidest viidi
läbi eesti keeles (nt geograafia, ühiskonnaõpetus, ajalugu, eesti kirjandus, võõrkeeled, mitmed valikkursused).
Käesoleval õppeaastal on mõned
gümnaasiumiõpilased
sooritanud
keeleeksami C1 tasemel. Loksa
Gümnaasiumi üheks eesmärgiks
on, et kõik gümnasistid saavutaksid
keeleoskuse maksimaalsel tasemel.
Põhikoolis alustati eestikeelset õpet
oskusainetundides (muusika, keha-

line kasvatus, kunst), kuid eestikeelset aineõpet hakati järjest laiendama.
Nüüdseks õpetatakse eesti keeles ka
mitmeid põhiaineid (inimeseõpetus,
ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, majandusõpetus). Lisandunud on
ka tööõpetus.
Seega õpetatakse põhikoolis keskmiselt 46% õppeainetest eesti keeles, kolmes klassis on eestikeelse
aineõppe (lõimitud keele ja aine
õpe) osa suurem kui 50%. Koolil
on plaanis põhikoolis eestikeelset
õpet veelgi laiendada, et õpilased
saavutaksid põhikooli lõpuks keeleoskuses B2 taseme, mis laiendaks
nende edasiõppimisvõimalusi.
Kooli õpitase on riigieksamite tulemuste põhjal väga hea. 2014/15 lõpetas gümnaasiumi 6 õpilast medaliga. Käesoleval õppeaastal eeldame
nelja medalisti, neist kolm õpilast on
vene kodukeelega.
Sellise praktika teeb võimalikuks nii

eesti kui vene õpetajate töötamine
ühes kollektiivis ehk vene õpilaste
õpetamisel on võimalik rakendada
korrektset eesti keelt kõnelevaid
õpetajaid. Viieaastase kogemuse
põhjal on võimalik väita, et õpilaste
keeleteadlikkus ja –oskus on arenenud positiivses suunas. Samuti on
toimunud nihe õpilaste hoiakutes ja
motivatsioonis eesti keelt õppida.
Loksa Gümnaasiumis rakendatakse
traditsioonilist õpet. Alates 2014/15
õppeaastast on kooli gümnaasiumiastmes üks õppesuund – humanitaar-loodusainete suund. Lisaks kohustuslikele kursustele on õpilastel
võimalik õppida valikkursusi loodusainetes, samuti on suurendatud
võõrkeelte kursuste mahtu. Õpilaste
arvu vähenemise tõttu õpitakse/õpetatakse paljusid aineid klassidevahelistes gruppides: tundides töötavad koos nii eesti kui ka vene keelt
kõnelevad õpilased.

Loksa Gümnaasiumis on igal aastal
aktiivselt kasutatud võimalusi osaleda erinevates projektides (õppekäigud KIK-i toetusel, Minu Riik,
Comenius, MISA jms), mille käigus
saab rakendada kahepoolset keeleõpet.
Kool jätkab projektipõhist tegevust,
olenemata sellest, et ressursse eraldatakse minimaalselt ning vaatamata ajapuudusele. Koolil ei ole eraldi
projektijuhti: projektidega tegelevad
erinevad entusiastlikud õpetajad.
Kohalik omavalitsus katab omaosaluse igas projektis.
Kahjuks ei eralda riik palgafondi
piisavalt finantse, pidades silmas
kooli eripära (kakskeelsus), et saaks
õppetöö korraldamisel arvestada nii
kooli kui ka kõikide õpilaste eripäraga. Kohaliku omavalitsuse tulubaas
ei ole nii suur, et kõiki kulutusi katta
ja iga üritust toetada, kuid oma võimaluste piires toetab alati (nt güm-

TÖÖVARJUPÄEV
19. novembril 2015 toimus järjekordne
üleriigiline töövarjupäev. Töövarjupäeval
osales Loksa Gümnaasiumi 12. klass.
Töövarjupäeva (TVP) korraldab Junior
Achievement Eesti (JA Eesti). Igal
aastal osaleb TVP-l umbes 3000 õpilast
ja seega sama palju ettevõtjaid ning
oma ala spetsialiste. TVP annab noorele
võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka
inimese “päristöö” olemusse. Õpilased
näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised
tööle asudes rakendust leiavad. Õpilane
jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva
tööprotsessi sekkumata ning teeb hiljem
nähtust kokkuvõtte. Seega ei sega töövari
jälgitava päevaplaani. Samas garanteerib
noore kaasamine tööülesannete jälgimisse
rutiinivaba ja mõlemale huvitava päeva.
JA Eesti eesmärk on ergutada noortes
inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse
vastu, aidata tajuda seost hariduse ja
tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks.
Töövarjupäeva juures meeldis mulle see,
et sain kogeda midagi sellist, mis tavaliselt
ei ole võimalik, nagu näiteks külastada
avalikkusele suletud ruume. Mind üllatas see, kui paljude valdkondadega
saatkonnas tegeldi. Varem arvasin, et
saatkondades tegeldakse peamiselt viisaja konsulaarküsimustega, mitte meedia,
kultuuri, majanduse ja poliitikaga. Jäin
oma päevaga väga rahule. Kui mul tekiks
võimalus jälle töövarjupäeval osaleda,
teeksin seda kindlasti.
Ellen
Töövarjupäev oli minu jaoks väga hariv.
See andis mulle suurepärase võimaluse
näha suurtööstuse lähedalt. Töötajad
olid sõbralikud ning kogu tööprotsess
väga huvitav. Sain teada rohkem,
mis oleks tarvis edasi õppida ja kuhu
peaks minema, kui sooviksin kunagi
keemiatööstusesse minna.
Päev oli väga huvitav ja tore ning
kindlasti võtan edasises elus üheks

karjääri võimaluseks erinevad
keemiatööstuse töökohad.

Karmo

Minu töövarjupäev möödus politseis,
kuna tahtsin nende tööst rohkem teada
saada. Nägingi, mismoodi tegelikult see
süsteem töötab. Ma ei osanud arvatagi,
et päriselu ja filmi vahel on nii suur lõhe
– nii suurt erinevust ma ette ei kujutanud. Tegelikult oleksin tahtnud kauem
olla ja näha ka õhtust vahetust. Aga
üldiselt oli päev väga tore: sain väga
palju teada politseinike elust ja tööst.
Kristjan
Mulle meeldis töövarjupäev väga.
Oleks hea, kui seda oleks võimalus
proovida juba 10. ja 11. klassis, sest
see aitab tõesti oma teed leida. Päev
bioanalüütikute ja laborantide seas oli
huvitav. Nüüd ma tean, et tahan töötada
kindlasti meditsiinis.
Tatjana P.
Jäin oma päevaga rahule. Sain teadmisi,
kuidas jõuab kvaliteetne telepilt ja internet kodudusse ja tööruumidesse, ning et
paljud inimesed peavad selle nimel tööd
tegema. See töö on tänapäeval oluline ja
tähtis.
Artur L.
Käisin töövarjupäeval Virumaa varjupaigas. Kuna mulle loomad meeldivad,
jäin päevaga rahule. Loomadega tegelemine nõuab väga tugevaid närve ja
hoolivust. Ma austan neid inimesi, kes
suudavad seal vastu pidada. Arvan, et
töövarjupäev on väga vajalik, sest nii
saavad tulevased töötegijad aimu, mis
neid ees ootab.
Kadri
Mulle meeldis töövarjupäev väga. Sain
kasulikke teadmisi ÜTK-s logistika
valdkonna kohta. Kokku võttes
võin öelda, et mulle logistikuamet

Operaatori eriala on väga põnev, huvitav
ja loominguline. Mulle väga meeldis
jälgida filmimist ja seda, kuidas filmitud
materjalidest monteeritakse kokku
üldvõte. Ma arvan, et töövarjupäev on
õpilastele suurepärase võimalus saada
rohkem teadmisi erialast, mis neid
huvitab, enne seda õppimise asumist.
Zoja
Töövarjupäeva meeldis mulle väga. Kui
oleks võimalik, osaleksin selles projektis
juba 10. ja 11. klassis. See on väga
hea võimalus näha oma unistuse tööd
reaalses maailmaas. Sageli õpilased
idealiseerivad enda valitud eriala, aga
kui jõutakse otseste kogemisteni, siis nad
sageli pettuvad. Seetõttu olen ma väga
tänulik, et mul oli võimalus projektis
osaleda.
Anastasia
Ma tänan juhendajaid minu jaoks nii
tähtsa päeva korraldamise eest!
Kirurgi tööpäev on väga keeruline ja
sisukas, pole aega isegi korralikult süüa.
Kogu aeg on vaja kuhugi kiirustada,
midagi otsustada, teha, opereerida. On
vaja olla vastupidava ja enesekindel.
Mina viibisin kolme operatsiooni
juures ja nähtu hämmastas mind. Oli
väga huvitav ja üllatava: ma nägin

Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi direktor
Valvi Joaväli
Loksa Gümnaasiumi õppeala
juhataja

Ettevõtjate arvamused
meie kooli õpilaste
osaluse kohta
töövarjupäeval:

meeldis juba enne ja meeldib ka peale
töövarjupäeva. Võib-olla lähen seda
ametit õppima. Olen väga tänulik
ÜTK töötajatele, kes tegid selle päeva
huvitavaks.
Artur F.
Töövarjupäev õnnestus täielikult.
Aega oleks võinud rohkem olla, sest
oli väga huvitav. Jäin päevaga väga
rahule. Usun, et politseinikutöö on just
see, mida soovin tulevikus teha. Peale
gümnaasiumi lõpetamist plaanin minna
õppima Politsei- ja Piirivalvekolledžisse.
Lisett

naasiumiosa õpetajate töötasu eraldamine).
Õpilaste vanemate rahalist abi
kool ei kasuta, küll aga kaasatakse
vanemaid õppevälistes tegevustes.
Järjepidev eesmärgistatud tegevus,
iga õpilase vajadustega arvestamine,
tugisüsteemide arendamine on taganud koolis rahuliku ja turvalise õhkkonna – seega pole enam vajadust
tegelda kasvuraskustega õpilastega.
Loksa Gümnaasium on saavutanud
taseme, mis annab meile kindluse
osaleda konkursil „Turvaline kool“.
Tere tulemast Loksa Gümnaasiumisse!

kõiki operatsiooni peensuseid, sest
sain seista väga lähedal operatsiooni
lauale. Ei oskagi sõnadesse panna, kui
kummaline ja põnev oli näha kirurgide ja
anestesioloogide tööd. Arvasin, et kõige
raskem kirurgide töös on tõdemus, et
sa „nakitsed“ inimese sisikonnas, kuid
see töö on tõsiselt raske ka füüsiliselt
– kirurgid seisavad samal kohal väga
pikka aega – sellega, ma arvan, on kõige
raskem harjuda. Minul pärast valutasid
jalad terve õhtu.
Meil oli väga sõbralik meeskond.
Kirurgidel ja medõdedel, kelle varjuna
me olime terve päeva, oli hea huumorimeel, hoolitsesid selle eest, et me
jõuaksime näha rohkem huvitavaid asju!
Mulle jääb see päeva meelde igaveseks –
päev oli rabav ja väga õpetlik.
Minu arvates on töövarjupäev väga
oluline projekt, mis aitab abiturientidel
teha õige karjääri valiku. Juhtub nii, et
asud eriala õppimas ning palju aastaid
hiljem sa mõistad, et see eriala ei sobi
sulle! Töövarjupäev aitab vältida aja raiskamist, kuid teistpidi, aitab veenduda,
et valitud eriala - see ongi sinu unistuse
töö. Töövarjupäev aitas mind isiklikult
väga, ma sain palju teada kirurgide
tööst ja veel enam tahan kirurgiks saada.
Mul on plaanis järgmisel aastal astuda
arstiteaduskonda.
Tatjana M.

Karmo on sihikindel, jalad kindlalt
maas ja väga positiivse suhtumisega
noormees, lisaks suurepärase suhtlemisoskusega. See päev andis meile
rohkem kui võttis - Andrei Arsenjev
jäi väga rahule sest sai eesti keeles
rääkidaJ.
Kui Loksa Gümnaasiumist on järgmise
aastal huvilisi, siis meie ettevõttes
saab varjutada pea kõigi insenerieriala
spetsialistide juures. Lisaks töötab meil
logistikuid, finantsjuhte, juriste, laborante,
kõigi ametite loetelu tuleks pikk.
Meie uksed on noortele avatud!
Tea Allikmäe
Viru Keemia Grupp AS
Tänan Teid ja loodame, et noortest
saavad kunagi tublid arstid.
Ulvi Laur
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH)

Mul on väga hea meel, et talle meeldis.
Järgmisel aastal jälle!
Kalle-Kaspar Sepper
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
Suur aitäh, mul hea lugeda ja kindlasti
ütle ka Agnesele edasi. Kiitus on alati
tore ja hea kui inimesed üha enam
võtavad selle väikese aja ja teevad seda.
Virumaa Varjupaik

EÕEL XXXIII Üldkoosolek

Lahe koolipäev 2015

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIII Üldkoosolek toimus 20.-22. novembril Paide Gümnaasiumis. Esimene
päev algas avamisega ning rongkäiguga läbi Paide. Kui mööda linna jalutatud, oli aeg tõsiseks tööks. Algasid loengud ja töötoad. Arutellu läksid aktuaalsed teemad nagu alla 18.aastate valimine, pagulased, digipööre ja ÕE füüsiline keskkond. Peale pikka arutamist oli aeg korralikuks tutvumiseks. Toimusid erinevad
tutvumismängud ja energiserid. Teist päeva alustati mandaatide jagamisega ja algasid ametlikud osad. Päevakorras olid mitmed teemad: tegevuse aruanne, tegevuskava 2016, eelarve 2016, juhatuse aseesimehe valimine ning põhikorra muutmine. Kuna esimest korda ajaloos tuli kokku 90% koolidest, oli võimalik muuta
Eesti Õpilasesinduste Liidu seadustikku. Kui töö tehtud, oli aeg lõbusateks töötubadeks. Õpilased said katsetada Washi teibiga värvimist, parkuuri, näitlemist, tantsimist, kokandust ja muusikateraapiat. Peale seda
oli aeg õhtuseks stiilipeoks, mille teemaks oli kuulus film “Näljamängud”. Kõik olid riietatud värvikatesse
kostüümidesse ning peolt ei saanud puududa ka muusika. Programmi peaesinejaks oli puhkpilliansambel
Brassers ning lusti jätkus hiliste öötundideni. Viimasele päevale oli jäetud juhatuse aseesimehe valimine.
91% poolthäälega sai valituks Annela Tammiste.Eesti Õpilasesinduste Liidu Üldkoosolek oli väga huvitav
ning õppisin palju uut. Korraldustiim sai hästi hakkama ning kindlasti jääb see üritus pikaks ajaks meelde.

19. novembril toimus Nordea Kontserdimajas järjekordne „Lahe koolipäev”. Loksa kool oli esindatud 4
õpilasega: Alina Tšitšigeševa ja Nikolai Kipjatkov 9.b klassist ning Anastasia Belova ja Marko Kurisoo
12. klassist. Mina viibisin esimest korda sellisel üritusel ega teadnud, mis mind ees ootab. Kui ma Nordea
Kontserdimajja jõudsin, hakkas silma kohe see, kui palju inimesi seal oli ja kui õnnelikud nad on. Kõik
olid nagu seitsmendas taevas.
Päeva jooksul oli laval palju esinejaid ja igal ühel oli oma lugu, omad huvitavad mõtted, mida nad meiega
jagasid. Minu lemmikuteks kujunesid väga huvitav paar Vahur ja Liina Kersna ning välisminister Marina
Kaljurand. Lisaks nendele esinesid Ewert Sundja, Sergei Drõgin, Mart Müürisepp, Peeter ja Priit Rebane,
Erika Kirpu, Jaan Aru.
Päev oli jagatud kolmeks osaks, vahepeal saime keha kinnitada ja teineteisega vestelda.
Mulle meeldis absoluutselt kõik, mis seal toimus. Kõik oli väga ilusti organiseeritud. Kui üritus lõppes,
sain aru, miks kõik nii õnnelikud olid. Olen isegi ikka veel põnevil! See oli tõesti lahe koolipäev ja nüüd
ma ootan järgmist aastat, et minna veelkord sinna!

Helina Piibeleht, Loksa Gümnaasium 11.klass

Anastasia Belova
Loksa Gümnaasium, 12. klass

REKLAAM 7

NALJAGA JA
TÕSISELT

Lavastuse esietendus toimus Maardu
Rahvamajas detsembris 2013 ning
edasi on suure eduga seda lavale
toodud Vene Kultuurikeskuses
Tallinnas ja Tapa Kultuurimajas.
Etenduses on kasutatud kuulsaid
aariad, duette ja ansambleid maailma
populaarsetest operettidest omaala
kuulsatelt meistrite nagu Imre
Kalman, Jacques Offenbach, Johann
Strauß ja teised.
Etenduse kestus on 1 tund 15 minutid
ilma vaheajata.
Osalevad:
Vjacheslav REZNICHENKO
Vladislav REZNICHENKO
Ljudmilla KÕRTS
Albina KOTCHETOVA
Angelina BOGUTSKAJA
Naistelemmiku Boni Kanislau poeg
Boni noorem otsib oma armastust
Ilmre Kalmani operetis „Silva“. Ta
teeb samu vigu, mida tegi tema isa,
läbib kõiki eluraskusi ja hädasid. Oma
armastuse otsides vaatab ta oma teel
erinevaid naisi. Kuid tõeline armastus,
nagu tavaliselt, alistab kõik raskused.
Kallid linnaelanikud, õnnitleme Teid
tulevaste pühade puhul, soovime
tervist, jõudu, armastust, edu!
Jälgige meie ürituse Loksa Elus ja
koduleheküljes www.loksakultuur.ee
ja www.facebook.com/LoksaKultuur/
Alati ootame Teid!
Marija Kudrjakova
SA Loksa Kultuur
juhatuse liige

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Endise laboratooriumihoone
kinnistu aadressil Kalurite tn 2b
Loksa linn, pindalaga 7195 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind
21600 eurot. Kinnistu asub
looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes 250 m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

2.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c
Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 4650 eurot.
Mereni umbes 300m. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

3.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6
Loksa linn, pindalaga 3232 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine kaheks eramu
krundiks), enampakkumise
alghind 32 320 eurot. Kinnistu
asub Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

4.

Jõekalda kinnistu Loksa linnas,
pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine. Enampakkumise alghind 59960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas
Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse
parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega
liitumise võimalus.

5.

Siiras kaastunne Niina
Russanovale
ABIKAASA
surma puhul.
Loksa Gümnaasium

Hoonestatud kinnistu aadressil
Posti tn 11 Loksa linn, pindala
2342 m², sihtotstarve ärimaa.
Võimalik maa sihtotstarbe
muutmine. Kinnistul asub endine
saunahoone pindalaga 527 m²,
koos kõikide tehnovõrkudega ja
lokaalse kütte võimalusega,
võimalik vaba katusealuse
väljaehitamine (umbes 100m²), Hoones on toimiv elektrisaun. Võimalik on kinnistu suurendamine kõrvalasuva hoonestamata maa
arvelt. Enampakkumise alghind on 79 125 eurot. Loksa linnas on
rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja biopuhasti.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse
arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 14.01.2016 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Elu on kui tundmatu tee
Iial ei tea, millal lõpeb see...
Avaldame sügavat kaastunnet
Eha Gnadebergile
kalli tütre Lea
Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell
Südamlik kaastunne Eha Gnadebergile
TÜTRE
kaotuse puhul.
Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsus

kaotuse puhul.
Sinu 1992 a. 8 klassi lõpetanud
õpilased

