Hea Kalev Tammemägi!

Sinu südamlik soov aidata kaasa Loksa Kultuurikeskuse
saali kaunimaks muutmisel läbi sügavalt isikliku
heategevusürituse, on realiseerunud parimal moel.
Meie kõige siiramate tänusõnadega

Loksa noored teevad ajalugu –
viies Bumerangi võit

Loksa Linnavalitsus
Loksa Kultuurikeskus
Loksa Muusikakool

TASUTA LOKSA KANDI AJALEHT APRILL 2015

Mälestamisväärne päev

Palju õnne
sünnipäevaks!
MÄRTS
Nikita Kalinin 87
Ülo Allik 86
Asta Vompa 86
Nina Grablevskaya 86
Anna Pajupuu 84
Elizaveta Deriy 83
Vaike Pikerpõld 83
Vaike Pruul 83
Faina Stranberg 83
Laine Hoffmann 82
Klavdiya Baranova 80
Evgenia Filenko 80
Reet Viirand 80
Laine Pruus 80
Vello Laht 80
Zinaida Horoško 75
Alexey Shamotaylo 75
Bronislava Kušnir 70
Maie Luostari 70

APRILL

Igal aastal, 25. märtsil mälestavad
loksalased, nagu kogu Eestimaa,
küüditamisohvreid, tuues lilled ja
küünlad Loksa Püha Neitsi Maarja
kirikuaias olevale mälestuskivile.
Nii ka sel kevadel tulid langetatud
lipu alla Vana-Loksa seltsi liikmed, kirikuõpetaja, linnajuhid ja
noorkotkad ning kodutütred.
Harras meenutushetk, võbelevad
küünlad, luuleread. Külm ja tuuline
märtsipäev jätkus kultuurikeskuse
soojas toas, kus kaetud kohvilaua
juures meenutati olnut. Kohalolnud
lastel oli võimalik kuulata küüditatute vahetuid mälestusi ja ikka ja jälle üllatas nende vahetult
küüditamiskogemusi omavate loksalaste elujaatav - ka pagenduses
säilunud elujõud – oskus mälestada

häid ja ka naljakaid juhtumusi.
Ainult tugevad isiksused on selleks
võimelised. Jõudu ja tervist teile
kõigile!
Õhtu lõpetas päevakohane kontsert
ikka samas, kultuurikeskuses, esines keelpillikvartett PREZIOSO
H.L.Nahkur, M.-K. Suss, H. Altmanis, A. Lend ja oboesolist Riivo
Kallasmaa. Kavas olid E.-S. Tüüri,
A. Dvoraki ja A. Bax-i teosed.
Täname kõiki loksakandi inimesi,
Loksa noori ja Tarmo Amerit, kes
hoiavad aus traditsioonilist kodukandi inimesi mälestavat üritust!
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur

Silva Heinoja 88
Salme Kiis 87
Appolinaria Koneva 87
Vaito Paavo Luostari 87
Valentina Shiryaeva 86
Õie Esna 86
Georgy Timofeev 86
Evgeny Stoma 83
Marta Koppelmann 82
Antonina Zõbo 81
Larisa Antonova 81
Õile-Maria Karu 81
Raisa Smirnova 81
Antonida Bakhareva 81
Tiit Kivila 81
Elvi Jaanson 80
Sergei Gusev 80
Eha-Helgi Nõmmsalu 80
Asiya Letfullina 75
Valentina Krivko 70
Valentina Tjuleneva 70

Loksa linna uued
ilmakodanikud
Adrian Panov
Marcel Korkma
Darja Kosjakova

Palju õnne vanematele!

2 AKTUAALNE

Õige eelarve strateegia –
tuleviku edu võti!

Loksa noored teevad ajalugu –
viies Bumerangi võit

Kui kaks aastat tagasi saime kirjutada: esimene – ehmatus, teine – tugevus, kolmas – kohustus, siis nüüd
võiks öelda – tehtud on ajalugu. Viis
aastat järjest on Loksa Gümnaasiumi
võistkond olnud selles võistluses vabariigi parim.
Selle aasta võistkonnas olid Pent
Paalberg (olnud võistkonnas kõik
viis korda), Mart Tamm (võistkonnas
kolmas võiduaastat), Mirjam Sillajaõe, Epp Paalberg.
Noori innustab õpetaja Aarne Idavain.
Mälumäng on suunatud kõigile Eesti
üldhariduslike koolide õpilaste neljaliikmelistele võistkondadele.
Küsimused on koostatud valdavalt
Eesti ajakirjanduses ja sporditeabe
väljaannetes ilmunud materjali põhjal ja need valmistab alates teisest
etapist ette mälumängija ja spordiajaloolane Jaak Valdre. Bumerang
on Eesti Olümpiakomitee initsiatiivil
ellu kutsutud spordimälumängu sari.

Ka täna, aastal
2015, koostades
linna arengukava ja
eelarvestrateegiat
järgnevateks aastateks,
ei saa me riigina
kinnitada veel üldise
majanduseisu kiiret
kasvu. Võrreldes 2013.
aastaga, hakkas 2014.
aastal Euroopa majandus
küll stabiliseeruma, kuid
takerdus probleemidesse,
mis olid põhjustatud
eelkõige Venemaa –
Ukraina ja Venemaa – Euroopa Liit kaubandussuhetest.
Loomulikult kajastus see ka Eesti riigi majanduskasvus,
mis jäi tunduvalt väiksemaks esialgu prognoositust.
Loksa linnapeana on siiski hea meel märkida, et pärast
järsku üksikisiku tulumaksu laekumise langust aastatel
2011 – 2013, oleme asunud väikesele tõusuteele. See ei taga
küll lähiaastatel suurte ja kiirete investeeringute tegemist,
kuid võimaldab planeerida stabiilset arengut.
Alates 2014. aastast saavad loksalased kasutada kaasaegset
vee- ja kanalisatsiooni teenust, mille on taganud ligi 7,0
milj. eurot maksnud suurprojekti realiseerimine.
Valminud on Loksa linna ja Tallinna linna osalusel
moodustatud MTÜ Keskkonnateenused tellimisel
rajatud Loksa linna ja Kuusalu vallaelanike jaoks vajalik
jäätmejaam.
Jätkus Loksa Gümnaasiumi õpikeskkonna parandamiseks
koolihoonete keskküttesüsteemide renoveerimine.
Alustasime spordisaali ja kultuurikeskuse etapiviisilist
renoveerimist.
Valminud ehitusprojektid ootavad Loksa staadioni ehitust,
Loksa laululava ehitamist ja Loksa Kultuurikeskuse
laiendamist-renoveerimist.
Loksa linn soovib investeerida valdkondadesse, eesmärgiga
parandada linna elukeskkonda ja linna poolt osutatavate
avalike teenuste kvaliteeti. Selle nimel on vastu võetud
Loksa linna soojamajanduse arengukava ja tellitud Loksa
linna regiooni esmatasandi tervishoiu korraldamise
arengukava.
Loksa linna arengukava koostamisel on teretulnud on kõigi
loksalaste ja Loksa piirkonna elanike asjalikud ettepanekud.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

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

Palju õnne Pent, Mart, Mirjam ja
Epp!
Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA) täisliige

Euroopa Liidu toiduabi
2015–2018
Euroopa abifondi toiduabi aitab
järgneval neljal aastal jagada Eesti
Toidupank. Toiduabipakkide jagamiseks kasutatakse olemasolevat
toidupankade ning nende koostööpartnerite võrgustikku. Lisaks
kaasatakse kohalikke omavalitsusi,
heategevusorganisatsioone ja
ühendusi. Toiduabi hakatakse
jagama kaks korda aastas.
Koos omafinantseeringuga on Eestil
aastani 2020 kasutada kokku ligi 8,9
miljonit eurot toiduabi jagamiseks.
Valdav osa sellest summast tuleb
FEAD fondist (Euroopa abifond

enim puudust kannatavate isikute
jaoks).
Abifondi toetuse kasutamist koordineerib Eestis Sotsiaalministeerium.
Loksa linnas jaotatakse toiduabi
aprilli viimasel dekaadil maikuu
lõpuni.
Toidupaki saavad nimekirja alusel
jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust saanud linnaelanikku,
kokku 200 inimest (need, kellel ei
jäänud elatusmiinimum kätte).
Abipakk koosneb 14,5 kg toiduaine-

test, mille hulgas on erinevaid kuivaineid, toiduõli, suhkrut ja konserve.
Paki saavad leibkonna kõik liikmed.
Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi
esitamisel või taotleja omakäelise
volituse alusel selle esitajale.
Loksale saabub ka Kuusalu valla
puudust kannatavatele elanikele
suunatud toiduabi, mille jagamise
korraldab vald.

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Loksa Linnavalitsuse 19.03.2015 korraldusega nr 34 on vastu võetud Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende
lähiala detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimub Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 06. aprillist
kuni 06. maini 2015. Detailplaneering on nähtaval ka Loksa linna veebilehel http://www.loksalinn.ee/ ehitus ja
planeerimine peatüki all.
Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 detailplaneering algatati 04.10.2012 Loksa Linnavolikogu otsusega nr 35. Mere tn
14 katastriüksus kuulub Loksa linnale ja Mere tn 4 omanik on Loksa Laevatehase AS. Detailplaneeringu koostajaks
on Osaühing Tinter-Projekt. Detailplaneeringu ülesandeks on avalikkusele suunatud krundi moodustamine ja
sellele ehitusõiguse määramine, samuti Loksa linna üldplaneeringust tuleneva ehituskeeluvööndi vähendamine.
Hoonestusalale on kavanadatud tervisespordi- ja mänguväljakute ala ning kämpinguhoonete ja toitlustuskoha
rajamine.
Loksa Linnavalitsus, informatsioon Villu Uett 603 1253; villu.uett@loksa.ee

OÜ Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri (käibemaksuga)
Teenuse nimetus

Ühik

Fekaalivedu

1 koorem kuni 5 m³

28,00

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu

1 tund

40,00

Laadur-ekskavaatori teenus

1 tund

27,00

1 km

1,00

Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna
lisandub hinnale transpordikulu

Teenuste tellimine tel 55512015 või haljastus@loksa.ee

Hind KM-ga, eurot

AKTUAALNE 3

Loksa Linnavolikogu tegevusest
Märtskuus pidas volikogu kaks
istungit.
11. märtsi istungil osalesid 12
volikogu liiget, linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead Hilleri
Treisalt ja Andres Kaskla, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk.
• Ülevaate õiguskorrast 2014.
aastal Harjumaal ja Loksa
linnas andsid Põhja prefektuuri
Ida-Harju politseijaoskonna juht,
politseikolonelleitnant Valter Pärn ja
piirkonnapolitseinik, üleminspektor
Kalev Kuuspalu.
Ülevaatega õiguskorrast saate
tutvuda https://www.politsei.ee/
dotAsset/381020.pdf

•
Volikogu võttis vastu
Loksa linna 2015. aasta eelarve,
mille põhitegevuse tulude
kogumaht on 3 043 436,00 eurot
ja põhitegevuse kulud 2 938
888,82 eurot. Investeeringuteks
on eraldatud 98 589,00 eurot ja
finantseerimistegevuseks 83 094,00
eurot.
Eelarve saab tutvuda Loksa linna
kodulehel http://www.loksalinn.ee/
eelarve
• Volikogu kinnitas Loksa
Lasteaia Õnnetriinu arengukava
2015-2017.
Uus arengukava valmis koostöös
lasteaia pedagoogilise nõukoguga,

Loksa Linnavalitsus pakub
tööd
SPORDIJUHT
Nõudmised kandidaadile:
-erialane haridus;
-riigikeele oskus kõrgtasemel, vene keele ja inglise
keele oskus;
-hea suhtlemis- ja koostööoskus;
-algatusvõime;
-tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate
õigusaktide tundmine;
-kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
-kasuks tuleb pallimängude treeneri (jalgpall, korvpall)
pädevus.
Tööülesanded:
-spordialase tegevuse planeerimine, 		
koordineerimine ja korraldamine;
-terviseedendavate ürituste arendamine ja läbiviimine
erinevatele huvi- ja vanusegruppidele;
-erinevate tasandite spordiürituste ja võistluste
koordineerimine ja korraldamine;
-spordialaste väljapanekute ja kroonika koostamine
ning vastava informatsiooni kajastamine;
-sportimisvõimalustest, üritustest ja võistlustest
informatsiooni edastamise korraldamine;
-koostöö spordiga tegelevate
mittetulundusühingutega;
-osalemine linna arengukava koostamisel.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga “spordijuht“
hiljemalt 15.05.2015.a e-postiga aadressile linn@loksa.ee
või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

sellega tutvusid ja kiitsid heaks
lasteaia hoolekogu, linnavalitsus
ning volikogu haridus- ja
sotsiaalkomisjon.
Lasteaia arengukavaga saate
tutvuda http://www.loksalinn.ee/
lasteaia-oigusaktid
• Volikogu otsustas mitte
algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist
Mere 4 ja osaliselt Mere 14
detailplaneeringu koostamisel,
kuna keskkonnamõju strateegilise
eelhinnangu kohaselt ei kaasne
detailplaneeringu alal kavandatud
tegevustega olulist keskkonnamõju.
Ka eelhinnanguga tutvunud

-

Loksa Linnavalitsus pakub
tööd
ARENDUS- JA AVALIKE SUHETE
JUHT

Nõudmised kandidaadile:
Erialane haridus;
riigikeele oskus kõrgtasemel, väga hea vene keele ja
inglise keele oskus;
hea suhtlemis- ja koostööoskus;
algatusvõime;
kasuks tuleb varasem töökogemus antud erialal;
kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus;
kasuks tuleb fotograafi töö oskus;
kasuks tuleb kultuuritöö kogemus.
Tööülesanded:
Loksa linna põhiliste strateegiliste arengusuundade ja
eelistuste väljatöötamine, linna arengu kavandamise üldine
koordineerimine ning kavandatule vastava arendustegevuse
korraldamine, linna arengukava väljatöötamise ja täiendamise
koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete
täitmine, projektide kavandamine ja projektitöö, linnavalitsuse
ja hallatavate asutuste nõustamine linna arengut puudutavates
küsimustes, ettevõtjate, MTÜ-de ja seltsingute nõustamine
projektide koostamisel; uute ettevõtlusvormide- ja võimaluste
otsimine ja rakendamine sh turism.
Ajalehe Loksa Elu toimetamise korraldamine, pressiteadete
koostamine ja edastamine, meediakajastustest ülevaadete
tegemine, linnavalitsuse ja linnaasutuste avaliku suhtluse
korraldamine meediaga, kodulehe haldamine.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest palume saata märgusõnaga “arendus ja
avalikud suhted“ hiljemalt 15.05.2015.a e-postiga aadressile
linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
LINNAARHITEKT- EHITUSNÕUNIKULE
Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine.
Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine.
Ehitusjärelvalve.
Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.
Nõudmised kandidaadile:
Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada;
- omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja inglise keele oskust ametialase sõnavara osas;
- tundma asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas kohalikus omavalitsuses.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „linnaarhitekt“ palume saata hiljemalt 15.05.2015 a e-postiga aadressile linn@
loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Keskkonnaamet on samal
seisukohal.

liikmete arvuliseks koosseisuks
viis liiget.

• Volikogu lubas volikogu
esimees Rein Heina osalisele
korralisele puhkusele 16. märtsist
kuni 02. aprillini 2015. Reina Heina
äraolekul asendas teda volikogu
aseesimees Helle Lootsmann.

• Volikogu kehtestas
alates 01.04.2015 Loksa
Linnavalitsuse uue struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu.

26. märtsi istungil osalesid
11 volikogu liiget, linnapea,
abilinnapead, linnasekretär Karin
Kask ja sotsiaalnõunik Tiina
Murdvee.

Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
http://loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

•
Volikogu kinnitas alates
01.04.2015 Loksa Linnavalitsuse

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul
suulisel enampakkumisel alljärgneva
linnavara:
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.
Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c
Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 4650
eurot. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
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.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 20 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse
arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 07.05.2015 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 2096.
Rohkem infot: www.varad.ee

4 KULTUUR/ELU

Kevad liikluses

Kultuurisündmused märtsis
14. märtsil oli heameel võõrustada Ugala ja Kuressaare linnateatrit, kes
kostitasid Loksa teatripublikut professionaalse teatrietendusega meie väikelinna. Kavas oli William Douglas Home komöödia „Vana Õngitseja”,
mis oli südamlik, elegantne ja naljakas. 70-aastane romaanikirjanik, tema
vana ja torisev majateenija ja võrratu Luule Komissarov peaosalisena, talle
meisterlikult sekundeerivad Peeter Jürgens ja Arvo Raimo. Juhus meie elus,
kummalised saatusemängud ja see, kas me tunneme ära selle, kes meid
tõeliselt armastab. Meie kultuurikeskuse väike saal oli pilgeni täis, publik
elas näitlejate hinnangul südamest kaasa ja sai toreda elamuse.
Lavakujundus oli minimalistlik, sobis meie kammersaali.

Muusika-aasta 2015 tõi meile kõrgetasemelist muusikat

27. märtsil andis kultuurikeskuse saalis kontserdi Loksa Muusikakooli
kontsertmeister Alari Lahe. Ettekandele tuli Modest Mussorgski tsükkel
„Pildid näituselt“. Modest Mussorgski, Dimitri Šostakovitši hinnangul kõige
venepärasem muusik üldse, surnud keskeas 28. märtsil 1881. aastal, kirjutas
võrratu süidi „Pildid näituselt“ aastal 1874. Tsüklit läbivad Jalutuskäigud,
mille karakter muutub erinevatest maalidest mõjutatuna ning mis juhivad
kuulaja (vaataja) viimase tsükli osa Kiievi väravate apoteoosini, milles
jalutuskäigu teema kõlab piduliku hümnina. Inspiratsiooni andsid tema sõbra
kunstnik Viktor Hartmanni pildid, milledest säilunute reproduktsioonid
kaunistasid ka kultuurikeskuse saali. Puuduvaid (asukoht teadmata) pilte
sümboliseerisid tühjad raamid, neisse said kontserdikülalised need oma
vaimusilmas ise sisse mõelda.
Kõrgel tasemel klaverimängu demonstreeris pianist Alari Lahe (väljapaistva
pianisti, professor Aleksandra Juozapenaite õpilane), keda publik tänas
lillede ja kestvate ovatsioonidega.
Tänusõnad Alari Lahele, õhtu sissejuhatuse eest hea seisnud Raidi
Andrele, kunstnik Lemara Vahile, muusikakoolile ja rohkearvulistele muusikasõpradele.
Helle Lootsmann
Loksa Kultuurikeskuse tegevjuht

Külakogukonna arenguks

Mittetulundusühing Viinistu Külaselts esitas Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, kohaliku omaalgatuse programmi raames, taotluse „Külakogukonna
arenguvalmidus ja selle hindamine läbi seminari“. Projekti maksumus on
1753,00 €, sellest omaosalus 175,30 €.
Meie külaelu elushoidmiseks on Külaseltsi ja Viinistu Külakogu ettevõtmisel
hakatud koostama uut Viinistu küla arengukava. Arengukava peaks olema
augusti kuuks nii kaugel, et on võimalik kokku kutsuda küla kogukond
koos inimestega, kes küll külas kogu aeg ei ela, kuid on külaga ja külaeluga
tihedalt seotud. Otsustati 29. augustil viia läbi seminar, kus toimub arutelu
küla tuleviku üle, hinnatakse aasta jooksul tehtut ning kinnitatakse Viinistu
Küla uus arengukava. Samuti on loengud rannarahva keele uuringutest, selle
alalhoidmisest ja nooremale põlvkonnale pärandamisest. Peale külarahva on
kutsutud osalema Kuusalu Vallavalitsuse esindajad, ümberkaudsete külade
ja samuti Loksa linna esindajad. Teretulnud on kõik, kellel sõna sekka ütelda
või soov kogemusi omandada. Üritus lõpeb meeleoluka kontserdiga ja
küünalde süütamisega Viinistu rannas.
Laivi Kirsipuu, MTÜ Viinistu Külaselts
Juhatuse liige

Viinistu Rahvamaja fassaadi
rekonstrueerimistööd on alanud
Mittetulundusühing Viinistu Külaselts, kes haldab Viinistu küla Rahvamaja
hoonet ja korraldab külaelu, on võtnud ülesandeks rekonstrueerida Rahvamaja läbi projektitaotluste.
Taotlus esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele rekonstrueerimistööde
II etapi läbiviimiseks. EAS toetab rekonstrueerimist summas 25 760,00 €.
Omaosalus on 4546,78 €. Mittetulundusühingut toetab rekonstrueerimistöödel oma vahenditega Kuusalu Vallavalitsus.
Varem on EAS –ilt taotletud projektirahadega vahetatud aknad ja välisuksed.
Nüüd on vajalik fassaadi rekonstrueerimine. Hetkel on Rahvamaja fassaad
soojustamata, kohati on vundament vajunud, värv on maha koorunud ja
hoone näeb oma uute akendega ikkagi väga rääbakas välja.
Töövõtja leidmiseks korraldati veebruaris riigihange. Parima pakkumise
tegi OÜ Soojustus. MTÜ Viinistu Külaselts sõlmis töövõtjaga lepingu. Fassaaditööd algasid 25. märtsil ning lõppevad 30. juuliks 2015. Omaniku järelevalvet teostab OÜ Ehitusekspert. Tööde teostamist ja kvaliteeti kontrollib
MTÜ Viinistu Külaselts juhatus.
Laivi Kirsipuu

Seoses saabuva kevadega võib teedel
ja tänavatel näha aina rohkem kaherattalisi sõidukeid. Kuna autojuhid
on talve jooksul kaherattalistega
vähe kokku puutunud ning jalgratturite, mopeedijuhtide ja mootorratturite oskused võivad peale talve vajada
meeldetuletamist, võib just kevadel
tulla kaherattaliste liiklejatega ette
ohtlikke olukordi. Et kõik liiklejad
tervelt koju jõuaksid, on nii sõidukijuhtide kui ratturite poolt oluline eelkõige teineteist õigel ajal märgata ja
üksteisega liikluses arvestada.
Lastele, kes kevadel taas jalgrattaga
koolis hakkavad käima, tasub kodus
põhilised liiklusreeglid üle korrata
ning samuti talvel kasutamata seisnud jalgratta seisukord üle vaadata.
Alla 16-aastasel jalgratturil on kohustuslik jalgrattakiiver. Kiiver peab
olema ka paras, korralikult peas ja
rihmaga kinni, vastasel juhul ei ole
kiivrist kukkumise korral kasu. Jalgratturi nähtavust suurendab oluliselt helkurvest või -jope ja seda nii
pimedal kui valgel ajal.
Ohutuim on lapsel sõita jalgrattaga
jalgratta- ja jalgteel või kõnniteel.
Kõnniteel võib sõita siiski vaid alla
13-aastane jalgrattur ja tema kuni
kaks saatjat, väikelast rattatoolis
sõidutav jalgrattur ja teised jalgrat-

turid sel juhul, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt
raskendatud. Jalgrattaga sõiduteel
sõites tuleb alati liikuda selle parempoolse ääre lähedal. Sõiduteel võib
iseseisvalt jalgratast juhtida vähemalt
10-aastane laps ning 10-15-aastasel jalgratturil peab olema sõiduteel sõites kaasas jalgrattajuhiluba.
Väiksemad lapsed võivad jalgrattaga
sõita vaid kõnniteel, jalgrattateel ja
õuealal.
Sõidukijuhtidele on veel oluline tea-

da, et naastrehve võib kasutada kuni
31. märtsini. Erandina on talviste
tee- ja ilmastikolude esinemise korral lubatud naastrehvidega sõita
30. aprillini, kuid kuna käesoleval
kevadel selliseid talviseid tee- ja ilmastikuolusid ilmselt enam ei esine,
tuleb lähtuda siiski 31. märtsist.
Turvalist liiklemist!
Kaisa Kajo
piirkonnapolitseinik
Ida-Harju konstaablijaoskond

Jääkreostuse
likvideerimine

Loksa võrkpalliturniiri võitis
Kolga meeskond

Loksa linna omandis oleval Tallinna tn 5a asuval maa-alal, alustatakse sellel aastal peale 1. juunit
jääkreostuse likvideerimist.

Märtsikuu viimasel laupäeval kogunes Loksa Gümnaasiumi võimlasse 8
meeskonda, et omavahel võrkpallis mõõtu võtta.
1 alagrupi võitsid Virve ja Kolga võistkonnad, 2 grupi aga kaks Tallinna
meeskonda, VK Rush ja Legion.

Kunagi Loksa Laevatehasele kuulunud kinnistul, mis oli kasutuses
tööstusalana, asusid suured kütusemahutid ja jääkõlide kogumiskoht. Sellel territooriumil on vanad
ehitised, mis sisaldavad veel tänagi
õlijääke ning nende ümber on reostunud pinnas. 2014 aastal teostas AS
EcoPro jääkreostuse olemasolu ja
koguse kindlakstegemiseks uuringu,
mille tulemused on aluseks reostuse
likvideerimisel.
Töövõtja leidmiseks on alustatud
avatud hankemenetlus.
Jääkreostuse likvideerimist rahastavad Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 213 975,60€ ja Loksa
Linnavalitsus summas 37 760,00 €.

Poolfinaalid olid pingelised, finaali pääsesid jällegi Virve ja Kolga. Kui
alagrupis läks võit Virvele 25:20, siis finaalis sai revansi Kolga 25:17.
Kahjuks ei saanud Virve aga täiskoosseisus mängida, kuna üks mängija
vigastas poolfinaalis jalga. Kolga meeskonnas mängisid Ago Katvel, Rain
Jürisson, Kristjan Kiivit, Margus Raad, Tanel Kolk ja Dmitri Ussov.
Kolmanda koha saavutas Vk Rush. Veel mängisid meeskonnad Kuusalust ja
Loksalt.
Kohtumiseni juba uuel aastal!
Arvo Liivamägi

Laivi Kirsipuu
Arendus- ja
keskkonnanõunik

Ilusalong

Länvin

ootab oma uusi ja vanu kliente!
SOLAARIUM

tel 520 7167

KÜÜNESTUUDIO

tel 520 7167

KOSMEETIK

tel 5563 5395

JUUKSUR

tel 5802 9199

Vana-Loksa Seltsi suvised ekskursioonid:
11. juuni 2015 – Alutaguse (Kuremäe –Iisaku kant)
Marsruudil: Loksa – Uljaste – Maidla – Aidu – Kohtla-Nõmme
– Mäetaguse – Iisaku – Kuremäe – Illuka – Loksa
23.-24. juuli 2015 Läänemaa ja Vormsi
Marsruudil: Loksa – Koluvere – Kullamaa – Penijõe – Lihula –
Ridala – Vormsi – Haapsalu – Loksa.
Info: 5398 9790 või 607 5550
Rõõmsate kohtumisteni!
AS WeeRec tegeleb elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemisega
ning sekundaarsete plastide taaskasutusse suunamisega.
Meie tehas asub Kiiul - Vana-Narva mnt 16.
Pakume tööd:

ELEKTROONIKASEADMETE LAMMUTAJA		DEMONTEERIJALE

Ootame Sind kandideerima meie kollektiivi, kui oled positiivse ellusuhtumisega,
kohusetundlik, täpne ja aus ning kui Sul on olemas töötahe ja valmidus töötada
meeskonnas.
Omalt poolt pakume tulemustest sõltuvat töötasu (palgatase sõltuvalt
võimekusest 400-800 eurot bruto), tööalast väljaõpet, sõbralikku kollektiivi ja
ühisüritusi.
Huvi korral palume ühendust võtta info@weerec.ee või telefonil 6035800
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Loksa Lasteaial Õnnetriinu oli
külas teater „Tuuleveski“
24. märtsi ootasime me kannatamatult, sest meile pidi tulema
teater „TUULEVESKI“ etendusega
„Muinasjutt unustatud asjadest“. Ja
lõpuks saabus see päev.
Tulles saali, me nägime suurepäraseid dekoratsioone ja varjuteatri
sirmi. Esemed: käärid, niidirull,
nõel, kudumisvardad, heegelnõel,
lõngakerad, nööbid, kühvel, põrandahari - nägid välja elusatena. Nad
lamasid kohvris ja mittemidagi
tegemisest tülitsesid pidevalt omavahel ja ajasid teineteist välja. Kui
kühvel ja põrandahari otsustasid neid
pühkida, nagu prügi, neile meenus,
missugust kasu nad tõid inimestele

Loksa Lasteaed Õnnetriinu pidas
oma 30 sünnipäeva

vanasti ja hakkasid tööle. Head teod
koondasid neid ning aitasid leida
uut peremeest, kelle nad õpetasid
oma meisterlikust. Sellel positiivsel
noodil lõppes etendus. Muusikaline
saatmine kajastas suurepäraselt tegelaste iseloomu. Muinasjutt meeldis
absoluutselt kõigile. Vaimustusest
plaksutasid lapsed mitte ainult lõpus,
vaid terve etenduse ajal.
Täname kogu südamest teatri artiste
ja ootame nendega taaskohtumist.
Olga Trubotsev, Ljudmilla
Dmitritcheva
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õpetajad

Vepsa muinasjutud
18. veebruaril käis meie koolis külas Mihkel Tikerpalu, kes esitas meile etenduse „Vepsa muinasjutud“. Mihkel Tikerpalu on lõpetanud Loksa Gümnaasiumi 2006. aastal kuldmedaliga. 2010. aastal lõpetas Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja erialal. Praegu töötab ta Eesti Nukuteatris näitlejana.

Loksa Lasteaia Õnnetriinu sünnipäev
oli elamusterohke ja meeldejääv.
9. märtsil tähistas Loksa Lasteaed
Õnnetriinu 30-dat sünnipäeva.
Lasteaias oli siginat saginat juba
hommikust peale. Külla olid tulnud
klounid, kes käisid kõiki lapsi ja
täiskasvanuid sünnipäevapeole kutsumas. Klounid jagasid õhupalle ja
kõikidele oli sünnipäeva puhul väikene meene kingiks - lasteaia logoga
rinnamärk. Kella 10-ks olid kõik
lapsed ja õpetajad saali palutud, kus
toimus kontsert, klounid tegid lastele

trikke ja andsid lahendada erinevaid
ülesandeid, lõpetuseks tantsiti ja
mängiti üheskoos ringmänge.
Peale väikest kosutavat lõunapuhkust olid kõik rühmad palutud
spordisaali, kus toimus sünnipäevatordi söömine. Päev oli jõudnud juba
nii kaugele, et aeg oli hakata külalisi
vastu võtma. Saal oli uhkelt kaunistatud ja külalistest pungil. See tegi
meile kõigile ainult suurt heameelt,
et meil on nii palju sõpru. Pidulikul kontserdil esinesid väikesed ja
suured õnnetriinud. Eriliselt südant

Loksa Gümnaasiumi gümnaasiumiosa
neiud ja noormehed võrkpallis
Harjumaa parimad

Etendusel oli kolm osa: „Koputaja“, „Naeris katusel“ ja „Kuidas vahetada
viiskude vastu lehma“. Kõige rohkem meeldis mulle lugu taadist, kes vahetas viisud lehma vastu. See oli väga naljakas tükk. Nukud, millega Mihkel
Tikerpalu etenduses mängis, olid nukunäitleja Helle Laasi omad. Nukud olid
tehtud puidust ja olid väga vanad.
Väga tore, et teater meile ise külla tuli. Nüüd jään huviga ootama järgmist
korda.
Elena Viktoria Vaas, 3.a klass

26. märtsil toimusid Kiili Spordihoones Harjumaa 2015. a koolidevahelised
meistrivõistlused võrkpallis neiud 10-12 klass ja noormehed 10-12 klass.
Loksa Gümnaasiumi noored tõid koju kuldmedalid nii neiude kui ka
noormeeste arvestuses.
Loksa Gümnaasium neidude võistkonnas mängisid Mirjam Sillajõe,
Silvia Piikmann, Janett Treisalt, Liis Sindeva, Lisett Sindeva, Tatjana
Marhivka, Anu Alajärv. Noori juhendas õpetaja Aarne Idavain
Loksa kooli noormeste kuldses võitkonnas mängisid: Karmo Peetermann,
Justus Allemann, Artur Fjodorov, Kristo Metus, Miron Storožev, Pent
Paalberg, Alex Tammemäe ja André Martov. Juhendaja samuti õpetaja
Aarne Idavain.
Palju õnne!

TEATER KUTSUB
Tal elada on rutt ja tundma tõttab meel.
Vürst Vjazemski
Sõit sai teoks 1. aprillil.
Rahvusooper Estonia – sa astud aeglaselt treppidest üles ja juba sul tekib
hinges pidulik ärevus.
Me oleme tulnud vaatama balletti „Onegin”, nautima imekaunist Tšaikovski
muusikat ja kauneid pilte 19. sajandi lõpu oludest.
Puškini ajatut poeemi teab igaüks. Koreograaf John Cranko – üks tuntumaid nimesid balletimaailmas on loonud Puškini värss-romaanist „Jevgeni
Onegin” imelise tantsuversiooni. Lavastaja Jane Bourne (Inglismaa).
Ballett jutustab kõrgist ja blaseerunud aristokraadist Oneginist, kes tõrjub noore naiivse Tatjana armastusavalduse. Aastaid hiljem, alles siis „kui
pardipojast on sirgunud ilus luik” tahab ta teda tagasi võita. On möödunud
10 aastat. Tatjanaga kohtudes mõistab ta, et on kaotanud võimaluse olla
tõeliselt armastatud. Kolmanda vaatuse ühes kirglikumas ja hingelisemas
stseenis kõlab Kurt-Heinz Stolze imeline arranžeering Tšaikovski klaveripaladest. Tatjana võitleb oma tunnetega, lükates tagasi Onegini armastusavalduse.
Laval näeme väga palju erinevaid tantse: alustades külatantsudest, siis Tatjana sünnipäeva miljöö ning lõpus aristokraatlik ball.
Kostüümides on palju ehedat spetsiaalset helkivat siidi ja tülli. Tantsukleitide siid – 220 meetrit on kullaga tikitud Indias (Eestis sellist võimsust
lihtsalt pole). Kokku 120 kostüümi.
Kallis ja kaunis mitmes mõttes! Elamus kirjeldamatu. Teatrikülastajad Loksalt olid vaimustuses.
Teater ootab ka sind!

Riina Juhkami

Mittetulundusühing Rannamännid
alustasid maalimiskoolitusega
Märtsis alustasid MTÜ Rannamännid projekti „Rahvusliku mustri trükkimine
tekstiilile“, mille rahastajaks on Kodanikuühiskonna Sihtkapital läbi kohaliku
omaalgatuse programmi. Projekti toetatakse summas 526,22 €, millele lisandub
omaosalus 58,50 €. Kuna MTÜ Rannamännid ei koosne enam ammu ainult
pensioniealistest inimestest vaid koondab endasse üha enam nooremaid sh ka
meesterahvaid, on ühenduse käsitöötegijatel soov areneda teises suunas ning õppida
esivanematelt pärandatule juurde ka kaasaegsemaid tehnikaid. Üks uuemaid tehnikaid,
mida nähti viimase õppereisi ajal, oli tekstiilile trükitud Muhu ja teiste kogukondade
rahvusliku käsitöö mustrid. Selleks, et tekstiilile midagi värvidega kanda, tuleb
eelnevalt õppida värve käsitlema ja omandama põhjalikult maalimistehnikad ning
joonistusoskus. Maalimisõpe toimub kahes rühmas. Õppetoad tegutsevad laupäeviti
ja pühapäeviti. Kangastele sh siidile maalimist õpetab Veronika Vahi.
Laivi Kirsipuu, projektijuht

soojendav oli laste ja õpetajate ühislaul. Kõikidele külalistele pakkusime
sünnipäevakringlit ja mahla.
Oli ilus ja meeldejääv päev.
Suur aitäh kõikidele külalistele, õnnitlejatele, sõpradele heade soovide
eest.
Eriliselt suured tänusõnad meie suurele toetajale AkArt Print OÜ-le
ilusate rinnamärkide eest ja Koduekstra Loksa kauplusele ühekordsete
nõude eest.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Reet Viirand – 80

11. märtsil täitus 80 eluaastat Loksa
kooli kauaaegsel armastatud algklasside
õpetajal Reet Viirandil.
Reet Viirand on sündinud 1935. aastal Võsul ehitustöölise perekonnas.
Kooliteed alustas 1942. aastal Loksa
7-klassilises koolis, mille lõpetas 1949.
aastal. 1950. aastal alustas õpinguid
Fr.R.Kreutzwaldi nim. Rakvere Pedagoogilises Koolis. Peale lõpetamist
1954. aastal alustas Reet Viirand tööd
noore õpetajana Loksa koolis - algklasside õpetaja ja vanempioneerijuhi kvalifikatsiooniga.
Reet Viirand töötas Loksa koolis 52
aastat. Endised õpilased ja kolleegid
tunnevad Reet Viirandit tööka ja pühendunud inimesena, kes pälvis austuse ja
lugupidamise nii õpilaste, kolleegide kui
ka lapsevanemate seas. Tema tunnid olid
huvitavad, töötihedad ja näitlikud ning
õpilasi arendavad ja kasvatavad.
Endine õpilane, hilisem praktikant ja
kolleeg Malle meenutab:
Kõik soovisid, et just õpetaja Viirand
oleks nende õpetaja. Ta ei tõstnud kunagi häält, ei riielnud koridoris kellegagi. Praktika juhendajana oli väga
nõudlik tundide ettevalmistuse suhtes,
konspektid pidid olema tehtud mitte
järgmiseks, vaid ülejärgmiseks tunniks,
tunni analüüs oli väga kriitiline. Minu
tütre klassijuhatajana oli rahulik, kogenud, ei kurtnud ega kritiseerinud õpilasi.
Kolleegina oli sõbralik, kohusetundlik,
väga palju valmistas käsitsi individuaalseid töölehti ja ülesandeid, seltskonnas
alati tagasihoidlik.
Endine kolleeg Merike mäletab teda kui
väga kohusetundlikku, täpset ja heasoovlikku inimest. Väga tundlik, mis on
kaladele nii iseloomulik!
Austatud Reet Viirand! Õnnitleme Sind
sünnipäeva puhul! Soovime head tervist, elamise rõõme ja sisukat rahulikku
pensionipõlve!
Loksa kooli pere
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Sõbrapäev Loksa
Gümnaasiumis
14. veebruaril on Loksa koolis alati
olnud kombeks pidada sõbrapäeva, kinkides parimatele sõpradele
kaarte, mängides vahvaid mänge ja
tehes sõbrapäevateemalisel taustal
koos pilti - nii ka sel aastal. Sõbrapäeval riietusid õpilased pidulikult, lisades välimusele ka midagi
punast. Kõige populaarsem mäng
oli sel aastal kallimäng, kus pidi
teise mängija üles leidama ja teda
kallistama, kõrvaldades ta sellega
mängust. Kallimängus osalejatele
joonistati hommikul põsele ka
punased südamed. Pildistamiseks
kaunistati pink punase tekikese ja
südamekujuliste patjadega. Saalis
olid ka iga klassi valmistatud kastid, kuhu sai sõbrakaarte panna. Toimus sõbralikuima poisi,
tüdruku ja õpetaja valimine, hääletuse tulemused tehti teatavaks
veerandi lõpu aktusel. Sõbralikem
tüdruk – Kristi Tammemäe, sõbralikem poiss – Siim Aksel Amer, sõbralikem õpetaja Sulev Valdmaaa.
Vahetundides kõlas teemakohane
muusika ja valitses lõbus meeleolu.
Astrid Salumäe
12.a klass

Epp Paalberg
lõpetas
suusahooaja Eesti
meistrivõistluste
viienda kohaga!
19. märtsil toimusid Otepääl Eesti
meistrivõistlused
suusatamises.
Kavas olid sprindidistantsid klassikalises tehnikas. Eelsõidus sõitis
Epp 14 naise konkurentsis välja
päeva viienda aja. Veerandfinaali
juhtis ta kindlalt algusest lõpuni.
Poolfinaalis jäi seekord veel 0,5
sekundit puudu, et medalisõitu
pääseda. 16-aastasele tüdrukule on
täiskasvanute meistrivõistluste viies
koht suur kordaminek ning ilus lõpp
suusahooajale.
Hoolimata kehvadest lumeoludest
osales spordiklubi Suusavägi hooaja vältel 18 võistlusel Eestis, Leedus
ja Soomes. Kindlasti on märkimisväärne Pent Paalbergi Estoloppeti
pikamaasuusatamise sarja võit M20
vanuseklassis ning üldarvestuse 13.
koht nelja etapi kokkuvõttes.

Trikimees Jürgen Veber Loksa Gümnaasiumis
31. märtsil oli koolilastel erakordne
võimalus kohtuda trikimees Jürgen
Veberiga.
„Maagiapäeva“ raames oli üles
pandud
põnev ja interaktiivne
mustkunstiteemaline näitus. Lisaks
Jürgen Veberi rekvisiitidele sai seal
näha rariteetseid asju, mis kuulusid
maailmakuulsatele mustkunstnikele
nagu Harry Houdini ja Howard
Thurs-ton. Välja oli pandud ka klassikaline naise poolekssaagimise kast.
Kell 14.00 korraldati kooli saalis
põnev ja kaasahaarav workshop stiilis
etteaste, mis andis pealtvaatajatele
pisikese ülevaate ka mustkunsti
telgitagustest. Pealtvaatajad said ise
osaleda igas ettenäidatud trikis.
Pealtvaatajad elasid kogu hingest
kaasa kuni kohtumise lõpuni.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Muusika – aasta 2015

Näitus „Igatsusest sündinud elusümfoonia. Eduard Tubin 110“
23. märtsist – 3. aprillini sai Loksa Gümnaasiumis külastada Eesti
Teatri-ja Muusikamuuseumi poolt
koostatud rändnäitust „Igatsusest
sündinud elusümfoonia. Eduard Tubin 110“.

Eduar Tubin sündis 18. juunil 1905.
aastal Kallastel. Hariduse omandas
Tartu Õpetajate Seminaris ja Tartu
Kõrgemas Muusikakoolis. 1944.
aastal põgenes perega Rootsi, kus
elas kuni surmani.
E.Tubinal oli kustumatu igatsus kodumaa, Eestimaa looduse, eesti keele
ja meele järele. See igatsus läbis ka
tema heliloomingut. Ta oli eelkõige
sümfonist: on kirjutanud 10 sümfooniat (4 kodumaal ja 6 Rootsis).
Sümfooniate kõrval on tähtis koht
tema loomingus kammermuusikal.
Pöördelise tähtsusega teoseks pidas Tubin ise 1950.aastal kirjutatud
2.klaverisonaati „Virmaliste sonaat“,
mille loomiseks andsid tugeva tõuke
Stockholmi kohal nähtud virmalised.
Kogu Tubina kompositsioonitehnika
on erakordselt silmapaistev ja vii-

XII Eesti koolinoorte meistrivõistluste eelvoor toimus 26. novembril 2014 14 maakonnas ning Tallinnas. Osavõtjaid oli 230:
põhikoolivõistkondi 116 ja keskkoolivõistkondi 114. Eelvooru
võitjad igas maakonnas nii põhi- kui keskkoolivõistkondade
arvestuses pääsesid otse 7. märtsil 2015 Viimsi koolis toimunud
finaali, samuti jagati eelvooru üle-eestiliste tulemuste põhjal veel
18+18 finaalikohta.

MTÜ Spordiklubi Suusavägi

Loomingusse mahuvad veel vokaalsümfoonilised teosed, teosed erinevatele instrumentidele, ooperid
„Barbara von Tisehusen“ ja „Reigi
õpetaja“ ning ballett „Kratt“, mida
peetakse eesti rahvusballetiks. Kui
9.märtsil 1944.aastal toimus Tallinna
pommitamine ja mille käigus ka „Estonia“ teater tabamuse sai, käis laval
„Krati“ etendus.

Eduard Tubina muuseum. Lisaks
heliloojale kuulunud klaverile ning
tema loominguga seotud pillidele on
seal ajaloolised esemed, Eduard ja
Erika (teine naine) Tubina vahakujud, perekonna fotoalbumid, Tubina
valmistatud lossimakett, purilennukid jpm. Palju on muuseumile annetanud helilooja poeg Eino Tubin.
Koos Alatskivi lossi ja Liivi Muuseumiga tähistatakse igal aastal 18. juunil Tubina sünnipäeva.

mälestuse

Tallinnas tegutseb Eduard Tubina
Ühing, mis jäädvustab tema mälestust, uurib ja propageerib tema
loomepärandit.

Teatri-ja Muusikamuuseumis on
ulatuslik Tubina muuseumikogu.
2011. aastal avati Alatskivi lossis

Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht ja
muusikaõpetaja

Eduard Tubina
jäädvustamine:

Loksa Gümnaasiumi mälumängu võistkond tõi koolinoorte
meistrivõistlustelt koju hõbemedalid
7. märtsil toimus Viimsi keskkoolis XII koolinoorte meistrivõistluste
finaal mälumängus. Võistluste korraldajaks on MTÜ Eesti Mälumänguliit.

Möödunud talvest saab pikemalt
lugeda ning pilte ja videoid vaadata
klubi kodulehel internetis aadressil
www.skiforce.ee.
Spordiklubi Suusavägi tänab Loksa
linnavalitsust ning Eesti Kultuurkapitali, kes meie tegevust sel hooajal toetasid.

mistletud. Oma loomingust ei unustanud ta eesti muusika ürgvara - eesti
rahvamuusikat, mis oli ta inspiratsiooniallikaks paljudes instrumentaal- ja vokaaltöödes.

2. koha võitnud Loksa Gümnaasiumi võistkonda kuulusid Pent
Paalberg, Mart Tamm, Silvia Piikmann, Mirjam Sillajõe.
Palju õnne, tublid!
Esikohale tuli Tallinna Reaalkooli 11A/C ja 3. koha sai Hugo
Treffneri Gümnaasiumi 12b.
Loksa Elu
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Noortekeskuse tegus kevad
RISKILASTE TOETUSPROGRAMM
Noortekeskuse projekti „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste” raames toimuva huviringi noored laskurid on usinalt
harjutanud sügisest alates laskesimulaator relvaga täpsust. Koolivaheajal
oli neil võimalus sõita Tallinnasse Männiku Lasketiiru. Seal ootasid
laskeinstruktorid, et õpetada noortele õigeid laskeasendeid. Põnev oli lasta
sportpüssist 50 meetri kauguselt.
Ka juhendajate jaoks oli see hea võimalus hinnata noorte arengut. Kindlasti
lähme me veel sinna harjutama, sest selline kogemus arendab kiiresti.

Tagasi saabus ta sealt taas medalitega II koht tüdrukute murdmaasuusatamises
ja II koht murdmaa segateatevõistlustelt.
Ka sellel aastal puudus lumi, mis tõttu lükkus Kaitseliidu noorte kotkaste ja
kodutütarde traditsiooniline vastlapäev muudkui edasi, kuni muutus hoopis
Kevade ootuseks 2015. Korraldajateks olid sel korral Kuusalu rühm ning
toimus tegevus Sigula küla rahvamaja ümbruses.
Toimusid erinevad taibukust ja teadmisi vajavad mängud. Kodutööna oli
vaja ette valmistada parodeerimise etteaste teemal „Kuula näe mu juhti“
pikkusega 1-2 minutit. Noored esitasid vaimukaid ja tabavaid etteasteid,
mis miksitakse kokku ning kuna Kaitseliidu noortel on 2015. aasta meedia
aasta, siis 25. aprillil saavad rühmajuhid näha, millised on nad noorte silmis.
Loksa noored osalesid tubli koosseisuga ning tüdrukute võistkond saavutas
kokkuvõttes neljanda koha.

23. aprillil
kell 18.30
Loksa linnaväljakul
Loksa linna

JÜRIÖÖJOOKS
Start ja finiš samas kohas.
Ootame osalema 7-liikmelisi
võistkondi.
Osaleda võivad nii meeskonnad, naiskonnad kui ka
segavõistkonnad.
Joostakse 7 etappi, etapi pikkus umbes 400-500 meetrit.
Vanuserühmad:

NOORTEKESKUS
Koolivaheaja sisukamaks muutmiseks korraldati Noortekeskuses üle hulga
aja piljarditurniir. Seda oli hea teha, sest just koolivaheaja alguses remonditi
taas ära meie piljardilaud. Osalejaid oli palju. Pingelises võistluses tuli turniiri
võitjaks Mark Kotik, teise koha sai Kirill Pronko ning kolmanda-neljanda
koha heitluses jäi peale Denis Kotenko ning neljandaga pidi leppima Artut
Dubina.
16. aprillil teeme järgmise turniiri, ootame osalema!
02.aprillil toimus noortekeskuses munadevärvimine. Huvilisi saabus juba
varem kohale ning osalejaid oli palju. Kõik värvijad said endale pühadeks
ilusad kirjud munad.

KODUTÜTRED - NOORED KOTKAD
Kui 24. veebruaril tunnistati Loksa linna 2014. aasta sportlaseks Epp
Paalberg, siis paraku ei saanud ta oma tunnustust vastu võtta, sest nagu tublile
sportlasele kohane, oli ta taas võistlemas. 23-27. veebruaril toimusid Leedus
II Balti Talve Sõjamängud. Seal osalesid Eesti, Läti ja Leedu militaarsed
võistkonnad ning Epp oli Eesti noorte võistkonnas.

I vanuserühm
3.-6. klasside õpilased:
2 tüdrukut + 5 poissi
II vanuserühm
7.-8. klasside õpilased:
2 tüdrukut + 5 poissi
III vanuserühm
9.-12. klassi õpilased:
2 tüdrukut + 5 poissi
Täiskasvanute võistkonnad:
Loksa rühma kodutütred-nooredkotkad alustasid koolivaheaega kaua 7 osalejat
oodatud Noortekaööga. 14. märtsi lõunal kogunesid noored noortekeskusesse
oma magamiskottide ja muu varustusega. Oskus orienteeruda on alati vajalik
oskus ning seda me ka kordame ja õpetame pidevalt, seega algas ka meie
üritus Loksa vahelise orienteerumisega, kus vanemad noored olid suunajaks
ja abiliseks noorematele vajaduse korral. Loodan, et noored õppisid sellest
korrast, et kiiremad jalad ei anna võitu, kui komposteeritud on valesti
ning palju läheb aega kaotsi, kui suudad ära kaotada legendi, mis aitab
kontrollpunkte kiiremini üles leida.
Õuest tulles ootas toas soe supp ning algasid ettevalmistused õhtusteks
tegevusteks. Kuna oli tegemist Noortekaööga, siis öörahu kellaaeg puudus,
lihtsalt uni hiilis ise kohale ning magama jäädi päris kiirelt.
Hommikul oli ees põnev võikudevõistlus, kus kõik said ise endale huvitava
võileiva teha, et seda siis pudru kõrvale nosida. Võitsid kõik vahvad võikud
ja toredad noored, kes osalesid noortekaööl!

Etapid:
I etapp : Loksa linnaväljak –
Tulisilma Ärikeskus
II etapp: Tulisilma Ärikeskus
– Pargi ja Mere tn rist (endine
Nõmme kauplus)
III etapp: Pargi ja Mere tn rist
– Ranna ja Mere tn rist
IV etapp: Ranna ja Mere tn
rist – Hara tee rist ( Kuivoja
Margit Amer puhkekeskus )
Loksa rühma juht ja Loksa Noortekeskuse juhataja V etapp: Hara teerist – Rahu
tn bussipeatus
VI etapp: Rahu tn bussipeatus – kiriku tagumine värav
VII etapp: kiriku tagumine
VIII b klassi võistkond, kuhu
värav – Loksa linnaväljak
kuuluvad Alina Tšitšigeševa,

Hero 2015

Irina Kniazeva, Regina Novikova, Jekaterina Rožneva, Elizaveta Galiakberova ja Nikolai
Kipjatkov, osalevad Haridus- ja
Teadusministeeriumi ja Briti
Saatkonna ühisprojektis „Hero
2015“ (Hooliv Ettevõte Rikas
Organisatsioon). 20. veebruaril osalesime koos huvijuht Riina Paartaluga projekti
avaüritusel, mis toimus Mektory koolituskeskuses. Projektis osaleb kokku 7 kooli Kohtla-Järvelt, Tallinnast, Viljandist, Loksalt. On nii eesti kui ka vene õppekeelega koole. Kohtumise alguses tervitas meid Briti suursaadik Eestis hr. Christopher Holtby.
Edasi tutvusime teineteisega. Selleks anti ülesanne: pidime leidma endale
vestluspartneri, kes ei ole oma kooli õpilane, ja kolme minuti jooksul tutvuma
teineteisega. Kõik inimesed olid väga sõbralikud ja head suhtlejad. Seejärel
kuulasime ettekannet hoolivast ettevõtlusest ja 2014 aasta parimast Eesti
noorfirmast. Siis jagati meid võistkondadeks, kuhu kuuluvad 2 erineva kooli
õpilased. Kuna osalevaid koole on 7 ja meie võistkond kõige arvukam, siis
jagati meid pooleks ja nii tekkis 4 koondvõistkonda, kes hakkavad edaspidi
internetipõhiselt koos töötama. Edasi järgnes lõunasöök, mis oli väga rikkalik. Pärast lõunasööki alustasid võistkonnad oma äriplaani koostamisega.
Alguses kõik häbenesid, aga see kadus ruttu. Tund aega, mis meile ülesande
lahendamiseks anti, möödus elavas vestluses ja millest selgus päris palju häid
ideid edasiseks koostööks. Tunni möödudes pidid kõik võistkonnad rääkima
oma ideest. Oli väga huvitav kuulata, mida teised välja mõtlesid. Päev möödus ruttu ja väga töökalt ning me sõitsime hea tujuga koju.
Alina Tšitšigeševa, 8.b klass

Registreerimine jooksule kell
17.45 - 18.15 linnaväljakul.
Auhinnad, finišis kuum tee.
Info tel 504 1944 ja Loksa
Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajad.
Ootame rohket osavõttu!

Loksa Kultuurikeskus korraldab
Rohevahetus Loksa linnas laupäeval,
16. mail 2015.a
Kus ja millal? Kõik aiahuvilised on oodatud Loksa Kultuurikeskuse ette
parki, laupäeval, 16. mail kell 11.00.
Mis on rohevahetus?
Rohevahetus on Aiaklubi poolt 2007 aastal alguse saanud aia- ja
taimehuviliste kokkusaamine, mille käigus vahetatakse omavahel või
antakse ära oma aia või kodu ilu- ja tarbetaimi, pistikuid, seemneid,
sibulaid või juurikaid.
Rohevahetuse reeglid
Rohevahetus on TASUTA, kaasavõetud taimi, paljundusmaterjali ja
muid aiatarbeid võib ainult VAHETADA või ÄRA ANDA, MITTE MÜÜA!
Rohevahetusel võib oma taimi müüa ainult kokkuleppel
korraldajatega, müügikoht on sel juhul tasuline.
Mida rohevahetusele kaasa võtta?
Kõik, mis huvitab rohenäppe – väiksed puupojad, ilupõõsad, jagamist
(noorendamist) vajanud püsililled, toalilled, veetaimed. Sobilikud on
ka üle jäänud suvelille- ja köögiviljataimed.
Muu tähtis info
Taimepojad peaks olema eelmisel õhtul kastetud, võimalusel lisada
sedeliga taime nimetus või printida välja illustreeriv pilt. Sibulad,
risoomid, mugulad, juurikad peaks olema võimalusel pakendatud
paberkottidesse. Lisaks taimedele võib rohevahetusele tuua ka
üleliigsed taimeanumad (potid-kastid) ning aiakirjandust (ajakirjad,
ajalehed, raamatud).
Kontakt
Korraldajad ootavad ettepanekuid paremaks korralduseks, vastavad
küsimustele ja annavad nõu kontaktidel: Loksa Kultuurikeskus,
Loksa Tallinna tn 47, kultuurikeskus@loksa.ee; tel: 6888 110.

www.loksakultuur.ee

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist
„Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“.

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

SA Loksa Kultuur avaldab
sügavat kaastunnet ringijuht
Lemara Vahile
vanemate surma puhul!

