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23. veebruaril tähistas Loksa linn Eesti Vabariigi 96.
aastapäeva piduliku kontsert-aktusega, kus kuulutati
välja Loksa linna aukodanik, Loksa linna Teenetemärkide
ja Aumärkide saajad, Loksa Aasta Noor tiitli saaja ja
Loksa Aasta Sportlane tiitli saaja ning anti üle Loksa

linna aukiri ja tänukirjad. Loksa linna aukodanikuks sai
muusikaõpetaja ILMAR MURAKAS, kellele omistati aukodaniku tiitel Loksa kandi kultuuri- ja hariduselu edendamise
eest.
Loe edasi lk 2-3, 5

poeg
Karl Piibemann

Palju õnne
vanematele!
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Loksa linn tunnustas oma tublimaid
Loksa linna Aukirja sai Loksa kiirabi tänu-

Loksa linn tähistas 23. veebruaril Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
piduliku kontsert-aktusega, kus kuulutati välja Loksa linna aukodanik, Loksa linna Teenetemärkide ja Aumärkide saajad, Loksa
Aasta Noor tiitli saaja ja Loksa Aasta Sportlane tiitli saaja ning
anti üle Loksa linna aukiri ja tänukirjad.
Kontserti esimeses osas esines Aavo Otsa Muusikastuudio vaskpilliansambel. Nende esinemine oli suurepärane ja meeleolukas.
Seejärel sai sõna linnapea Värner Lootsmann. Ta andis pidulikult
üle Loksa linna tänukirjad ja aukirja, Loksa linna Aasta Noore ja
Aasta Sportlase meened, Loksa linna Aumärgid, teenetemärgid ja
Loksa linna Aukodaniku tunnistuse. Kontserti teise osa sisustasid
Loksa taidlejad ja noored muusikud ning etlejad Juule Laurendi,
Triin Makuhhini, Diana Gromova, Raidi Andre ja Urve Toompuu
juhendamisel.
Kõike jäädvustas Tippfoto OÜ fotograaf Peeter Hütt.

Loksa linna 2014 tunnustatud

väärse töö eest ja seose Loksa kiirabi 30. aastapäevaga.

Nataliya Ivonina esitas Loksa linna Teenetemärgi kandidaadiks
Loksa Lasteaia Õnnetriinu kollektiiv. Nataliya Ivonina on lõpetanud Moskva Pedagoogilise Instituudi. 1982. aastal alustas ta
Loksal tööd kasvatajana, mõne aja päras töötas ta juba samas
lasteaia metoodikuna, ta oli loominguline, õiglane ja alati töötajate
eest seisev. Kui valmis praegune lasteaiahoone, siis pakuti talle
seal tööd juhatajana, ta töötas Loksa Lasteaias kuni pensionile
minekuni 1992. aastal. Ta komplekteeris kogu lasteaia  sisustus,
mänguasjad, metoodiline materjal, lasteaia õueala. Sel perioodil
oli lasteaias 10 rühma ja kolm algkooli klassi. Kogu tema töö oli
suunatud laste tervisele ja arendamisele. Ta oskas liita ühtseks
meeskonnaks noored inimesed, kes tulid Loksa Lasteaeda tööle.
Ta oli avatud uutele väljakutsetele, oli alati tähelepanelik ja taktitundeline. Loksa linna Teenetemärk anti Nataliya Ivoninale
pikaaegse tähelepanuväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.

LOKSA LINNA AUMÄRGID said:
LOKSA LINNA AUKODANIK 2014
ON ILMAR MURAKAS

Ilmar Murakas on sündinud 1933. aastal. 1954. aastal määrati ta
Loksale tööle. 1956. aastal töötas Ilmar Murakas Loksa Kultuurimaja direktorina. Aastatel 1957-1959 õpetas ta lastele muusikat ja
akordionimängu Loksa Keskkooli muusikaklassis. Tollel ajal oli
Loksa keskkoolis 4 orkestrit: rahvapilli-, puhkpilli-, estraadi- ja
tantsuorkester. Ilmar oli aktiivne kaasalööja ja organiseerija.
Samal ajal oli ta ka Loksa Kultuurimaja kunstiline juht ja akordionist. Aastatel 1959-72 jätkas ta akordionimängu õpetamist
Loksa Keskkoolis, omandas ise samal ajal keskerihariduse akordioni erialal Tallinna Muusikakoolis. 1972. aastal oli ta koos Raidi
Andre ja Erika Kasetaluga Loksa Muusikakooli asutajaks. Ilmar
Murakas läbis kitarriõpetajate kursused ning hakkas andma kitarritunde. Ta töötas õpetajana Loksa Muusikakoolis kuni 2004. aasta
märtsini. Lisaks kitarrimängule õpetas ta ka süntesaatoril mängima. Õpetajatööd on Ilmar Murakas teinud 47 aastat ning seda
pühendumuse ja äärmiselt suure missioonitundega. Loksa kultuurielus ei läinud mööda ükski kontsert, kus ei oleks esinenud tema
õpilased. Ilmar Murakale omistati Loksa linna Aukodaniku tiitel
Loksa kandi kultuuri- ja hariduselu edendamise eest.

LOKSA LINNA TEENETEMÄRGID anti

Anne Moksile ja Nataliya Ivoninale.

Anne Moksil täitub käesoleval aastal 40 tööaasta Loksa apteegis.
Teenetemärgi kandidaadiks esitas ta Loksa apteegi nimel Loksa
apteegi juhataja Elbe Järve. Anne Moks lõpetas Tallinna Meditsiinikooli 1974. aastal ning
asus farmatseudina tööle
Loksa apteegis. Anne Moks
on alati abivalmis, sõbralik
ja vastutulelik, arvestab
alati vastavalt võimalustele
klientide vajadusi, oskab
kuulata ja nõu anda, on oma
töös kompetentne. Ta on
hooliv, mõistev  inimene,
kelle poole on lihtne pöörduda, ta kuulab, soovitab,
toetab hea sõnaga. Annele
on väga olulised kodu ja
perekond. Anne Moksile
anti Loksa linna Teenetemärk pikaaegse ja tänuväärse töö eest Loksa kandi
farmatseudina.

Ain Kasetalu Loksa linna infotehnoloogia
arendamise eest;
Vaike Reinla -

MTÜ Rannamännid töös aktiivselt osalemise ja pensionäride
ühenduse töö organiseerimise
eest;

LOKSA LINNA AASTA
SPORTLANE ON EPP
PAALBERG

Epp Paalberg on juba aastaid saavutanud
märkimisväärseid tulemusi kergejõustikus
ja suusatamises nii maakondlikul kui ka
vabariiklikul tasemel. Epp õpib Loksa Gümnaasiumi 8. klassis,
kuid 2013. aastast on Epul ette näidata Harju meistritiitel nii naiste
kui ka N16 vanuseklassis. Epp on 2013. aasta Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik 1500 m takistusjooksus ja 4. koha
saavutas ta 400m jooksus. Eesti karikavõistlustel murdmaajooksus tüdrukute B vanuseklassi 1500 m distantsil 1. koht. 2013. aasta
Eesti Rukkilillemängudel 1. koht 1500 m jooksus, 2013. a Jaak
Mae karikavõistluste 1. koht, Piret Niglase auhinnavõistluse 1.
koht, ETV-Swedbanki noorte suusasarja 2012/2013 kokkuvõttes
6. koht (4 võistlusel oli viie parema hulgas, parim koht oli HolstrePolli 10 km klassika 3. koht). Epp osaleb alati Loksa linna spordivõistlustel. Tema nimel on 13.-14. a tüdrukute Loksa kooli rekordid 100 m, 200 m, 400 m ja 800 m jooksus. Ta on ka aktiivne
kodutütar, kuulus Loksa kodutütarde võistkonda, kes võitsid 2012.
a vabariikliku nooremate kodutütarde matkamängul 1. koha.

LOKSA LINNA AASTA NOOR TIITEL
OMISTATI TAAVI TERNJAVSKILE.

Vladimir Kholod aktiivse töö eest Loksa linna kultuurielu elavdamisel ja sotsiaalsfääri arendamisel.

Taavi Ternjavski on väga aktiivne ja ettevõtlik Loksa kooli
tegemistes, ta on Loksa Gümnaasiumi silmapaistvamaid õpilasi.
Kõikide kooliaastate jooksul on ta edukas olnud nii õppetöös,
spordis kui ühiskondlikus tegevuses. Taavi on meeldiv ja korrektne noormees, kes on pälvinud nii õpilaste, õpetajate kui üldsuse
lugupidamise. Taavi on koolis suureks autoriteediks nii sportlase
kui koolikaaslasena. Sporditreeningute ja võistluste kõrvalt on ta
osanud oma aega arukalt ja ratsionaalselt planeerida ning tema
soov hästi ja kohusetundlikult õppida on tähelepanuväärne.
Samuti osaleb ta enamasti kõikidel klassi- ja kooliüritustel, olles
sageli organiseerijaks. Taavil on esinemisjulgust ja väljendusoskust, soov oma mõtteid ja kogemusi-oskusi teistega jagada,
kaaslasi innustada.
Loksa linna tänukirjad said: Elsa Rentsel, Urve Veiler, Aili
Raudla, Merike Tammemäe, Kaire Kotkas, Marina Letfullina, Eve
Jürgens, Zoya Ivanishkina, Maret Maisto, Nadezhda Tokareva,
Hannes Peetermann, Jüri Veber, Hilleri Treisalt, Tiina Murdvee,
Lemara Vahi, Sirje Mikiver, Tiina Nozdratenko.
Loksa Linnavalitsus tänab kõiki kontserdil esinenuid ja nende
juhendajaid. Suur tänu toetajatele ja kõikidele, kes aitasid
kaasa eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistamisele Loksal.
Hillari Treisalt
abilinnapea
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Loksa linnapea Värner Lootsmanni Eesti iseseisvuspäeva
kõne 23. veebruaril 2014. aastal
Kallid loksalased!
Lugupeetud külalised!
Daamid ja härrad!

E

esti Maanõukogu kuulutas
end oma otsusega 28. novembrist 1917 kõrgema võimu
kandjaks Eesti territooriumil.
Kolm kuud hiljem, 23. veebruaril 1918. aastal kuulutati
Pärnus välja Eesti Vabariik.
Järgmisel hommikul öeldi
Eesti iseseisvuse manifest
veelkord rahvale maha Pärnu
Eliisabeti kiriku kantslist õpetaja Hasselblatt poolt. Pärnus
toimus ka äsja väljakuulutatud
riigi kaitseväe esimene paraad.
Oli 24. veebruar 1918. Eesti
riik oli sündinud.
Neist sündmustest lahutab
meid 96 aastat.
Vabariigi loomise aeg oli keeruline ja raske. Tõenäoliselt
oleks Eesti Vabariik sellisena
nagu me seda teame ka sündimata jäänud, kui meil poleks
olnud sõpru, kes meile raskel
hetkel abikäe ulatasid. Soome
vabatahtlike saabumine major
Ekströmi juhtimisel tõid vabadussõja käiku pöörde ja see
hõimuvellede abi oli hindamatu.
Veelgi enam kui sõjakuulsust
ja südikat vastupanu, hindaksin aga noore Eesti riigi kiiret
suundumist esimese 20 iseseisvusaasta jooksul ebastabiilsest ja sõjast lõhutud riigikorrast väärika demokraatiani.
Eest riigi jaoks on veebruarikuu ka rahu- ja vabadusekuu.
Veebruarikuus saime me oma
Eesti riigi ja veebruarikuus,
kaks aastat hiljem allkirjastati

Tartu rahuleping. Kuidas hindaksid toonased Tartu rahulepingu läbirääkijad tänaste
poliitikute toimetamisi Eesti
riigi majanduse juhtimisel, me
ei tea, aga kindlasti poleks nad
nõus sellise piirilepinguga, mis
18. veebruaril 2014 allkirjastati - ilma sisulise diskussiooni ja
omapoolsete nõudmisteta. Aga
täna on see reaalsus.
Eesti säilitas omariikluse kuni
1940. aastani, millele järgnesid okupatsiooniaastad, mille käigus hukkus Eesti mehi nii
ühel kui teisel pool rindejoont
ja see oli alles algus. Teine
maailmasõda ning sellele järgnenu on selgeks kinnituseks, et
Eesti vabaduse garantii saab
olla üksnes igakülgsele rahvusvahelisele koostööle tuginev,
riigi rahumeelne ja kiire areng.
Viiekümne okupatsiooniaasta
järel, 20. augustil 1991 taastasime Eesti riikliku iseseisvuse.
Eesti Vabariik on loodud paljude kannatuste kiuste. Eesti
jonn ja visadus on olnud meie
raskustest räsitud rahvale tugevaks püsimajäämise pandiks. Veriselt ja raskelt on tulnud vabadus, mille ihalus on
kandnud rahvast muinasajast
läbi orjapõlve, mitmete sõdade, vallutajate ja okupatsioonide.
Ajalugu on näidanud, et maailm võib muutuda hetkega.
Eelmise sajandi lõpp oli Euroopa jaoks murdeline. Müürid langesid ja paljude rahvaste
unistused iseseisvusest said
teoks. Paljude rahvaste jaoks
oli aga ka see alles raske tee
algus demokraatliku riigikor-

rani. Näiteid on piisavalt 
nimetaksin vaid Balkanimaid
ja veel täna oma õiget teed otsivat Ukrainat.
Me täname mälestustes kõiki,
kes on meie kodumaa vabaduse nimel elu andnud. Meie
tänane kohus on kaitsta vabadust, inimõigusi ja väärikust kaitsta neid põhimõtteid, mille
eest võitlesid Eesti riigi loojad
ja mille nimel tegutsesime Eesti riigi iseseisvuse taastamisel
enam kui 20 aastat tagasi.
Eesti riik võib täna oma rikkust
mõõta kultuuri kandvusega,
kodukeelse haridusega ja mis
kõige olulisem, edasipürgivate
ja ennast eestlastena määratlevate inimestega. Lühikese taasiseseisvusaja jooksul oleme
näidanud, et me suudame
kiiresti areneda. Aga me peame
ka tunnistama, et Eesti on
vaene riik kui võrdleme oma
elatustaset Euroopa Liidu teiste
riikidega ja mitte ainult.
Viimaste valitsuste pidev kinnitamine, et meil läheb väga
hästi, on odav populism. Me
peame tunnistama, et varaline
kihistumine on reaalsus, mis
täna pigem süveneb. Mina ei
tea, kas lähitulevikus moodustatav uus valitsus saab reaalsusest paremini aru kui lahkuv,
kuid tuleb loota. Meie saadikud
Europarlamendis peaksid olema ehk hoopis õppimisvõimelisemad kui need kuus,
kes 25. mail oma töö seal
lõpetavad. Mulle väga meeldib
kolumnist Ahto Lobjakase
mõte, tsiteerin: ... Isiklikult
pakun, et kõige olulisem, mida
eurosaadikud võiksid Euroopas

üldse teha, on vähem rääkida ja
rohkem kuulata ...tsitaadi
lõpp.
Eesti Vabariik on loodud meie
poolt meile endile. Tänased
ohud vabadusele ja riikluse
kadumisele pole niivõrd relva
ähvardusel kui mälukaotusel.
Üha laienevas maailmas oleks
lihtne unustada oma rahvas ja
asuda kodukeelena rahvusvaheliselt aktseptaablimat tarvitama. Aga usun, et meie juured
on need mis teevad meist
kõikides valdkondades tugevamad ja kindlamad ka üha
avanevas maailmas.
Mina usun eestlusesse ja eestlastesse. Mina usun eestimaalastesse, kelle jaoks Eesti riik

on saanud koduks oma keele,
meele, vaimu ja kultuuriga.
Vabadussõda on meist jäämas
nii kaugele, et meie hulgas pole
enam neid, kes seda kasvõi
lapsena oma silmaga näinud
on. Ometi seisab sellel militaarsel sündmusel Eesti Vabariigi vundament. Relva võib
armastada või vihata, aga vabadust kingitakse harva. Enamasti tuleb see kätte võidelda.
Ja neid, kes meile vabaduse on
kätte võidelnud, tuleb austada
ja mälestada.
Kallid sõbrad!
Eesti riigi sünnipäeva pidu on
austusavaldus oma esiemade ja

esiisade mälestuseks ja austamiseks. Aga ta ei ole ainult
sild minevikku, vaid veelgi
enam tulevikku.
Mihkel Veske luuletuse pealkiri Ilus oled Isamaa väljendab kogu tunnet, mis peaks
olema iga oma riiki armastava
kodaniku rinnus. Vabadus püsib, kui me oma riiki ja tema
püsimise hinda armastame.
Soovin teile armastust oma
kodu ja rahva vastu.
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
Tänan Teid!
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Teeme koduümbruse
puhtaks!
Selle aasta talveperiood, mis oli tavatult lumevaene on möödas
ning ilmad kevadised. Loksa Linnahooldus kutsub teid korrastama
juba nüüd oma koduümbrust ja paneb elanikele südamele: palun
vaadake kriitilise pilguga üle kõik aianurgad ja kuuritagused. Nii
mõnigi prahihunnik riivab silma. Eriti korruselamute juures, kus
tihti ei teata isegi, kellele ladustatud hunnikud kuuluvad. Omajagu
muret põhjustavad kinnistud, mille omanikud ei ela Loksal. Maja
juurde kuuluva krundi korrashoiu eest vastutavad kõik elanikud
võrdselt.
Linnahooldus alustab taaskord ettekirjutuste koostamisega.
Palume sellesse suhtuda täie tõsidusega, sest Loksa Linnavalitsusel on õigus ettekirjutuse mittetäitmise korral rakendada
asendustäitmise ja sunnirahaseaduse § 2 lg 1 ja lg 2 alusel sunnivahendit.
Palume lugeda üle Loksa linna kodulehel olevad õigusaktid:
Loksa linna avaliku korra eeskiri; Loksa linna heakorra eeskiri,
mille § 5 sätestab kinnistu ja ehitise omaniku kohustused hoidma
korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
Koera ja kassi pidamise nõuded, eriti § 3 lg 14, mis tuletab
meelde, et loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja
hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited;
Kõik see on kättesaadav aadressil:
http://www.loksa.ee/index.php?page=66&. Samuti on võimalik
alati heakorda puudutavate küsimuste ja probleemide puhul pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku poole tel 58063455 või
e-posti aadressil: laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Loksa linna jäätmekava avalik väljapanek toimub
10.03-23.03.2014 Loksa Linnavalitsuses. Jäätmekava
eelnõu on kättesaadav linna kodulehel: www.loksa.ee.

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

Linnavara kasutusse andmine
SA Loksa Kultuur kuulutab välja linnavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras Loksa, Tallinna tn 49 (endise
bussijaama hoone) paiknevatele mitteeluruumidele üldpindalaga
312 m² (kogu hoone) või osaliselt renditavatele mitteeluruumidele
üldpinnaga 130 m2.
Pakkumisest rendipindadele võivad osa võtta kõik juriidilised ja
füüsilised isikud. Lepinguobjekti sihtotstarve on kasutamine äriruumina.
Kirjaliku pakkumise esitamise tähtaeg on 15. aprill 2014 kell
12.00, aadressile Loksa linn 74806, Tallinna 45, pakkumised
avatakse samas kell 12.30. Pakkumine peab sisaldama visiooni
ruumide ja hoone kasutamiseks ja arendamiseks. Pakkumine peab
sisaldama pakutavat rendihinda või/ja investeerimiskohustust.
Täiendav informatsioon: tel 526 7908 või 509 4088.

HARIDUS/ELU

märts 2014

IRL-i Loksa poliitik Ilmi Ternovskaja
reformikava  Loksa lasteaed
eestikeelseks
Eesti taasiseseisvumisest on
möödas juba veerand sajandit.
Sama kaua on räägitud nende
eestimaalaste, kelle emakeel ei
ole eesti keel, kiiremast integreerimisest Eesti ühiskonda.
Kulutatud on selleks nii
Euroopa Liidu kui Eesti riigi
raha, kuid tulemused on jäänud
kesiseks. Kuna riik asjadega
hakkama ei saa, on oma reformikavaga nüüd välja tulnud IRL-i nimekirjas kandideerinud Loksa Linnavolikogu liige Ilmi Ternovskaja.
Tema arvates tuleks Loksa
lasteaed teha eestikeelseks!
Nii valusaid reforme Eesti
haridusmaastikul veel tehtud ei
ole! Isegi haridus- ja teadusminister Aaviksoo pole sellist
mõtet avalikkusele veel tutvustanud. Võimalik, et sellise idee
on Loksa linnavolikogu liikmele Ilmi Ternovskajale andnud hoopis haridusministri
nõunikust juhendaja ja Kuusalu vallavolikogu liige Andres
Kaarmann? Kui nii, siis peaks
Andres Kaarmann ka oma
endisele õpetajale Ilmi Ternovskajale rohkem õpetust
jagama, et too niigi madalat
IRL-i mainet madalamale ei
kisuks.
Veebruaris toimunud istungil
menetles Loksa Linnavolikogu
eelnõud Õppe- ja kasvatustegevuse keel Loksa Lasteaias Õnnetriinu. Tulenevalt
koolieelse lasteasutuse sea-

dusest võttis volikogu vastu
otsuse, et lisaks eestikeelsele
õppe- ja kasvatustegevusele
jätkavad Loksa linna lasteaias
tegevust ka kolm venekeelset
rühma.
Euroopa Liidu, A.P.Møller
Sotsiaalfondi ja Loksa linna
ühisel jõul rekonstrueeritud ja
pool aastat tagasi taas Loksa
Lasteaia Õnnetriinu koduks
saanud majas on avatud seitse
rühma - kolm eestikeelset,
kolm venekeelset ja liitrühm.
Venekeelsetes rühmades tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku
õppekava alusel. Tavaline
lasteaia grupp ei ole just mitte
kõige õigem katselava eesti
keele õppimiseks. Seda eriti
laste jaoks, kelle peres räägitakse ainult vene keeles. Parim
moodus keele õppimiseks on
keelekümblus, kus kogu protsess on üles ehitatud lapse
emakeelt arvestades - Loksa
lasteaias on see olemas. Just nii
soovitavad spetsialistid-psühholoogid.
Täna käib õppetöö vene nooremas rühmas 50:50 keelekümbluse meetodil. Lastele õpetatakse eesti keelt lõimituna
tema igapäevaeluga. Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja ja
liikumisõpetaja kasutavad oma
töös eestikeelseid liikumis- ja
lauamänge.
Lõimumisalast

koostööd tehakse eesti rühmadega ühisüritustel ning
toimub väga aktiivne projektitegevus, näiteks MISA projektid. Õppetöö ja mängu käigus omandavad lapsed eesti
keele rikkalikku sõnavara ja
julguse ennast eesti keeles väljendada.
Loksa linna rahvastikust moodustavad ca 30% eestlased ja
70% teiste rahvuste esindajad
s.h. venelased ca 50%.
Tulenevalt elanike rahvuslikust
koosseisust ja arvestades
toimiva keeleõppe häid tulemusi ning lasteaia pedagoogide
tulemuslikku tööd riigikeele
õpetamisel, samuti nõudlust ja
lastevanemate huvi, pidas linnavalitsus vajalikuks, et Loksa
Lasteaias Õnnetriinu jätkuks
nooremas, keskmises ja vanemas rühmas õppe- ja kasvatustegevus nii eesti keele
kolmes rühmas kui ka vene
keeles kolmes rühmas. Seega
linnavalitsuse ettepanek oli
igati mõistlik ja seaduspärane.
Linnavolikogu nõustus linnavalitsuse ja lasteaia direktori
ettepanekuga ja võttis vastu
sellekohase otsuse.
Otsus ei meeldinud aga IRL-i
eestkõnelejale volikogus, volikogu liikmele Ilmi Ternovskajale, kes tegi ettepaneku üks
kolmest vene rühmast (kõige
väiksemad!) sulgeda ja selle
asemel avada Loksa lasteaias

neljas eestikeelne rühm. Nii
pidavat paranema vene keelt
rääkivate laste eesti keele oskus ja võimekus õppida matemaatikat eesti keeles!?
Ilmi Ternovskaja leiab, et eesti
keelt mittekõnelevaid lapsi, kes
alles on avamas ust oma esivanemate kultuurivaramusse,
tuleb juba väikelastena (miks
mitte isegi rinnalastena!) sundida kiirendatud korras rääkima eesti keelt. Et väikelapsed
rebitakse seetõttu sunniviisiliselt välja oma keele- ja kultuuriruumist  see IRL-i poliitikut ei häiri. Oluline on, et
juurteta noorel eestimaalasele
saaks osaks õnn õppida
matemaatikat riigikeeles.

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Põhja malevad valmistuvad ühisõppuseks
Veebruaris viisid Tallinna, Harju ja Rapla malevad läbi Pärispea poolsaarel maastikuluure
25.-27. aprillil toimuvaks
ühisõppuseks. Eelnev maastikluure läbiviimine on vajalik
tutvumaks reaalse maastikuga
ning täpsustamaks stsenaariumipõhise vahekohtunike poolt
juhitud tegevuse (ründajate ja
kaitsjate sõjamäng) kokkuviimist reaalse maailmaga (osalevate allüksuste toitlustamine,
liikumine maastikul, ööbimine,
objektide ja alade kasutamine,
jne).
Planeeritud ühisõppuse eesmärgiks on komplekteeritava
maakaitseringkonna
staabi
poolt sisekaitse operatsiooni
planeerimine ning sisekaitsealaste operatsioonide läbiviimine allüksuste poolt. Ühtlasi
kontrollitakse väljaõpetatud
sisekaitsekompaniide valmisolekut objektikaitseks, aga samuti ka koostööd kohalike
omavalitsuste, Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeametiga.
Õppusel osalevad Tallinna,
Harju ja Rapla maleva allüksused kokku umbes 500 kaitseliitlasega. Õppuse lõpurivistus leiab aset Loksa keskväljakul 27. aprillil kell 14.00.

Malevate esindajad Turbuneeme sadamas maastikuluurel Autor: Valjo Tooming
Maasikuluurel osalejatele tuli
meeldiva üllatusena kohalike
võimude ja elanike ning objektide valdajate abivalmidus ja
vastutulelikkus.
Olgu siinkohal ära mainitud
tänusõnadega Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskus, Loksa
sadam, Kuusalu vallavalitsus,
Loksa linnavalitsus, Kotka
puidutööstus, Kolgaküla rahvamaja jpt.

Loodame et koostöö erinevate
asutuste, ametkondade, kohalike elanike ja Kaitseliidu
vahel muutub üha paremaks,
sest kaasates teisi, saab
Kaitseliit paremini täita talle
seadusega pandud ülesannet suurendada vabale tahtele ja
omaalgatusele toetudes rahva
valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku
korda.

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev
vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev
riigikaitseorganisatsioon, mis
täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud
ülesandeid.
Kaitseliit
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Eesti Vabariik  96

Loksa Gümnaasium tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva 25.veebruaril kontsert-aktustega.
Esimese tunni ajal toimus
aktus kooli 1.-9. klassi vene
õpilastele ja õpetajatele.
Aastapäevateemalise kõnega
esines direktor Õnnela Tedrekin. Kontserdiosas laulis
mudilaskoor õpetaja Gerta
Allemanni juhendamisel, luulet lugesid õpetajate Marjaana
Loide ja Marika Lahe juhendatud etlejad. Õpetaja Silvi
Bonde jagas oma mõtteid
kodumaast, eesti keelest ja
meelest. Vaadati Eesti-teemalist videofilmi.
Kell 12.40 algas aktus eesti
õpilastele-õpetajatele ja vene
gümnaasiumiõpilastele-õpetajatele.

Direktori sõnavõtule järgnes
kooli ajalooõpetaja Sulev Valdmaa mõtisklus valikutest tänases Eestis.
Pidupäevakontserdil esinesid
mudilaskoor, kooli 6 tantsurühma, solistid, ansamblid, etlejad.
Kontserti aitasid ette valmistada õpetajad Gerta Allemann,
Eve Jürgens, Urve Toompuu,
Elna Linkvist, Juule Laurend.
Riina Paartalu Loksa
Gümnaasiumi huvijuht

Küünlakuu tegemised Loksa lasteaias

HÕISSA, VASTLAD!

Eelmise aasta lõpus kuulutas
president Toomas Hendrik
Ilves välja laste joonistusvõistluse, mis kandis nime
Head Eesti Asjad. Meie
lasteaed otsustas ka joonistuskonkursil osaleda. Tublide õpetajate juhendamisel valmisid
suurepärased kunstitööd.
Vabariigi Presidendi Kantselei
korraldatud joonistusvõistlusele Meie Eesti head asjad
saadeti kokku 11 895 lastejoonistust, mille hulgas 14
meie lasteaia laste tööd. Neid
joonistusi näeb Toomas Hendrik Ilvese Facebooki lehel või
lasteaias näitusel.
18. veebruaril külastasid meie
teatrihuvilised lapsed Kuusalu
Rahvamaja, kus Viljandi Lasteja Noorteteater REKY mängis
etendust Naksitrallid. Lastele meeldis etendus väga. Ja
muidugi on bussisõit ka alati
vahva.
Terve küünlakuu valmistusime
Eesti Vabariigi aastapäeva
kontserdiks. Õppisime uusi
luuletusi, laule ja tantse.
Kontsert toimus 25. veebruaril.
Meile tulid külla linnapea,
abilinnapea ja emmed-issid.
Pidulikult andsime üle president Toomas Hendrik Ilvese
tänukirjad joonistuskonkursil
osalenud tööde autoritele.
Aitäh õpetajatele ja lastele
ilusa kontserdi eest.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
direktor

Mis sest, et lund ei ole, mis sest, et lund ei tule.... Meie Õnnetriinu lasteaia lapsed pidasid vastlapäeva saalis. Lapsed kuulasid
vanu tarkusi vastlapäevast, katsusid ja nuusutasid linast riiet,
vedasid vägikaigast, lahendasid päevakohaseid mõistatusi. Ja
muidugi ei puudunud kelgusõit ja vastlatrall. Oli lustiline hommikupoolik.
Kaja Tilk
muusikaõpetaja

MTÜ Rannamännid korraldab
2-päevase ekskursiooni Setomaale
16.-17. augustil 2014
(See omapärane Setomaa  katõ ilma
veere pääl).
1. Päev: Ahja mõis, Mooste, Räpina, Võõpsu,
Mikitamäe. Majutus Värska veekeskuses.
2. Päev: Värska kirik, kalmistu, Seto talumuuseum,
Piusa koopad, Obinitsa, Väimela postitee, Tartu
Lõunakeskus.
40 inimesest koosneva grupi korral hind u. 60 eurot
(bussisõit, majutus, hommikusöök, ujula kasutamine,
reisijuhi teenused).
Info tel. 56702757  Vaike
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Elamusaasta üritus
algklassides
14.veebruaril toimus sarja Elamusaasta järjekordne üritus,
seekord eesti osa 1.-4. klassi õpilastele.
Elamusaasta on Eesti Kultuuri Koja asutamisel loodud
Elamusaasta töögrupi ettevõtmine, mille eesmärgiks on suurendada kunsti ja kultuuri mõju haridussüsteemis. Mõte on tekitada
regulaarne ja pidev koolikülastuste sari, mille raames saavad
loominguga tegelevad Eesti ühiskonda mõjutavad ja inspireerivad esinejad rääkida noortele neid inspireerivatest elamustest, mis on nende elu sügavalt vorminud.
Seekordseteks külalisteks olid lastekirjanik Kairi Look (raamatu
Leemuripoeg Ville teeb sääred) ja näitleja Karin Rask.
Üritus meeldis õpilastele ja peale kohtumist tekkis külaliste
juurde pikk järjekord lastest, kes kõik soovisid autogramme
saada.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

NOORED/HARIDUS

Sõbrapäev Loksa Gümnaasiumis

14. veebruaril tähistatakse
üle maailma valentini- ehk
sõbrapäeva. Loksa Gümnaasiumis möödus sõbrapäev
toredalt ja meeldejäävalt.

Õpilasesindus korraldas õpilastele vahetundides erinevaid
tegevusi. Traditsiooniliselt valiti Loksa Gümnaasiumi kõige
sõbralikum tüdruk, poiss ja
õpetaja.
2014. aasta kõige sõbralikumaks tüdrukuks hääletati 12.a
klassi neiu, õpilasesinduse
president Regina Maslova,
sõbralikema poisi tiitli sai aga
8.a klassi noormees Siim Aksel
Amer.
Juba teist aastat järjest valiti
kõige sõbralikumaks õpetajaks
geograafia ja bioloogia õpetaja
Kuldar Pärn. Palju õnne!
Lisaks valimistele toimusid
vahetundides mängud, kõlaritest lasti teemakohast muusikat ja saali laval sai teha
maitsekalt kujundatud taustal

Lugupeetud lapsevanem

sõbrapilte. Eriliseks tegi sõbrapäeva ÕE määratud riietusstiil: tüdrukud kandsid seelikuid ja kleite, poisid triiksärke - üldpilt õpilastest oli

kaunis ja vinge! Tavapäraselt
pani iga klass saali aknalauale
postkasti, kuhu poetati sõbrapäevakaardid.
Päev oli tore ning kindlasti

Avaldus, CV, tervisetõend, haridust tõendavate
dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava
dokumendi koopiad saata hiljemalt 20.06.2014
aadressil kool@loksa.edu.ee ja
onnela.tedrekin@loksa.edu.ee.
Täiendav info tel 554 2974, tel 622 1420

tööga

Johanna Mänd
ÕE liige

Üritust toetasid auhindadega
autofirmad Volvo Estonia ja
ABC Motors  mõlemad firmad teevad meiega koostööd
juba esimesest võistlusest
alates. Sel aastal lisandus Audi
Tallinna esindus  Reval Auto
Esindused OÜ. Ka sel aastal
toetas üritust auhindadega
meie kohalik bussifirma ARLA
Sõidud. Oma lemmikpildid
valisid Harju Maavalitsus ja
Loksa Linnavalitsus.

Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja
Eve Jürgens

- eripedagoog 1,0 ametikohale
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel teise
keelena)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel)
- põhikooli aineõpetaja 0,75 ja gümnaasiumi
aineõpetaja 0,25 ametikohale (keemia ja bioloogia
põhikoolis vene õppekeelega klassides, keemia ja
bioloogia gümnaasiumiklassides)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (muusika
põhikoolis vene õppekeelega klassides eesti keeles)
- põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohta (geograafia,
loodusõpetus vene õppekeelega klassides)
- aineõpetaja 1,0 ametikoht (matemaatika)

jäädi õpilasesinduse
rahule!

Harjumaa algklasside poiste joonistuspäev
ÖKOAUTO

2014/2015 õa Loksa Gümnaasiumi eesti
õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele
toimub vestlus klassijuhatajaga ajavahemikul
31.03. - 11.04.2014.
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta
1. oktoobriks saab 7-aastaseks.
Palume registreeruda vestlusele hiljemalt
28. märtsiks 2014 Loksa Gümnaasiumi
kantseleis või tel 622 1421.

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

märts 2014

Parimate tööde autorid olid 20.
veebruaril koos vanematega
kutsutud tänuüritusele firma
ABC Motors müügisalongis
Tallinnas. Poistel oli võimalik
vaadata uusi autosid, teha pilte
ja tutvuda uue Renault elektriautoga. Pärast auhindade jagamist pakuti kringlit ja mahla.
Täname kõiki, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid.

21. jaanuaril toimus Loksa
Gümnaasiumis traditsiooniline
Harjumaa algklasside poiste
autode joonistamise päev. Ürituse korraldasid meie kooli
algklasside õpetajad juba kaheksandat korda. Seekord osales 96 poissi 14 Harjumaa
koolist.
Joonistused olid väga huvitavad. Eriti põnevaks tegi tööd
seekordne lisaülesanne  pildile tuli lisada tutvustav tekst,
mis selgitas millisest materjalist on kujutatud auto, kust ta
saab edasiliikumiseks energiat
ja kuidas säästab loodust ning
keskkonda. Põnevaimad olid
porgandist valmistatud auto,
mille saab pärast kasutamiskõlbmatuks muutumist lihtsalt
kompostihunnikusse visata.
Kütusena kasutasid mitmed
autod õuna- või kasemahla

Loksa Gümnaasiumi
algklasside õpetajate nimel
Eve Jürgens
Loksa Linnavalitsuse
auhinnad said:
1. Damir Kalinin
Loksa Gümnaasium

ning prügi. Sponsorite suur
lemmik oli uhke Ökobuss,
millel katusel päikesepaneelid.
Valminud töödest panime algklasside majas üles näituse. Iga

osaleja sai mälestuseks kauni
ökoauto pildiga Loksa Gümnaasiumi tänukirja ning firmalt
Reval Auto Esindused OÜ
Audi helkuri ja väikese kommipaki.

2. Jan Nurme
Saku Gümnaasium
3. Joan Solomontuk
Kehra Gümnaasium
4. Mart Nael
Saku Gümnaasium
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Keda uskuda: õpetaja  koolijuht Lauri Leesit või haridusminister
Jaak Aaviksood?
Kui haridusministri nõunikust vallavolikogu hariduskomisjoni aseesimees
Andres Kaarmann esitas
Kuusalu vallavolikogu istungil vallavanem Urmas Kirtsile noriva haridusteemalise
arupärimise, arvasin, et tegu
on opositsionääri tavapärase
tegevusega. Tutvunud aga
lähemalt Andres Kaarmanni
kirjatükkidega ajalehes Sõnumitooja, märkasin nõuniku
tekstides selget ja järjekindlat
joont  korrata, korrata ja
veelkord korrata väljaöeldud

tarkusi, mida edutult või
vähemedukalt on kultiveerinud
haridusminister Jaak Aaviksoo viimased kolm aastat. Õige
 poliitiline nõunik peabki oma
ministri mõtteid aitama ellu
viia aga ehk tuleks vahel ministrile ka NÕU anda (eeldan,
et piisav haridus ja pädevus
selleks on olemas) seisatamiseks, mahaistumiseks ja arupidamiseks nendega, kellel seda
tarkust jõuga peale surutakse.
Võib-olla pole viga siiski õpetajates, koolijuhtides ja kohalikes omavalitsustes? Võib-olla

tuleks ministril koos nõunikega
hoopis peeglisse vaadata?
Kuusalu vallavolikogu istungil
anti revisjonikomisjoni esimehele Sulev Valdmale peeglike
 kas ikka anti õigele inimesele? Ehk oleks peeglikesest rohkem kasu hoopis nõunik Andres Kaarmannil?
Haridus ja avalik haldus on
olnud läbivalt kogu taasiseseisvunud Eesti kahekümne
aasta jooksul teemaks, mille
kallal väiksemad ja suuremad
ametnikud piike on murdnud.
Haridusmaastikul läks päris

madinaks kui haridusministriks
sai Jaak Aaviksoo. Kas kõik
või mõnigi ministri ettepanekutest ka nii hea on kui Jaak
Aaviksoo ise arvab  seda suudavad kindlasti kõige paremini
hinnata need, kelle peal
paljukiidetud ümberkorraldusi
tahetakse katsetada ehk siis
õpetajad, koolijuhid ja kohalikud omavalitsused. Et katsealustele pakutav on pigem
kibe kui magus, see ministrit ei
sega. Kui õpetajate, koolijuhtide ja koolipidajate mõjutamiseks ei sobi üks vahend, on

kohe varrukast võtta uus ja
hullem  oluline on reformimine! Aga äkki ongi õigus
haridusministril ja tema tublidel nõunikel ning viga hoopis nendes, kelle jaoks seda
kõike tehakse aga kes oma
tahtmatusest ja rumalusest pakutavat hinnata ei oska?

ARVAMUS
Kui Aaviksoo jauramist ei
jäta, tuleb pöörduda hullumajja!
Lauri Leesi, õpetaja-koolijuht
(Aaviksoo: kui õpetaja palgaraha välja ei tule, tuleb pöörduda politseisse!)

ses stiilis kirjatükile, mis
kannab pealkirja Kuidas läheb huvitaval koolil?.
Teatavasti toimis enne Aaviksoo ajastut Eesti hariduselus
Omanäolise Kooli liikumine.
See pühiti kus seda ja teist, sest
uutele tegijatele tundus nimetatud nähtus ajast ja arust.
Mitmeaastase
tuulevaikuse
järel kuulutaski minister Aaviksoo Eesti koolid igavateks. Nii
tuli ilmale tema kentsaka
nimega adopteeritud laps 
Huvitav Kool.
Mind jahmatas ministri loos
lause: Nii võikski Huvitavat
Kooli pidada rahvuslikul haridusstrateegial põhinevaks
kooliuuendusliikumiseks. Ei
või olla! Kas tõesti samastab
Jaak Aaviksoo end Pestalozzi,
Comeniuse, Johannes Käisi või
Peeter Põlluga?
Meie ministrit vaimustab Huvitava Kooli käivitamisel asjaosaliste entusiasm ja usk
ettevõtmise olulisusse! Siinkohal tahaks küll karjuta:
taevas, tule appi! Kus meie
minister selliseid asjaosalisi
kohanud on? Mind on eluaeg
ümbritsenud üksnes tavalised
luust ja lihast õpetajad, kes
armastavad oma tööd, kuid
ihaldavad selle eest väärilist

palka. Tasuta töötavaid entusiaste võib ju leida 23, kuid
kas neile saab usaldada kogu
rahvusliku hariduse? Ma ei
tunne ühtegi tõsiseltvõetavat
õpetajat, kes Huvitava Kooli
taolisesse stahhanovlikku ettevõtmisesse usub. Suurim praeguse ajastu täppipanek tuli
läinud sügisel ühelt aasta
õpetaja tiitli saanult, kes lausus auhinda vastu võttes järgmised sõnad: Tänan eelkõige
oma abikaasat, kes võimaldas
mul pikki aastaid oma hobiga,
s.o õpetamisega tegelda. Kas
peale sellist südamlikku tõdemust on Jaak Aaviksool üldse
kohane õpetajate palkadest
rääkida?

sest peale?! Kuidas saab üks
haridusminister hariduse vallas nii kurt ning pime olla?
Järgnevalt läheb minister müstilise välishindamise juurde:
Kolmandaks pöörame tähelepanu sisulisemale välishindamisele ehk sellele, kuidas
hindame kooli ja õpilaste õpitulemusi väljastpoolt  mis
meile meeldib ja mis on oluline. Tohoh, kas minister
hakkab kloonima seesuguseid
välishindajaid, kellel on ühes
kaliibris mitte üksnes meeldimine, vaid ka olulisus?
Lõpuks satub Aaviksoo täiesti
hoogu ja räägib riikliku järelevalve rõhuasetustest. Et meie
Tõnismäel paiknev kool on kapoga üle platsi, on vähemalt
ühel koolil suur mure murtud.
Jällegi tsiteerin loo autorit:
Järelevalve käigus hakatakse
senisest enam hindama koolide
sisulist tööd, sh suutlikkust
kasutada võimalusi, mida riiklikud õppekavad pakuvad.
Senine seaduspärasuse ja kuulekuse dokumendipõhine
kontroll tuleb asendada koolide tegevust toetava analüüsiga, keskendudes eelkõige
kehvemate tulemustega koolidele, et aidata neid parimatele
järele jõuda. Ministri suulise

ettekande puhul erakonna
koosolekul sobiks siinkohal
kogu saalil hüüda üks mehine
hurraa-aaa!.

Augustis, mõni päev enne uue
õppeaasta algust, kostitas minister Jaak Aaviksoo Eesti pedagoogilist üldsust tõdemusega, et Eesti koolid on igavad.
Püüan ministri sügavmõttelisest lausest rahvapärasemat
iva leida: Mida need õpetajad
kiunuvad? Ise on koolid puruigavaks muutnud ja nüüd
tahavad suuremat palka? Ehk
hoopis malka?
Teen kõrvalepõike Nõukogude
võimu algaastaisse, kui kooliseinal rippus Nadeda Krupskajale omistatud loosung:
Nõukogude kasvatus on suunatud sellele, et igas lapses
arendada kõiki tema võimeid,
tõsta tema aktiivsust, tema
teadlikkust, arendada igakülgselt tema isiksust, tema individuaalsust.
Just seesuguselt pedagoogiliselt sloganilt hüppan Jaak
Aaviksoo Õpetajate Lehes
(07.02) publitseeritud analoog-

Edasi räägib minister, et Huvitava Kooli raames tuleb
esmalt üle vaadata õppekavad.
Kas ei teinud ta seda siis, kui ta
Tõnis Lukase põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse olematuks kastreeris ja koos sellega
ka õppekavad ümber lasi teha?
Me ei saa ju iga pooleteist
aasta tagant uusi õppe- ja
ainekavasid uutesse õpikutesse
sisse kirjutada!? Just aastal
2014 lõpetame uue õppekava
juurutamise koolis. Kas tõesti
algab juba tänavu kõik algu-

Soovimata olla spetsialist
hariduse põllul, toon Loksa
Elu lugejateni tutvumiseks
ja oma arvamuse kujundamiseks koolijuht Lauri
Leesi artikli Õpetaja Lehest.

Nüüd jõuamegi selliste õpetajate juurde, kes minister
Aaviksoo silmis normaalset
palka väärivad. Tegu on uue
kõige "õilsama" parteilise karastuse saanud pedagoogidega
või veelgi täpsemalt: "Kuuendaks tahame aidata kujundada
uut õpetajakuvandit - õpetajatinnustajat, õpetajat-vahendajat, õpetajat-sõpra, keda
iseloomustavad avatud ja mitmekülgne haridus, elukogemus
ja nüüdisaegsus. Õpetajaks ei
saa igaüks!"
Omalt poolt lisan vaid ühe
sõna "Aamen!" Eks teiste
õpetajate sõnu loeme transparentidelt, kui me varsti taas
Vabaduse väljakul koos seisame.
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Loksa päästekomando päästjad
alustavad märtsi
keskel
kodukülastustega
Turvaline kodu peaks olema
meie kõigi ühine eesmärk.
Paraku näitab statistika, et
inimesed tihtipeale ei teadvusta endale, kui palju ohte
toob kaasa kodu tuleohutusnõuete eiramine.
Käesoleva aasta 27. veebruari seisuga on üle vabariigi tules hukkunud tervelt
16 inimest. Kõiki neid seob
kahjuks ühine nimetaja mitte ühegi tules hukkunu
kodust ei leidnud päästetöötajad nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsuandurit. Kodukülastuste
peamiseks eesmärgiks ongi
muuta Eesti kodud tuleohutuks. Loksa päästjad näitavad head eeskuju, alustades kodukülastustega
põhja regiooni komandodest
esimesena.
Suitsuandurile lisaks vaatavad päästjad külastatud
kodudes üle küttekolded
ning elektrijuhtmestiku.
Samuti pööratakse tähelepanu elamise üldisele tuleohutusele, näiteks vaadatakse, ega ahju ees pole
kergestisüttivat põlevmaterjali.
Loksa päästjatel on plaanis
enda väljasõidupiirkonnas
külastada 88 kodu.

Nii arvab asjast õpetaja ja
koolijuht, aga mida arvad Sina,
hea lugeja?
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Mäletagem ja mälestagem!
22. ja 23. veebruaril toimus Kolga koolis kaitseliidu Lahemaa
õpperühma esimene õppekogunemine. Õpperühma kuulub ka 4
Loksa Gümnaasiumi õpilast: Johanna Mänd, Liis Sindeva, Lisett
Sindeva ja Magnus Pitertsev. Õpperühma ülema leitnant Heigo
Vija eestvedamisel süütasid noored (24.02.2014 kell 00:01) Eesti
Vabariigi aastapäeva südaööl mälestusküünlad meie kodukandi eri
paigus. Loksa kiriku ees asuvale mälestusmärgile asetas küünlad
Magnus Pitertsev. Eesti Vabariigi aastapäeva hommikul kell 11.00
kohtusid Loksa kiriku ees Kaitseliidu Harju maleva noorkotkad ja
kodutütred, Reet Vaher Vana-Loksa Seltsist ja Loksa Linnavalitsuse esindaja Hilleri Treisalt. Loksa noorkotkad ja kodutütred asetasid mälestusmärgile pärja ja süütasid küünlad Eesti Vabariigi
sünni juures olnud inimeste haudadel. Hilleri Treisalt luges ette
Riigikantselei pöördumise, milles ühinetakse Eesti Muinsuskaitse
Seltsi üleskutsega meenutada vabariigi sünnipäeval Eesti silmapaistvamaid ühiskonna- ja kultuuritegelasi ning nende teeneid meie iseseisva riigi ajaloos ning süüdata sellel päeval küünlad meie suurmeeste kodupaikades ja haudadel. Võtame oma südameasjaks, et
sellest saab igaaastane ilus traditsioon.
25. märtsil möödub 65 aastat 1949 aasta küüditamisest. Kutsume kõiki Loksa kandi inimesi süütama küünlad nende inimeste mälestuseks.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

Prognoositavaks kodukülastuste alguseks on märtsi
keskpaik, külastused
kestavad juunini. Esimesena
külastavad päästjad kodusid
Loksa linnas.
Külastatud kodud on valitud
välja Päästeameti statistika
põhjal. Kindlasti teavitavad
päästjad oma tulekust eelnevalt külastatavate kodude
elanikke. Üllatusena päästeametnike külaskäik kellelegi
ei tule. Külla tulnud päästjasse ei tasu kindlasti suhtuda kui ebameeldivasse külalisesse, teda tasub võtta
kui abimeest ja head nõuandjat. Turvalise elukeskkonna loomisele kaasaaitamine on jõukohane meile
kõigile. Kindlasti on igasugune ennetamine tunduvalt
parem kui tehtud vigade
põhjal järelduste tegemine.
Mait Kröönström
Loksa päästekomando
pealik
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LOKSAELU

REKLAAM

märts 2014

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

1.

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

2.

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

LOKSA LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED

VÕRKPALLIS
MEESTELE
LOKSA GÜMNAASIUMI
VÕIMLAS

29. MÄRTSIL
ALGUSEGA
KELL 10.30
OSAVÕTUMAKS:
IGA MÄNGIJA KOHTA
2 EUROT.
PARIMATELE
MAGUSAD AUHINNAD!
INFO JA
REGISTREERIMINE
TELEFONIL 526 2038
KUNI 28. MÄRTSINI

3.

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

4.

Kinnistu aadressil Tallinna tn 30 Loksa linn,
pindalaga 1232 m², sihtotstarve ärimaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 12 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas.
Tehnovõrgud olemas.

5.

Müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestatud kinnistu südalinnas
(endine bussijaama hoone) Tallinna tn 49
Loksa linn, sihtotstarve ärimaa, pindalaga
3943 m², enampakkumise alghind 150000
eurot.
Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 200 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele
EE241010002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 17. aprill 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

OÜ Loksa Haljastus müüb:

Loksa lauatennise
karikasarja V etapp
toimub 6. aprillil 2014
algusega 11:00
Loksa Gümnaasiumi
spordisaalis
Ostame
metsakinnistuid ja raieõigust.
Energiavaru OÜ, tel 5080336,
info@energiavaru.ee

Võistlusklassid:
Noored kuni 18a, M, N, M50 ja
N50 (50 klassis võistlevad kõik
mängijad, kelle sünniaasta on
1960 või varasem)

Info ja registreerimine
tel: 5041944

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

Kaevude hooldus ja remont 
puhas joogivesi
ja kaevu pikk iga.
Kvaliteetne teenus,
mitme kaevu puhul kehtib
soodustus.
Töötame 7 päeva nädalas.
Tel 5871 1171

Loksa Kandi Ajaleht

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

