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LOKSAELU

AKTUAALNE

Põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi ei
tohi täita valikuliselt

17. detsembril 2013 saatis Loksa linn regionaalministrile kirja nr 13-10/797 , milles juhtis
regionaalministri tähelepanu asjaolule, et kuigi
haldusreformi käigus tõmbekeskuste määratlemise juhendi alusel teostatud uuringu tulemusel kvalifitseeriti Loksa linn Harjumaal
üheks olulisemaks regionaalseks tõmbekeskuseks, jättis Harju maavanem enda poolt
regionaalministrile 11.12.2013 saadetud kirjas
nr 12-4/2013/2663 üllatuslikult Loksa linna
ilma ühtegi sisulist põhjust esitamata tõmbekeskusena soovitamata.
Kirjas regionaalministrile tõi Loksa linn välja
üksikasjalikud ja objektiivsed põhjendused,
miks tuleb just Loksa linn määratleda piirkondliku ühe tõmbekeskusena, paludes sellest
tulenevalt regionaalministril erinevalt Harju
maavanema poolt esitatud põhistamata ettepanekust Loksa linn regionaalse tõmbekeskusena määratleda.
Regionaalminister Loksa linna pöördumisele
ühelgi viisil ei reageerinud.
20. jaanuaril 2014 saatis regionaalminister oma
kirjaga nr 12-1/31-1 omavalitsustele kooskõlastamiseks omavalitsusreformi seaduse eelnõu
(edaspidi eelnõu).
Eelnõust selgub, et hoolimata Loksa linna poolt
regionaalministrile edastatud kirjast ei ole
Loksa linna Harjumaa tõmbekeskuste hulgas
eelnõuga määratletud (vt eelnõu § 2 lg 4 p 1).
Ühtlasi ei nähtu eelnõu seletuskirjast ühtegi
põhjust, millele tuginedes eelnõus sisalduv
valik on tehtud ja miks Loksa linn tõmbekeskuste hulgast välja jäetud.
Eelnõu väljatöötamise käigus on eiratud nii
Siseministeeriumi poolt tõmbekeskuste määratlemiseks väljatöötatud juhendis sätestatud

põhimõtteid, konsultatsiooniettevõtte Hendrikson & Ko poolt sama juhendi alusel teostatud
uuringu tulemusi, Harjumaa Omavalitsuste
Liidu poolt Harju maavanemale esitatud arvamust kui ka Loksa linna poolt regionaalministrile esitatud põhjalikke seisukohti.
Hoolimata Loksa linna pöördumistest ei ole
Loksa linna tõmbekeskusena määratlemata jätmist mitte millegagi põhjendatud.
Loksa linn ei nõustu regionaalministri poolt
omavalitsustele kooskõlastamiseks saadetud
eelnõuga selles osas, millega on Loksa linn jäetud Harjumaal regionaalse tõmbekeskusena
ilma igasuguseid põhjendusi esitamata ning
sisulist diskussiooni pidamata, määratlemata.
PS § 154 kohaselt otsustavad kõiki kohaliku elu
küsimusi ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Põhiseadus annab omavalitsustele laiaulatusliku autonoomia (sh õigussubjektsuse garantii) ja iseotsustusvabaduse, mida saaks piirata
ainult erandolukorras kui seda õigustab mingi
samasuguse väärtusega põhiseaduslik õigushüve.
Kavandatud seaduse eelnõust on välja loetav, et
eelnõu eesmärgiks on liita tõmbekeskustena
määratletud omavalitsustega need omavalitsused, mida seaduses tõmbekeskusena ei
määratleta. Nimetatuga piiratakse tõmbekeskuse loetelust väljajäävate omavalitsuste
toimimist iseseisvate omavalitsustena.

Loksa linna arendusprojektid
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Loksa
linna esitatud projektitaotlust
Uuringu teostamine jääkreostuse koguse ja ala kindlaks
tegemiseks summas 3755 .
Tegemist on kunagi Loksa Laevatehasele kuulunud krundiga.
Uuringu viib läbi AS EcoPro,
kui majanduslikult parima
hinna pakkuja. Projekt lõpeb
14.03.2014. Uuring peab
andma vastuse, kas ja kui suures ulatuses on pinnas reostunud ning see on aluseks reos-

LOKSAELU
Loksa Kandi Ajaleht
väljaandja: Loksa Linnavalitsus

Selleks, et maksumaksjad
saaksid oma tulu deklareerimist puudutavatele küsimustele kiiresti vastused,
pakutakse selgi aastal suhtlemiseks foorumi keskkonda.
Seal vastavad klientide
küsimustele maksuspetsialistid.
Loodame, et kasutate seda
võimalust aktiivselt.
Tulu saab deklareerida alates

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

N 8.00-18.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.30-13.00

Eelmisel aastal viidi läbi Loksa
Gümnaasiumi neljakordse koolihoone küttesüsteemi rekonstrueerimise I etapp. Rekonstrueerimistöid rahastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Nüüd jätkatakse kooli küttesüsteemide rekonstrueerimisega. Neljakordse koolimaja
küttesüsteemide lõplikuks rekonstrueerimiseks esitatakse
EAS-i jätkuprojekt koos oma-

osalusega summas 42 641,04 .
Algust on tehtud Valgejõe
suudme uuringute teostamiseks, mille kaudu selgitatakse
välja Valgejõe suudme puhastamise vajalikkus ja maht.
Hinnapakkumist selle töö läbiviimiseks ootame Tartu
Ülikooli teadus- ja arendusosakonnalt.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja
keskkonnanõunik

15. veebruarist kuni
31. märtsini e-maksuameti/
e-tolli kaudu või Maksu- ja
Tolliameti teenindusbüroodes.

isikute maksustamise kohta
Skypei konto: mta.eesti
http://www.emta.ee/
?id=26806

Küsimuste korral palume
helistada numbritel:
1811  deklareerimise kohta
käivad küsimused, abi nii
paber- kui elektroonilise
deklaratsiooni täitmisel
880 0811  info füüsiliste

Infotelefonid töötavad
esmaspäevast neljapäevani
kl 8.3016.30 ja reedeti
kl 8.3015.30.
Head tulu deklareerimist!

Olulisemad muudatused 2013. aasta tulude deklareerimisel

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

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

E; T; K 8.00-16.30

tuse likvideerimise läbiviimisel.

Abiks tulu deklareerijale

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2012
määrusega nr 180 vastu võetud Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja § 3 kohaselt
peab seaduseelnõu olema kooskõlas Eesti
Vabariigi põhiseadusega ning eeskirja § 5
kohaselt seaduseelnõusse kavandatud isiku
õiguste ja vabaduste piirangud peavad olema
asjakohased ja proportsionaalsed eesmärgiga,
mida seaduseelnõu avalikes huvides taotleb.
Käesoleval juhul pole aru saada, millisel
asjakohasel põhjusel on Loksa linn eelnõus
tõmbekeksuste loetelust välja jäänud, kuidas
toetab Loksa linna väljajätmine piirkondlike
tõmbekeskuste loetelust eelnõus kavandatud
eemärkide täitmist ning kuidas on kavandatud
piirangud kooskõlas põhiseaduslike väärtustega.
Tulenevalt eeltoodust pöördus Loksa linn
veelkord regionaalministri poole, edastades selgitustaotluse ka õiguskantslerile, Harjumaa
Omavalitsuste Liidule ja Harju maavanemale.

Loksa
Linnavalitsuse
lahtiolekuajad

veebruar 2014

-

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)
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
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Loksa Linnavolikogu tööst
Loksa Linnavolikogu käesoleva koosseisu 7. istung toimus
23. jaanuaril. Osales 13 volikogu liiget, linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead
Hilleri Treisalt ja Andres
Kaskla ning pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk.
Istungi avamisel etles volikogu liige, IRL-i nimekirjas
kandideerinute pea Ilmi
Ternovskaja, kes nõudis, et
talle antaks sõna teemadel,
mis ei olnud istungi päevakorras. Vastavalt Loksa linna
põhimääruse § 29 lõikele 5
arutab volikogu istungi kutses
märgitud ja volikogu poolt
nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi. Seetõttu ei
saanud volikogu esimees
proua Ternovskajale sõna
anda, mida nõudja tõlgendas
kui temalt seadusevastaselt
sõnaõiguse äravõtmist. Kahju,
et 12 aasta jooksul volikogu
kolme koosseisu kuulunud
värvikas volinik pole ikka veel
aru saanud, mida kujutab
endast sõnavõtt volikogu
istungil. Päevakorra
menetlemisel oli rahvaesindajal sõnavõtuisu kadunud.
Ilmi Ternovskaja selline
toimetamine volikogu liikmeid

ei üllata. Kohalikele valimistele eelnenud kampaania ajal
korraldas ta oma koosolekuid
samas stiilis. Näiteks ametlikult lubatud rahvakoosolekul
linnaplatsil 26. juulil 2012 pidi
ta lahkama veemajandusprojekti elluviimist Loksal.
Koosoleku otsuseid saabus aga
seejärel linnakantseleisse tervelt 2, praktiliselt kõigis linnaelu puudutavates
küsimustes... Jäi mulje, et
nimetatud rahvakoosolek
kogunes samal päeval ja
samas koosseisus teistkordselt.
Kas linnaplatsil? Ilmi
Ternovskajal selleks ametlik
luba puudus.
Loksa linnavolikogu liikmed
oma 2014. aastal esimesel
istungil linna põhimäärust ei
eiranud ja menetlesid istungi
päevakorras olnud nelja eelnõud. Ilmi Ternovskaja tegeles
istungi lindistamisega.
Toimus Loksa linna 2014.
aasta eelarve projekti I
lugemine. Kandis ette linnapea Värner Lootsmann.
Majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekul võttis volikogu
eelarveprojekti edasiseks

menetlemiseks aluseks.
Projekti I lugemine lõpetati ja
see suunati II lugemisele.
Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kinnitati
21. veebruar 2014 a
kell 12.00.
Volikogu otsustas suurendada OÜ Loksa Haljastus
osakapitali. Otsus tehti
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) soovitusel,
eesmärgiga tagada osaühingu
äritegevuse jätkusuutlikkus ja
laenu tagasimaksete võimekus,
vältimaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste suurt hinnatõusu. Otsuse kohaselt suurendab
Loksa Linnavalitsus OÜ
Loksa Haljastus osakapitali
perioodil jaanuar 2014 kuni
august 2015 igakuiselt 5 000
eurot, kokku summas 100 000
eurot.
Volikogu seadis isikliku
kasutusõiguse OÜ Loksa
Haljastus kasuks Loksa linnale kuuluvatele üheksale kinnistule Tallinna, Nooruse ja
Mere tänaval. Antud kohustus
tulenes linna ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimist rahastanud KIK-i

kodukorrast. Isiklik kasutusõigus võimaldab OÜ-l Loksa
Haljastus trasside omanikuna
teostada kinnistutel nende
teenindamist ja remonti.
Volikogu otsustas, et juhindub Loksa linna planeerimis- ja ehitustegevusel
jätkuvalt kehtivast Loksa
linna üldplaneeringust ning
jättis kehtima kõik kehtestatud detailplaneeringud.
Linnavolikogu 13.veebruaril
toimunud 8. istungil osalesid
14 volikogu liiget.
Istung algas volinike Ilmi
Ternovskaja, Robert Rohtla,
Christine Haravee ja Innar
Masingu küsimustele vastamisega. Selgus, et linnavalitsuse ja volikogu pädevusse
ei kuulu nimetatud saadikute
tõstatatud probleemide lahendamine. See tähendab ka seda,
et 24.veebruarist 2014 hakkab
Loksal kehtima 20,4% kõrgem
keskkütte hind, sest konkurentsiamet kooskõlastas soojatootjale OÜ Avoterm uue
piirhinna. Kui IRL-i saadikud
tõepoolest on lubanud inimestele, et suudavad linnavõimu kaasamisega ülerii-

gilist hindade kasvu, antud
juhul soojahinna tõusu Loksal
ohjeldada, siis on kahjuks
tegemist valijate petmisega.
Olid ka muud küsimused, millele linnapea vastas ja saadikud, loodetavasti, nii mõnegi teadmise võrra rikkamaks
said.
Volikogu otsustas nimetada
2014. aastal Loksa linna
aukodanikuks Loksa
muusikakooli kauaaegse
õpetaja, Loksa kandi kultuuri- ja hariduselu edendaja härra Ilmar Muraka.
Loksa linna Teenetemärgi
vääriliseks pidas volikogu
Nataliya Ivoninat ja Anne
Moksi. Proua Ivoninat autasustatakse tähelepanuväärse
panuse eest Loksa hariduselu
edendamisel ja proua Moksi
pikaaegse ja tänuväärse töö
eest Loksa kandi farmatseudina.
Volikogu otsustas, et aunimetuste Aasta Noor ja Aasta
Sportlane väärilised on
Loksa Gümnaasiumi õpilased Taavi Ternjavski ja
Epp Paalberg.

Linna teenekaid ja tublisid inimesi tunnustatakse 23. veebruaril 2014 Loksa Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi
96.aastapäeva tähistamisel.
Üritus algab kell 15.00.
Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest ja Loksa linna
elanike rahvuslikkust koosseisust, lubas volikogu Loksa
Lasteaia Õnnetriinu kolmes
rühmas läbi viia õppe- ja
kasvatustegevust vene keeles.
Rohkem infot volikogu tegevusest linna veebilehelt
www.loksa.ee

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

IRL-i Loksa volikogu saadikud asusid tööle
Viimastel valimistel aitasid Loksa valijad oma häältega linnavolikogu liikmeteks saada neljal IRL-i nimekirjas kandideerinud linnakodanikul  Ilmi Ternovskaja, Innar Masing, Robert Rohtla ja
Christine Haravee. Töövõitu valimistel hindas kõrgelt isegi valimisteks Loksa linnast Kuusalu valda üle hüpanud, tänane Kuusalu
vallavolikogu liige Andres Kaarmann.

Saanud oma populistlike lubadustega küll volikokku, tekkis IRL-i
saadikutel uus probleem  kuidas oma lubadusi täita? Kuna linnavolikogu saadik Ilmi Ternovskaja kurtis ajalehes Sõnumitooja,
et keskerakondlased ei võta volikogu nende (IRL-i) häid mõtteid
kuulda ja nende novaatorlikke ideid ei kajasta ka ajaleht Loksa
Elu, siis püüame edaspidi seda viga parandada.

Allpool toome Loksa Elu lugejani, ilma kommentaarideta, IRL-i
linnavolikogu liikmete poolt koostatud kaks linnavalitsuse korralduse eelnõud!? Kommenteerimise võimaluse jätame Loksa Elu
lugejatele.
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Loksa kiirabi  tublid inimesed omal kohal
Intervjuu
2. veebruaril täitus Loksa
kiirabil 30. tegutsemisaasta.
Oma tööst rääkisid Toomas
Haljaste, kes on Loksa kiirabis
juba algusest, 1984. aastast
peale ja Merike Tammemäe,
kes on Loksa kiirabis töötanud
üle 20 aasta.
Kes on need inimesed, keda
võiks Loksa kiirabi 30.
aastapäeval meenutada, kes
on olnud kiirabis kaua tööl?
Toomas Haljaste: Endistest
töötajatest kindlasti Linda
Talvi, Jaanus Tamm, Thea
Rooteman, Maimu Ilves, Ülo
Kasepõld. Kiirabi töötajate eriline tänu kuulub aga Ann
Lastingule, kes Ravikeskuse
juhatajana igati soosis kiirabi
arengut, muutes sellega väikese provintsikiirabi kaasaegseks teenusepakkujaks.
Tänastest töötajatest omab väga pikka kiirabistaai veel Lilia
Kurilenko, Ain Roster, Sergei
Didikin, Urmas Hermann,
Tatjana Budnik.
Firmasid, kelle alluvuses kiirabi on töötanud, on mitmeid.
1984. aastast Harju Kiirabi
alluvuses, 1993. aastast tegutsesime Loksa Haigla alluvuses,
2000. aastal loodi Loksa Haigla baasil OÜ Loksa Ravikeskus, siis olime seal, 2012. aastal läksime Ida-Tallinna Keskhaigla alla ning nüüd, alates
eelmise aasta novembrist, oleme AS Karell Kiirabi brigaad.
AS Karell Kiirabi kiirabiteenuse juht Ave Põlluaas
iseloomustas ajalehele Sõnumitooja Loksa kiirabi koosseisu hästi tugeva, tubli ja
kokkuhoidva perena ning
lisas, et Loksa kiirabi vastu
on suur respekt ja usaldus,
tublid inimesed omal kohal.
Kui suur on praegu teeninduspiirkond?
Merike Tammemäe: Enne käisime Kuusalust Võsuni, nüüd
läheme, kuhu Häirekeskus
suunab, oleneb, kes on kõige
ligemal asuv vaba kiirabibrigaad.
Toomas Haljaste: 112 süsteem
on hea, toimib hästi. Inimesed
teavad olenemata sellest, kus
nad asuvad, kuhu helistada.
Kui ikka näiteks 80-ndatel
Ulliallikal midagi juhtus, ei
teatud siis telefoninumbrit,
kuhu helistada ja abi kutsuda,
polnud telefonegi ning millal
siis veel abi kohale jõudis.
Millised on teie töö mured ja
rõõmud?
Merike, miks sa õppisid sellise elukutse?
Merike Tammemäe: Meeldis,
oli veel valik arst või juuksur.
Algul pärast Meditsiini kooli
lõpetamist tulin tööle Loksa
Haiglasse, mõne aja pärast aga
hakkasin juba tööle Loksa
Kiirabis. Rõõm on juba väikestest asjadest, kui memm,
kelle juures käisid on rahul, siis
on ju hästi.

Toomas Haljaste: Kõige raskem on mitte midagi teha, 24
tundi oodata ja samas peab
säilima valmisolek reageerida
väljakutsele 1 minuti jooksul.
Elu kiirabibaasis käib ikka
telefoni kuuldekaugusel. Vajadusel viibida kaugemal, on olemas spetsiaalsed raadiojaamad,
millega antakse teada väljakutsekutse saabumisest. Kui
Häirekeskus saadab, on see töö
ja siin vastu vaidlemiseks ruumi ei ole! Töö on töö.
Kiirabi töötaja elukutse on
väga raske amet, selles ametis kaua vastu ei pea, kui
käiakse vaid tööl, siin peab
olema sisemine tahe ja soov
teisi aidata.
Merike Tammemäe: Eks meie
hulgaski on inimesi, kes kindlasti mõnel hommikul ei taha
tööle tulla, see on loomulik.
Kui Häirekeskusest tuleb
väljakutse, siis kuidas liigutakse, kes enne kohale peab
jõudma?
Merike Tammemäe: Kui liiklusõnnetus, siis kõigepealt
päästjad, siis kiirabi. Kõigepealt tuleb kannatanu päästa ja
siis anda esmaabi.
Toomas Haljaste: Sageli
jõuab sündmuskohale kiirabi
enne, sest lihtsat kiirabiauto on
kiirem, päästjad tulevad suure
autoga, veetonnid ka veel
peal.

Merike Tammemäe: On ohtlik
- abiandja peab kaitsma kõigepealt iseennast. Kui sinuga
midagi juhtub, siis ei olegi
enam abi andjat.
Toomas Haljaste: Ja kui teise
abistajaga midagi juhtub, siis
tuleb aidata kõigepealt teda.
Kindad, prillid, kiivrid  et
abistaja endaga midagi ei juhtuks. Politsei peaks olema
kergemini kättesaadav, kriitilisi
situatsioone, kus on tahetud
kallale tulla on küll, isegi see
verbaalne sõimamine on juba
iseenesest halb.
Kuidas on tänamisega?
Toomas Haljaste: Ei saa
öelda, et tänu üldse ei ole
olnud, on ikka olnud ka, korra
oli vist isegi Sõnumitoojas.
Üldjuhul aga unustatakse see
elementaarne aitäh. Aga see on
ka arusaadav, kui inimene on
haige, siis sa ei täna, tänatakse
alles hiljem, kui juba terveks
saadakse, aga siis juba loomulikult mitte meid.
Merike Tammemäe: Me ole-

15. jaanuaril toimus Loksal üritus Sinu käed päästavad elu!, kus kiirabi
meedikud tutvustasid elustamist.

Aga töömure?
Merike Tammemäe: Õnnetused lastega, need ei taha
mälust kustuda.
Toomas Haljaste: Sellised
kutsed viid kahjuks koju kaasa.
Kuidas on võõra inimese
elustamisega, üldiselt on
teada, et kui ei ole vastavaid
kaitsevahendeid, siis ei ole
kohustust aidata.
Toomas Haljaste: Et abistada
kliinilises surmas olevat inimest, ei olegi vaja mingeid
kaitsevahendeid: pöörata inimene selili, vabastada hingamisteed pea asendi andmisega,
alustada kaudset südamemassaai rütmiga 100 korda minutis. Kogu see tegevus ei
ohusta kuidagi abiandjat. Teine
asi on muidugi suust suhu
hingamisega, selle tegvusega
peab abiandja tõesti arvestama
infektsiooni ohuga.
Abistamine aga saagu alguse
ikka abi kutsumisega. Tegevus
number üks olgu alati, helista
112 ja kutsu abi!!! Mitte kunagi ei tohi abi vajajat üksi
jätta!!! Igas autos on olemas
autoapteek, kus vahendid, millega peatada verejooks, termotekk, millega katta kannatanu, jne.
Merike Tammemäe: Alati
võib appi minna ja rahustada.
Kuidas on teie töös ohtlikkusega?

vana uus

vana uus
me meeldivalt üllatunud, kui
meid tänatakse.
15. jaanuaril toimus Loksal
üritus Sinu käed päästavad
elu!, kus kiirabi meedikud
tutvustasid elustamist. Olite
sellel päeval kolmes kohas:
Loksa Linnavalitsuse hoones,
Grossi Kaubamajas ja Loksa
ujulas. Rääkige natuke selles
päevast.
Toomas Haljaste: Linnavalitsuse ja ujula töötajad olid ise
hästi aktiivsed, aga Grossi poes
arvas tihti linnakodanik, et ta

oskab küll. Aga tegelikult on
päris keeruline seda elustamist
õigesti teha, isegi peame pidevalt treenima. Üldjuhul aga
jäime osavõtuga rahule, sest
üle poolesaja inimese, kes julgesid käed nukule külge panna,
pole ju Loksa suuruses linnas
sugugi paha.
16. oktoober on kuulutatud
Euroopas "Südame taaskäivitamise päevaks" ning sellel päeval õpetatakse südame kaudset
massaai ja kasutama AED
aparaati. Ka Eestis on sellised
AED aparaadid olemas lennu-

jaamas, kaubamajades. See on
täisautomaatne okiaparaat kleebid rinnale juhendi järgi
plaastrid ning siis aparaat juba
ütleb, mida edasi teha (seda
küll ainult inglise keeles).
Eestis korraldas selle ürituse
esmakordselt 16. oktoobril
Tartu kiirabi, meie siis, järgides
tartlaste eeskuju, tegime selle
päeva kolm kuud hiljem. Kui
oleks aga stiimulit, siis järgmise korra tahaks Loksal teha
õigel kuupäeval."
Teie töö on keeruline, stressirohke ja vastutus on suur.

Olgu teil jaksu ja tahet edaspidiseks! Suur tänu teile
Merike Tammemäe, Urmas
Hermann, Lilia Kurilenko,
Andrei Jurpalov, Anu Raisma, Tatjana Kurus, Tatjana
Budnik, Ülle Peep, Jekaterina Pavlova, Vitali Holter,
Toomas Haljaste, Ain Roster,
Priit Pajupuu, Sergei Didikin, Rinat aidulin.
Kiirabi tegemisi nii Eestis kui
Loksal, saab jälgida facebookis
https://www.facebook.com/
pages/Kiirabi-Loksal
Loksa Elu
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Siis, kui linnud magavad
jutust. Selgub, et isegi kui
lavale läheb ainult üks näitleja,
siis selleks töötab terve hulk
spetsialiste, keda vaataja ei
näe. Grimeerijad, valgustajad,
lavaseadjad, dekoraatorid ja
muusikud, valguskunstnikud,
helireissöörid, kostümeerijad,
jumestuskunstnikud, lavakujundajad - ja loomulikult lavastaja. Teatri võlumaailma on
loomas suur meeskond - meie
näeme vaid näitlejaid.

6. veebruaril toimus Loksa
Kultuurikeskuses Loksa Gümnaasiumi algklasside õpilastele
esimene kohtumine reissööri,
lavastaja, Eesti Lavastajate
Liidu liikme, MTÜ Loomingulise Ühenduse Teine Laine
kunstilise juhi Urmas Allikuga.
See on meie linna jaoks uus
kogemus, projekt õpilastele,
keda huvitavad looming ja
lavakunst. Lapsed hakkavad
õppima, kuidas avada enda
jaoks neid ümbritsevat maailma, õpivad jälgima ja märkama, tundma iseennast, õpivad
kõndimist, rääkimist ja loomulikult ka mõtlema, mida nad
räägivad. Esimeses tunnis said
lapsed teada, et ei olegi nii
lihtne minna auditooriumi ette
ja ennast esitleda. Kõndimine jalad vaevu liiguvad ning pea
ja õlad kisuvad põranda poole,
aga kui seisad, kuhu siis käed
panna, kuhu silmi peita ja
üldse, kuidas on võimalik rahulikult ühe koha peal seista?
Aga kui hakkad oma nime
hääldama - hääl, mida on väga
hästi kuulda vahetundides,
kaob kuhugi ja enesekindlus
koos sellega.
Samuti rääkis Urmas Allik
lastele teatri kulisside tagusest
elust, sellest, millest lastel ei
olnud mittemingisugust etteku-

Teatristuudiosse pani ennast
praegu kirja 20 õpilast nii eesti
kui ka vene algklassidest, neli
neist on poisid. Õppetöö
viiakse läbi paralleelselt kahes
keeles. Projekti lõppakordiks
on arvestuslik töö või avatud
tund, kus lapsed näitavad oma
vanematele ja teistele huvilistele etüüde, mida nad on õppinud. Kõik need temaatilised
etüüdid seotakse ühtseks väikeseks etenduseks, mille pealkirjaks saab olema "Siis, kui
linnud magavad".
Projekti rahastatakse kohaliku
omaalgatuse programmist.
Marija Kudrjakova
Projekti idee autor ja
projektijuht

Veealused muistised
14. jaanuaril külastas meie kooli Maili Roio muinsuskaitseametist.
Üritus toimus Tagasi kooli projekti raames. Ta jutustas õpilastele, et vee all peitub rohkem, kui esmapilgul paistab. Maili
Roio rääkis veealustest muististest ja nende leiukohtadest Eestis.
Ta esitles ka muististe internetipõhist andmebaasi, kust võib leida
hõlpsalt oma kodukohas peituvaid muistiseid. Maili Roio selgitas
veel veealuste muististe otsimise põhitõdesid ja näitas huvitavaid
pilte vanadest vrakkidest. See oli kindlasti põnev kogemus
veealusest maailmast ja kodukoha pärandist huvituvatele õpilastele.
Epp Paalberg
Loksa Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane

Hurraa, hurraa meile sõidab
külla kino!
Teatrietendusi olme me lasteaias näinud mitmeid, aga kino
vaatamise võimalus oli esmakordne. Ja nii me siis läksimegi peale
magusat lõunauinakut meie kaunisse saali. Aga seal seisid sirgetes ridades toolid, aknad olid kõik kinni kaetud ja saali keskel
seisis suur valge ekraan - nagu tõeline kinosaal! Kõik istusid oma
kohtadele ja seanss algas.
Meile näidati lõbusat animafilmi "Mirjami lood". See oli lugu
väikesest tüdrukust nimega Mirjam, tema perest ja ebatavalisest
koduloomast - naljakast kanast. Lastel oli nende tegevusi vaadates
väga lõbus! Kui film läbi sai, siis plaksutasid lapsed vaimustunult
ja kaua! Kõik jäid väga rahule ning oodatakse juba uusi filme.
Larissa,
Mesilaste rühma õpetaja

Lauatennis on intelligentne ja emotsionaalne mäng, mis arendab kiirust,
vastupidavust, täpsust, koordinatsiooni.

LOKSA UJULAS!

Tule lauatennise treeningutele

* Igal kolmapäeval
kell 19.15
VESIAEROOBIKA.

- see on üks kiireimaid spordialasid ning on ühtlasi ka olümpiaala;
- seda saab harrastada läbi aasta;
- harrastatakse väga noorelt kuni väga kõrge eani  see on aktiivne tegevus
kogu eluks;
- sõbralik, vaheldusrikas ja väga väikse vigastuste ohuga;
- mugav  väike reket ja riided kotti ning trenni;
- on sobilik nii tüdrukutele ja poistele kui ka meestele ja naistele;
- ei ole kallis spordiala;
- alustada pole kunagi hilja ning harjutamine teeb meistriks.
Lauatennise treeningute toimumisajad:
treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti Loksa võimlas.
Esmaspäeval:
Kell 18.00 1.-3. klassi lapsed (nii poisid kui tüdrukud)
Kell 19.00 4.-6. klassi lapsed (nii poisid kui tüdrukud)
Kell 20.00 Ülejäänud huvilised
Kolmapäeval:
Kell 17.00 1.-3. klassi lapsed (nii poisid kui tüdrukud)
Kell 18.00 4.-6. klassi lapsed (nii poisid kui tüdrukud)
Kell 19.00 Ülejäänud huvilised

* Igal teisipäeval ja
neljapäeval
laste
ujumistreeningud.
Info tel 688 8055

*Ilusalong Länvin
Küünetehnik
tel 520 7167

Treeningute
maksumus
10 EUR-i kuus.
Info telefonil
504 1944,
e-post:
rainer.lapp@
loksa.ee

Juuksur
tel 5802 9199
Kosmeetik
tel 5563 5395
Solaarium
tel 520 7167
Hammaste
valgendus
tel 520 7167
www.loksailu.ee
*Ujulas töötab

KOHVIK
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Läheme koos kontserdile!

Seoses tootmismahtude kasvuga vajame

ÕMBLEJAID
Hilding Anders Baltic AS on rahvusvahelisse kontserni Hilding Anders International AB kuuluv
ettevõte, mis tegutseb 1997. aastast.
Kontsern on Euroopa, Venemaa ja Aasia juhtiv madratsite tootja ning tegutseb kahekümne
seitsmes Euroopa ja kolmeteistkümnes Aasia riigis. Ettevõtte põhitegevuseks on madratsite
ja madratsikatete tootmine.
Vaata lisaks: www.hildinganders.com

Õmbleja tööülesandeks

on madratsikatete õmblemine (kant, keeder, overlok).

Kandideerijatelt eeldame

eelnevat õmblustöö kogemust ning kohusetundlikku töösse suhtumist.
Töö toimub kahes vahetuses esmaspäevast reedeni (7.00-15.30 ja
15.30-24.00), vahetused roteeruvad nädala kaupa.
Töötasu tunnipalga ja tükitöö alusel.
Õppeperioodil minimaalne töötasu 3,34 eur tunnis.
Hea produktiivsuse korral märkimisväärse lisatasu teenimise võimalus.
Transport tööle ja tagasi.

2. märtsil 2014
kell 18.00 NOKIA
kontserdimajas
esinevad
JEVGENY
KUNGUROV
JA MARINA
MOROZOVA
Piletihind koos
transpordiga
sinna ja tagasi
on 25 eurot.
Tellimused võtab
vastu Marija
Kudrjakova
(tel. 58099705)
KONTSERDILE
VÄLJASÕIT
2. MÄRTSIL
KELL 16.15
LOKSA
KULTUURIKESKUSE
JUUREST

Kontakt: tel 624 8055 või info.baltic@hildinganders.com, Personaliosakond
Töö asukoht: Loomäe tee 10, Rae vald, Harjumaa

Loksa lauatennise karikasarja IV
etapp toimub 8. märtsil 2014
algusega 11.00 Loksa
Gümnaasiumi spordisaalis.

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.

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

Mälestame kauaaegset
endist Loksa kooli
majandusjuhatajat
Otto Maaniitu.
Avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.
Loksa Gümnaasiumi pere

LOKSA UJULA
avatud:
E-R 08.00-21.30
L,P 10.00-21.00

NB! Ujulas toimuvad
arveldused ainult
sularahas.
Administraator:
688 8055

Ostame metsakinnistuid ja
raieõigust.
Energiavaru OÜ, 5080336,
info@energiavaru.ee

