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Toredat kooliaastat kõigile!
Loksa
Gümnaasiumi
1. klassi õpilased
1. a klass

Klassijuhataja: Merike Moks
Triinu-Liis Aug
Raigo Jaagumann
Lisete-Marleen Kivi
Brigita Kupp
Kirke Külmsaar
Georg Nozdrenko
Arti Rosen
Andres Aleksander Soosaar
1. b klass
Klassijuhataja: Kristina
Lytovchenko
Zakhar Boldyrev
Artur Gorbachev
Elza Jakobson
Alesja Kornõšova
Maksim Kotov
Anna Kozhikhova
Roman Krjutšenko
Daniel Kuster
Anastasia Maiberg
Ilja Maiberg
Alesja Põlova
Maksim Sivagin
Aleksandra Svitnitskaja
Kristina Ševtšuk
Kallid kolleegid!

See õppeaasta algab minu jaoks teistmoodi. Küll mitte minu vabal tahtel.
Siiski olen alati mõttes teiega. Isegi kui see alati välja ei paista, muretsen ja
elan kaasa teie rõõmudele, aga kindlasti ka sellele, kui teid midagi kurvastab.
Minu põhimõtted on juba sajandi eest väga hästi sõnadesse pannud Ozora
Davis:
„Mina usun kodu kui ühiskonna põhiinstitutsiooni
igavesti kestvasse tähtsusesse.
Mina usun iga poisi ja tüdruku mõõtmatutesse võimalustesse.
Mina usun kujutlusvõimesse, usaldusse, lootustesse
ja ideaalidesse, mis elavad kõikide laste südames.
Mina usun looduse ja kunsti, raamatute ja sõpruse ilusse.
Mina usun kohustuste täitmisest tulevasse rahulolusse.
Mina usun igapäevase elu väikestesse lihtsatesse rõõmudesse...“
Uskuge teie ka!
Ehk võiks sellest saada meie kooli kreedo?
Tahan veel meelde tuletada, et kevadel pöördusin teie poole sõnadega:
„Teid vaadates tunnen, et ma ei pea muretsema – meie tulevik on kindlates
kätes. Eesti jääb püsima ning meil on tulevikus teadlasi, muusikuid,
kunstnikke, sportlasi..., kelle üle uhkust tunda.“
Jään oma sõnade juurde, sest tunnen ju teid: koerad las hauguvad, karavan
läheb edasi. Nii et olen kindel, et te saate hakkama, olete tegusad, sest tunnete
oma tööd ja naudite seda. Samas loodan ka, nagu kevadel õppenõukoguski
toonitasin, et meie hulgas süveneb ühe-pere-tunne, et mitte igaüks ei käi vaid
oma rada, vaid et me kõik koos käime ühist rada.
Ma tulen tagasi, kuid mul läheb lihtsalt natuke rohkem aega.

Soovin teile kõigile kõige paremat õppeaasta lõpetamisel, aga ka loomulikult
teotahtelist ning rõõmurohket uue õppeaasta algust!
Teie Õnnela Tedrekin

Kallid õpilased, austatud õpetajad ja koolitöötajad,
lugupeetud lapsevanemad ja külalised!

On 1. september – uue kooliaasta algus.
Kevadel lõpetas kaheteistkümnes klass, täna alustavad oma kooliteed
esimese klassi mudilased. Küll kaaslased ja õpetajad aitavad teil harjuda.
Nagu igal aastal. Ülejäänud koolipere jaoks on algus juba tuttav.
Üheksandikud ja kaheteistkümnendikud, olge siis sel aastal eriti tublid ja
hoolsad! Kõik teised õppurid ikka ka, et teadmised täieneksid ja tulemused
oleksid head. Püüdke õppida mitte vanemate ega õpetajate jaoks, vaid
iseenda jaoks.
Ühtlasi loodan, et te kõik käitute koos ühise perena, aitate ja toetate üksteist.
Edu teile!
Lugupeetud lapsevanemad!
Soovin teile palju rõõmu oma lastest ning meeldivat koostööd kooliga!
Armsad kolleegid!
Teile soovin algavaks õppeaastaks tervist, töörõõmu, edu ja rahulolu!
Toredat kooliaastat kõigile!
Galina Nikitina
Loksa Gümnaasiumi direktori kt

Palju õnne
sünnipäevaks!
SEPTEMBER

Era Turgeneva 89
Anatoly Zaytsev 89
Artur Kodusaar 88
Virve Kress 87
Koit Epner 86
Vilma-Elvine
Kalinina 85
Ervin Viirand 85
Irene Nurmela 85
Lembit Maurus 84
Saniya Adushkina 83
Vjatšeslav
Konopljov 82
Pavel Troshkov 81
Eino Pärna 81
Valentina
Kryuchkova 81
Zinaida Skiba 81
Zoya Presnyakova 80
Maria Pantelejeva 80
Rimma Vesjolkina 75
Lidia Vassiljeva 75
Valeriy Lugovtsov 75
Vassili Horoško 75
Tamara Predko 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
poeg
Maksim Madison
Palju õnne vanematele!

2 AKTUAALNE

Mida kardavad tänased
Kuusalu vallajuhid?
Viimase 15 aasta jooksul on Loksa
linn neli korda teinud oma naabritele
– Loksa vallale ja Kuusalu vallale
ettepaneku ühinemiseks. Ja alati on
Kuusalu vallajuhid leidnud põhjuse
ettepanekust kõrvale hiilida – kord
tagaselja Loksa vallaga ühinedes,
kord „mittesobivale“ Loksa linna
elanikkonnale viidates või siis lihtsalt passiivselt
ootama jäädes. Veel 2015. a suvel teatas vallavanem
Urmas Kirtsi pilkega, et Loksa linn ühinegu parem
Tallinna linnaga. Kindlasti samaväärt hea mõte – kui,
et Kuusalu vald võiks ühineda Helsingiga või Eesti
riik Soome Vabariigiga!
Kui Loksa linnajuhid ja Loksa linnavolikogu tegid
2016. a algul järjekordse ettepaneku – nüüd juba
peale Kuusalu valla ka Vihula, Haljala ja Kadrina
vallale hoopis suurema omavalituse moodustamiseks
näiteks Lahemaa valla nime all, oli Kuusalu juhtide ja
nende kõneisikute reageering etteaimatav. Kõigepealt
kutsusid Kuusalu vallajuhid (Kuusalu vallavolikogu
informeerimata) Kadrina, Haljala ja Vihula juhid
„kõnelusteks“ Viitna kõrtsi ja teatasid siis, et Loksa
linnajuhid olevat suurusehullustuses ja mitte kellelgi
polevat vaja uut nõukaaegset oblastit! Olgu nende
nõukaaegsete oblastitega kuidas on, aga tänase
Kuusalu vallajuhtidele armas Vabariigi valitsus just
suuri ja veel suuremaid omavalitsusi hiljuti kehtestatud
haldusreformi seadusega soosibki.
Kadrina vald ja Haljala vald loobusidki Loksa linna
ettepanekust. Pakkumata omapoolseid lahendusi, ütles
Loksa linna ettepanekule otsustava ei ka Kuusalu
vald. Kirsmann – Kirtsi tandemi toimetamised on eriti
kummalised, sest paar kuud hiljem tegi sama Kuusalu
vallavolikogu koalitsioon OMAPOOLSE ettepaneku
Loksa linnale - nagu lapsed liivakastis!
Asjalikult ja äraootavalt reageeris eelpoolnimetatud
Loksa linna ettepanekule aga Vihula vald mõttega, et
ettepanekuid peaks hakkama kaaluma pärast seaduse
jõustumist. Pärast Haldusreformi seaduse jõustumist
2016. a 01 juulil, võttis ka Vihula vald oma 11. augusti
2016. a istungil vastu otsuse alustada konsultatsioone
kõigi osapooltega ja moodustada selleks ka töörühm.
Et ühinemiskõnelustega aktiivselt edasi minna, pakkus
Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina kolleegidele
Vihula ja Kuusalu vallast mitu erinevat aega
konsultatsioonidega alustamiseks. Ja kordus sama,
mis alati – meie Kuusalu vallajuhid asusid otsima
võimalusi, kuidas kohtumisest kõrvale hiilida. Selgus,
et ammuilma moodustatud haldusreformi töörühmal
(vist juba teine ja mis pole kordagi koos käinud!)
puuduvad õigused Vihula vallaga konsultatsioone
pidada (vist ka rääkida!). Ka polevat töörühma liikmetel
erinevatel põhjustel võimalust ühisel arutelul Vihula
valla ja Loksa linnaga osaleda – kellelgi vallavalitsuse
istung, kellelgi vaja avada linnuvaatlustorn jne. Nii
oligi ainukeseks Kuusalu valla töörühma poolseks
esindajaks Mait Kröönström, kes vallavolikogu
esimehe Enn Kirsmanni kaaskirja kohaselt võis olla
vaid kuulaja ja kellel polnud mingisugustki sõnaõigust!
No kui ikka Kuusalu töörühmal ka õigusi pole, siis
tuleb need ju saada! Ja kokkutulnud otsustasid paluda
Kuusalu vallavolikogu esimeest Enn Kirsmanni lülitada
küsimus järgmise, veel enne 17. septembrit 2016. a
toimuva, Kuusalu vallavolikogu istungi päevakorda,
et seal siis peale Vabariigi Presidendi valimisteks
valijamehe kinnitamise antaks ka täiendavad volitused
olemasolevale haldusreformi töörühmale.
Seda aga ei juhtunud – 14. septembri 2016. a Kuusalu
vallavolikogu väljasaadetud päevakorras ilutses vaid
üks punkt - valijamehe valimine! Vihula vallaga
konsultatsioonide alustamiseks pidavat aega küll
olema – Enn Kirsmanni kirja alusel tulevat mingi
otsus hiljemalt 13. oktoobril 2016. a!
Mida see näitab? Mida Kuusalu tänased juhid
kardavad? Näib, et see on ennekõike hirm võimaliku
võimukaotuse pärast uues ja kaks korda suuremas
vallas. Isegi kui see nii on, olge siis julged, meie
tublid juhid ja öelge välja, mida mõtlete! Milleks
peitust mängida.
Hr riigihaldusminister Arto Aas! Kuusalu vallal
on kõik seadusest tulenevad kriteeriumid täidetud
ja meie ei soovi kellegagi ühineda – meie rahvas
ei taha ja meie - vallajuhid – kah ei taha! Ja alla
kirjutage – Kirsmann/Kirtsi. Nii kirjutagegi!
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea

Loksa linn tähistas suurejooneliselt sünnipäeva
ja Eesti taasiseseisvumise 25-ndat aastapäeva

Traditsiooniline linnapäev on olnud läbi aastate kõige suurem ja
rahvarohkem kultuurisündmus meie linnas. Hümnihelide ja lasteaia
Õnnetriinu mudilaste luuletuste-laulude saatel alustati päikselist
päeva lipuheiskamisest linnaväljakul. Nagu Loksal kombeks, oli samal päeval võimalik külastada laata, mis seekord oli eriti rikkalik.
Linnapäevadel olid linlastele ja meie külalistele kõik üritused tasuta
ja neid oli eriti palju seekord lastele (suur batuut, elektriautod suurematele ja pisipõnnidele, näomaalingud, hennatattood, õhupallid
jne). Meie üritust aitasid korraldada Swedbank oma lastetelgiga,
Loksa-Kuusalu Tugila ja vahvad linna ettevõtted-organisatsioonid,
kes valmistasid kodulinna sünnipäevaks kultuurikeskuse pargis
pika, maitsva ja ilusa 23-meetrise võileiva.
Kultuurikeskuses toimus linnapea vastuvõtt linna väärikatele kodanikele. Samas sai vaadata ka kultuurikeskuse kunstiringi õpilaste
töid, teemaks oli seekord – Meie Loksa, ringi juhendaja proua Lemara Vahi. Tööd kaunistavad ka täna Loksa Kultuurikeskuse fuajeed
ja uudistajad on kõik oodatud.
Samas olid linnas korraldatud ka lastejooks, linnapäeva minimaraton ja rannavõrkpalli turniir Loksa rannaliival. Osavõtt oli muljetavaldav!
Piduliku päeva õhtu kontsertkava oli mitmekesine, esinesid esmalt taidlejad, külalised Kolgakülast, hoogsad Kolgaküla Lainerid

(juhendaja Kersti Tunger), Loksa JJ-Street tantsustuudio (juhendaja
Brita Kikas) . Õhtu tegid ilusaks ka Loksa tantsustuudio Rannalained
(juhendaja Kaili Peetermann) ja idamaiste tantsude esitajad stuudiost
Aliyah (juhendaja Katre Dinabel).
Õhtu läks edasi tõusvas joones, esines lauljatar Moskvast Olesja
Jevstignejeva sütitava kavaga. Tuntud headuses BONZO, kes lõpetas
oma kava ürg-eeslasliku võimsa sõnumiga ja siis ja siis, Olav Ehala ja
Nele-Liis Vaiksoo. Väärikas, kaunis ja vabariigi taassünnile kohane
kontsertettekanne. Meelde tulid öölaulupeod ja ühislaulmised – seda
tunnet oli võimalik taas tunda Loksa linnaväljakul.
Tähistamaks 25 aasta möödumist taasiseseisvumise väljakuulutamisest Toompeal kõlas võimas saluut mille korraldajaks oli RUF. Nagu
alati lõpetas linnapäeva hiliste öötundideni kestev noortedisko.
Alati on linna sünnipäeval avaldatud tänu erilistele inimestele ja firmadele- sel aastal tänas linn Eivold Genergardi, koguduse ja kõikide
linlaste nimel ja Loksa firmat Loksa Ehitus (juhataja Pavel Kosjakov).
Korraldajate nimel tahan tänada kõiki, kes abistasid, toetasid ja osalesid linnapäeval. Eriline tänu sponsoritele Euro Oil AS, N.R. Energy
OÜ, Kaskod-Mtronix OÜ, Loksa Clothing Expert OÜ, Loksa Ehitus
OÜ, Harju Tarbijate Ühistu, Balti Spoon OÜ, Forans Eesti AS ja Svetlana Gergert.
Helle Lootsmann, SA Loksa Kultuur

Loksa päevade jooksuvõistlusele tuli palju jooksusõpru

Selle aasta Loksa päevad möödusid nagu ikka ilusa ilma saatel.
Kaunist suvepäeva tulid nautima ka paljud jooksusõbrad.
Traditsiooniliselt alus-tasid päeva kõige nooremad lapsed, kuni
7-aastased poisid ja tüdrukud, kes läbisid ümber kooli jooksus ühe
ringi, pikkus umbes pool kilomeetrit. Kiirem poiss oli Nikolai Levin,
talle järgnesid Sten-Mario Väljas ja Karl-Erik Genergard. Sama
vanade tütarlaste hulgas läks kaksikvõit Rajade perre. Võitjaks tuli
Liisbet ja teiseks tema õde Karola. Kolmanda koha ampsas endale
Anja Kozihova.
Natuke vanemas vanusegrupis(8-12-a aastased) tuli poiste seas
võitjaks Romet Viisitamm, talle järgnesid Robin Pentma ja Andri
Aasna. Tütarlaste klassi võitjakolmik oli Annabelle Bekker, Sofia
Veritseva ja Mia Mikiver. Need lapsed läbisid kaks ringi ümber
kooli ja ujula.
Täiskasvanuid tuli rajale kakskümmend, nemad jooksid kõik ühte
distantsi - 7 km.
Kiireim mees oli Tauno Hang. Tal kulus raja läbimiseks aega 21.20.
Talle järgnesid Rain Gussev(24,50) ja Heiki Krimman(25.50).
Kiireim naine rajal oli Epp Paalberg. Tema aeg 25.56. Epule järgnesid
Katrin Saidla (30.12) ja Laura Johanna Mettis (30.20).
Veel tulemusi rajalt: Silver Lode-raud (26.08), Kevin Anderson
(28.38), Kaija Hang (30.31), Andrei Bekker(31.35), Kuldar Süda

(noorim osavõtja poiss) 31.38, Leidi Piibeleht (32.02), Triin Kosso
(33.07), Johanna Süda (noorim osavõtja tütarlaps) 33.42, Marelle Süda
(33.44), Jaanika Ojasalu (34.13), Rene Toomere (vanim osaleja, vanus
73) 42.04. Võistluse lõpetasid poeg ja isa Rainer ja Meelis Pirn. Nende
aeg tuli juba pea 47 minutit.Kepikõnnile tuli sellel aastal üks osaleja,
Riho Saidla. Tema läbis 7 km 53 minutiga.
Tänan kõiki, kes mind sellel aastal jooksu korraldamisel abistasid ja
loodan kõiki jooksusõpru kohata samal ajal samas kohas juba järgmisel
suvel.
Arvo Liivamägi
Jooksuvõistluste läbiviija

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
Augustis toimus kaks volikogu
istungit. 3. augustil volikogus
toimunust kirjutasin „Loksa Elu“
eelmises numbris. Neljapäeval,
25. augustil kogunes linnavalitsuse saali 12 volikogu liiget
15-st, eelnõude menetlemisel
osalesid linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapea
Hilleri Treisalt, arendus- ja
keskkonnanõunik Laivi Kirsipuu.
- Toimus eelnõu „Loksa linna
arengukava aastani 2019
muutmine“ 1.lugemine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse kohaselt peavad kehtiv
arengukava ja eelarvestrateegia
iga aasta 15. oktoobri seisuga
hõlmama vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat. Eelnõu kohaselt
lisandub seega praegu kehtivale
arengukava tegevuskavale ja
eelarvestrateegiale aasta 2020
ning dokument hakkab kandma
nimetust Loksa linna arengukava
aastani 2020. Uuendatud on
valdkondade senist arengut
kajastavaid peatükke s.h statistilisi
andmeid. Eelarvestrateegias
on välja toodud tähtsamad
finantsnäitajaid aastatel 2011-2015,
linna 2016. aasta eelarve tulud ja
kulud, linna finantskohustused
ning eelarvestrateegia
põhinäitajad aastani 2020.
Eelarvestrateegia tabelid 12-16
on koostatud kooskõlastatult
Rahandusministeeriumiga.
Kuna dokument on mahukas, 82

lehekülge, siis otsustas volikogu
määrata muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks 05.09.2016 kell
12.00.
Eelnõu 1. lugemine lõpetati ja
suunati 2. lugemisele.
- Volikogu alustas Loksa linna
2016. aasta II lisaeelarve
menetlemist. Lisaeelarvega
kavandab linnavalitsus põhitegevuse
tulusid suurendada projektitoetuste,
teenuste osutamise ja linnavara
müügi arvel kokku 94 734,32 euro
võrra. Sama summa võrra muutub
lisaeelarve kulude pool. Posti 11
müügist laekus 40,0 tuhat eurot
ja see läheb KIK-ilt saadud laenu
tagastamiseks. Eelnõu 1. lugemine
lõpetati ja suunati 2. lugemisele.
Muudatusettepanekute esitamise
tähtajaks määrati esmaspäev,
05.09.2016 kell 12.00.
- Volikogu otsustas võõrandada
avalikul suulisel enampakkumisel
eluruumi aadressil Posti tn
40-59 alghinnaga 7000 eurot. Selle
1-toalise kõigi mugavustega korteri
omandas Loksa linn kinkelepingu
alusel. Linnal pole seda korterit
omavalitsuse ülesannete täitmiseks
vaja.
Istungi teises pooles arutusel
olnud küsimustes vastuvõetud
otsused olid seotud riigis
käimasoleva haldusreformiga.
Loksa linn on teinud
ettepaneku naabervaldadele

12. septembril toimunud Loksa Linnavolikogu istungi kutsusin kokku
eeskätt seoses 24. septembril 2016 toimuva Vabariigi presidendi
valimistega. Teadaolevalt jäi president Riigikogus valimata, sest
ükski kandidaat ei saanud vajalikku 68 poolthäält. See tähendab,
et presidendi valimise õigus läheb Vabariigi Presidendi valimiskogu
kätte.
Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ning kohaliku omavalitsuse
volikogude esindajatest. Kokku on valimiskogus 335 liiget. Vabariigi
Presidendi valimise seadusest tulenevalt on Loksal 1 esindaja.
• Volikogu valis Loksa Linnavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi
valimiskogusse volikogu aseesimehe, keskerakondlase Helle
Lootsmanni. 13-st istungil osalenud volinikust hääletasid tema poolt
11 volikogu liiget. Sihtasutuse Loksa Kultuur tegevjuhina töötav Helle
Lootsmann on endine Loksa linnapea ja kohalikus poliitikas tegev ligi
veerand sajandit.
l Volikogu menetles eelnõud „Loksa linna arengukava aastani 2019
muutmine“. Muudatusi ei tehtud, 2. lugemine lõpetati ja arengukava
muutmise otsus võeti vastu. Volikogu ei toetatud Ilmi Ternovskaja
niinimetatud muudatusettepanekuid, mis olid taas arusaamatud,
ebaõigetel andmetel ja järeldustel põhinevad ning kantud nostalgiast
–ajast, kui rohi oli rohelisem ja taevas sinisem. Kohati oli rahvasaadik
asunud inimesi diskrimineerima, unustades ära Eesti Vabariigi
põhiseaduse sätestatu. Teisiti ei saa ma nimetada Ternovskaja soovi
kirjutada arengukavasse nõuded: koondada üle 65 aastased töötajad;
nõuda kuni 50 aastastelt Loksa elanikelt [?] keele õppimist; 100%
linnavõimu vahetus...

• Volikogu lõpetas Loksa linna 2016. aasta II lisaeelarve menetelmine.
Eelnõu 2. lugemine lõpetati ja lisaeelarve võeti vastu. Ilmi Ternovskaja
„ettepanekuid“ ei olnud võimalik arvesse võtta. Põhjus sama, mis
arengukava puhul.
• Volikogu võttis vastu määruse „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“. Varem reguleeris Loksa
linnas nimetatud vahendite ülejäägi kasutamist „Sotsiaaltoetuste
andmise kord Loksa linnas“. Samas ei olnud ülejäägi kasutamise
puhul tegu toetuse maksmisega, vaid vahendite eraldamisega otse
teenuse osutajale kas arve või lepingu alusel. Selguse huvides oli
mõttekas riiklikult rahastatava lapsehoiuteenuse ülejäägi kasutamise
kord sätestada eraldi õigusaktis, kajastades selle sätetes ka
sotsiaalministeeriumi ja Harju Maavalitsuse täiendavaid juhtnööre
vahendite ülejäägi kasutamisel.

ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks. Me ei ole Kuusalu
ja Vihula vallaga ühinemise vastu,
kuid me tahame, et see toimuks
omavalitsuste elanike huvides.
Samas ei pea linnavolikogu
õigeks sundliitmist haldusreformi
seadusega (HRS) kehtestatud
kriteeriumite alusel ja tingimustel
ning ei usu, et haldusreform
praegusel kujul Loksa kandi
inimeste õuele õnne toob. Hetkel
saavad nii meie naabervallad kui
Loksa linn hästi hakkama kohaliku
elu korraldamisega. Reform
peaks puudutama eelkõige neid
omavalitsusi, kes ei suuda täna
oma elanikele luua kaasaegset
elamisväärset elukeskkonda. Sellisel
arvamusel on mitmed linnad ja
vallad üle Eesti, mistõttu osa neist
on otsustanud pöörduda riigikohtu
poole. Nad soovivad saada selgust,
kas 7. juunil 2016 riigikogu
poolt vastu võetud HRS on
vastuolus põhiseadusega, kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusega
ja Euroopa kohaliku omavalitsuse
hartaga?
- Eeltoodust tulenevalt
otsustas volikogu kiita heaks
Loksa Linnavalitsuse poolt
Advokaadibüroolt Varul tellitud
õiguslik arvamuse haldusreformi
seaduse kooskõla kohta
põhiseadusega.
Advokaadibüroo koostatud kehtivat
haldusreformi puudutavas mahukas
(50 lk) õiguslikus analüüsis on välja

toodud neli põhilisemat aspekti,
mis HRS rakendamisega toovad
kaasa kohalike omavalitsuste
põhiseaduslike garantiide ja
Euroopa kohaliku omavalitsuse
hartaga tagatud õiguste võimaliku
riive. Need on: elanike arv, KOV
võimekus, OV-te ühinemise hüvitise
määr ning teenuste maht ja kvaliteet
kohalikes omavalitsustes. Sellele
analüüsile toetudes saab Loksa linn
oma õiguste kaitseks pöörduda
riigikohtusse.
- Volikogu otsustas esitada
taotluse Riigikohtule, et
jõuda selgusele, kui suure
põhiseadusliku riivega on
tegemist siis, kui Vabariigi
Valitsus otsustab Loksa linna
käimasoleva haldusreformi
raames sundliita.
- Volikogu moodustas
haldusreformikomisjoni.
20. jaanuaril 2016 tegi Loksa
Linnavolikogu naabervaldadele
ettepaneku ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks. Kuusalu volinikele
Loksa ettepanek ei meeldinud ja
29. juunil tegid nad omapoolse
ettepaneku luua Loksa linna
ja Kuusalu valla baasil uus
omavalitsusüksus ning moodustasid
läbirääkimiste pidamiseks
töörühma. 11. augustil otsustas
alustada ühinemisläbirääkimisi
ja moodustas komisjoni Vihula
Vallavolikogu.
Linnavolikogu poolt moodustatud

7-liikmelisse komisjoni kuuluvad:
Rein Heina, Helle Lootsmann,
Galina Nikitina, Hilleri Treisalt ja
Jaan Pöör, Robert Rohtla ja Värner
Lootsmann. Komisjonile anti
õigus moodustada alakomisjone
(töörühmi) ja kaasata komisjoni
töösse vastava ala spetsialiste.
Istungil vastu võetud otsused ei
olnud taas meeltmööda volikogu
liige Ilmi Ternovskajale, kes
valjuhäälselt rõhutas koosolijaile
oma seisukohti. Ta arvas ka, et
Loksa pole mingi linn ja linna
õigused tuleks hoopis ära võtta!
- Päevakorraväliselt vastas
volikogu liikme Ilmi Ternovskaja
„arupärimistele“ (nr 1-8/40828.04.2016; nr 1-8/625-07.07.2016;
nr 1-8/626-07-07-2016)
linnapea Värner Lootsmann.
Ilmi Ternovskaja üllitised ei
vastanud järjekordselt Loksa linna
põhimääruses arupärimise kohta
toodud nõuetele ei vormiliselt
ega sisult. Linnapea selgitused
„arupärimistes“ toodud küsimustele
proua Ternovskajat ei rahuldanud.
Loksa Linnavolikogu istungite
materjalidega saate tutvuda linna
veebilehel aadressil http://www.
loksalinn.ee/volikogu-istung
Rein Heina
Linnavolikogu esimees

REGISTREERI ENNAST
LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa linna elanikuks ajavahemikul
01. jaanuar - 31. detsember 2016. a ning on 01. jaanuar 2017. seisuga Loksa linna elanikud, kingib linn Loksa
ujula aasta pääsmed ja nad osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel loositakse välja 1 sülearvuti ja 2 kuni
neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi
(reis + toitlustus laevas) ning 5 perepiletit kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2017.
a jooksul.
01. jaanuari 2017 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil
linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 09. jaanuarist 2017. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2017. a jaanuarikuu linnavalitsuse istungil.

Toeta Eduard Ahrensi mälestusmärgi valmimist
Annetades enne 29. septembrit pangakontole
EE871010220114903012 vähemalt 1000
eurot, jäädvustate oma nime Eduard Ahrensi
mälestusmärgil.
Annetada võivad kõik - üksikisikud, ettevõtted,
oganisatsioonid, külad, perekonnad,
suguvõsad, muud ühendused millel on nimi.
Suurannetuse on juba teinud Urmas Laanem,
Kait Liinev, Karli Lambot, AS Amalfi, Tallinna
Toomkooli SA, Emakeele Selts.
Kasutage ainulaadset võimalust, mille sarnast
ei pruugi Kuusalu kihelkonnas rohkem tulla!
https://www.facebook.com/LaurentsiuseSelts-559111740786624/
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Sõeluuringud on lihtsaim võimalus ennetada vähki
Made Bambus, haigekassa
esmatasandi paketi arenduse
talituse spetsialist
Emakakaelavähi ja rinnavähi
sõeluuringutel osalemine on
lihtsaim võimalus ennetada vähki
ja pikendada tervena elatud elu.
Sõeluuring on terviseuuring, mis
on mõeldud eelkõige tervetele, ilma
kaebuste ja sümptomiteta naistele
emakakaela- või rinnavähi varaseks
avastamiseks. Eestis kutsutakse
emakakaelavähi sõeluuringule
naisi vanuses 30–55 ja rinnavähi
sõeluuringule naisi vanuses 50–62.
Peaaegu kõik kaugele arenenud
emakakaelavähi juhtumid oleks
ennetatavad
Emakakaelavähi suurimaks
tekkepõhjuseks peetakse inimese
papilloomiviiruse (HPV)
mõningaid vorme, mis levivad
peamiselt seksuaalsel teel. HPV
viiruse tekitatud rakumuudatusi
diagnoositakse PAP-testiga.
Haigestuda võivad ka noored naised
ning pärilikkus ei mängi siin rolli.
Kuna emakakaelavähi varajased
sümptomid jäävad naisele endale

tihti märkamatuks ning ta tunneb
ennast täiesti tervena, siis on väga
oluline PAP-testi regulaarselt
anda. Emakakaela rakumuutused
on sõeluuringute käigus lihtsalt
avastatavad, mis omakorda
võimaldab ravi tulemusena täielikku
tervenemist.

Varases staadiumis rinnavähk
endast märku ei anna

2016. aastal kutsutakse rinnavähi
sõeluuringule naisi sünniaastatega
1956, 1958, 1960, 1962, 1964,
1966.

Naised, kelle sünniaasta on
kutsutavate sünniaastate nimekirjas
ja kellele pole viimase kahe aasta
jooksul tehtud rindade uuringut
või viimase kolme aasta jooksul
PAP-testi, saavad sõeluuringus
osalemiseks nimelise kutse.
Et kutse saadetakse
rahvastikuregistris olevale
aadressile, tuleb kontrollida, kas
see on õige – muidu ei jõua kutse
adressaadini. Seda saab hõlpsalt
kontrollida riigiportaalis www.eesti.
ee. Koos paberkutsega saadetakse
E-Tervise patsiendiportaali www.
digilugu.ee ka elektroonne kutse,
mis on nähtav saatekirjade alt.
Sõeluuringul osalemiseks ei
pea aga kutset ootama jääma.
Kui teie sünniaasta on tänavuste
kutsesaajate nimekirjas,
tuleb lihtsalt helistada kõige
sobivamasse tervishoiuasutusse
ning end vastuvõtule kirja panna.
Registreerumisel kontrollitakse
eelkõige teie sünniaastat ja
ravikindlustuse kehtivust. Uuringule
minnes võtke kindlasti kaasa isikut
tõendav dokument.

Enamasti pöördutakse enamasti arsti
juurde rinnavähi kahtlusega siis, kui

Osalemiseks ära jää kutset
ootama.

Naised, hoolige oma tervisest ja
kontrollige end regulaarselt!

HPV tekitatud rakumuutused
ja vähieelsed seisundid võivad
vähiks areneda 10–25 aastaga.
Regulaarsel kontrollimisel ja õigel
ajal avastatuna on need kergesti
diagnoositavad ning ravitavad.
Seega oleks võimalik ennetada
peaaegu kõiki kaugele arenenud
emakakaelavähi juhtumeid.
PAP testi tegemine on valutu
ning tavapärase günekoloogilise
läbivaatuse osa.
2016. aastal kutsutakse
emakakaelvähi sõeluuringule
naisi sünniaastatega 1961, 1966,
1971, 1976, 1981, 1986.

Jääkreostuse likvideerimise II etapp

rinnas avastatakse n-ö tükk. Teised
ohumärgid võivad olla muutunud
rinnakuju (nt naha sissetõmme
rinnal), rinnanibu sissetõmme, eritis
rinnanibust, rinna nahavärvi muutus
või kaenlaaluste lümfisõlmede
suurenemine. Tihti on haigus
aga selleks ajaks juba algkoldest
kaugemale levinud.
Rinnavähki on võimalik avastada
aga juba varem. Üks selline
võimalus on sõeluuringute
käigus kasutatav rinnanäärme
radioloogiline uuring ehk
mammograafia. Väikese
kiirgusdoosiga mammograafia on
tervisele ohutu.
Varakult avastatud rinnavähk
on paremini ravitav, võimaldab
vajadusel kasutada rinda säästvaid
operatsioonimeetodeid ja on
tervenemise eelduseks.

Emakakaelavähi sõeluuringule
registreerumine:
Ida-Tallinna Keskhaigla
tel.1900
Lääne- Tallinna Keskhaigla
tel. 1314
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
tel. 6171 049
Fertilitas (Viimsi, Tallinn)
tel. 6059 600, 6059 601
Medicum (Lasnamäe, Tallinn)
tel. 6050 601
Dr Parve Naistearstid (Arvenos
OÜ) Tallinnas
Tel. 6405506
Rakvere Haigla tel. 3229 780
Rinnavähi sõeluuringule
registreerumine:
Tallinnas ja Harjumaal
Põhja-Eesti Regionaalhaigla,
Sütiste tee 19
tel. 6172 405, 5300 6334
Mammograaf Rinnakliinik,
Sütiste tee 17 tel. 6274 470
Ida-Tallinna Keskhaigla,
Magdaleena Polikliinik
Diagnostikakeskus, Pärnu mnt 104
tel. 606 7684, 5362 8909
Lisainfo: https://www.haigekassa.
ee/et/inimesele/haigusteennetamine/vahi-soeluuringudnaistele-0

Loksa linna kaunid kodud 2016

Loksa Linnavalitsuse projekt „Tallinna tn 5a jääkreostuse likvideerimine“,
perioodil 2014- 2015 teostati edukalt. Likvideerimistöödega tegeles AS Eesti
Keskkonnateenused. Maa-ala planeerimise käigus avastati aga veel üks betoonmahuti. Maa- alune mahuti on kogumahuga 120 m³ ning sisaldab umbkaudu 85 tonni keskkonnaohtlikke õlijääke, mis vajavad kiiret likvideerimist.
Jääkreostuse likvideerimist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Tööde teostaja selgub läbi riigihanke. Hankelepingu alguskuupäev on kavandatud selle aasta septembrisse.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Viinistu Rahvamaja siseruumide
rekonstrueerimine

Viinistu Rahvamaja haldaja on MTÜ Viinistu Külaselts. Selts on seisnud
selle eest, et Rahvamaja välimus saaks korrastatud ning hoone soojustatud.
Nüüd on otsustatud alustada esimese korruse sisetöödega. Kõigepealt tingis
selle asjaolu, et küla muuseumi eksponaadid asuvad naaberhoones, mille
omanik pani müüki.
Rekonstrueerimisprojekt, mille koostajaks on Andres Mänd, näeb
ette külamuuseumi asukohaks endise kinonäitamise ruumi. Koos
kinoruumiga remonditakse ka saali see osa, kus hetkel asub lava. Raha
rekonstrueerimistöödeks taotletakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest
regionaalsete investeeringute andmise programmist. Rekonstrueerimise hind
kujuneb riigihanke tulemustest.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts

nende sobivust.
Väikevormidest hinnati skulptuuride, lipuvarda, piirete,
väravate ja postkastide kvaliteeti. Väikevormide olemasolu
ei olnud kohustuslik. Samuti vaadati lahenduste ja ideede
originaalsust ning koha omapärast tulenevate võimaluste
kasutamisoskust. Heakorrakomisjon tunnistas kaunimateks
kodudeks: perekond Rjabõškini kodu Uuel tänaval, perekond
Berglundi kodu Tallinna tänaval ja perekond Hauvmani kodu
Männi tänaval. Loksa Linnavalitsuse poolt anti kõigile kolmele
kauni kodu tiitli pälvinud omanikule üle Loksa linna aukiri ja
sinimustvalge mastivimpel.
Sellel aastal esmakordselt korraldas Loksa Linnavalitsus
konkursi, et leida linna kaunimaid kodusid. Heakorrakomisjon
hindas eramuid, korterelamuid, ühiskondlikke hooneid ja
ettevõtteid. Siia hulka ei kuulunud hooned ja kinnistud,
milliseid haldab Loksa linn. Hinnati terviklikku ruumimõju,
heakorda, haljastust ja kinnistul olevaid väikevorme ning

Palju tänu Igor Rjabõškin, Viktor Berglund, Lembit
Hauvman, samuti teie pere liikmetele kinnistute eest, mis
kaunistavad meie kodulinna ning püüavad külaliste tähelepanu.

Laivi Kirsipuu

Ettevõtete ja tööotsijate kohtumispaik – töö- ja karjäärimess
27. septembril korraldab töötukassa
Tallinna ja Harjumaa osakond töö- ja
karjäärimessi. Mess leiab aset Kultuurikatlas – kohas, kus nende endi sõnul
on 9978 kuupmeetrit ruumi uutele
ideedele. Ka töötukassast on tänaseks
saanud organisatsioon, kes ei tegele
ainult hüvitiste ja toetuste maksmisega,
vaid käib kaasas tööturu muutustega,
pakkudes väga erinevaid teenuseid nii
tööotsijatele kui tööandjatele.
Messist annab ülevaate Illinor
Siebold, töötukassa tööandjate
konsultant.
Kellele mess mõeldud on?
Kõigile inimestele: nii töötavatele kui
tööd otsivatele, nii õppivatele kui pensionipõlve pidavatele, nii eesti emakeelega kui muud keelt kõnelevatele,
samuti ka vähenenud töövõimega
inimestele. Messilt leiab väga erinevaid
tööpakkumisi, põneva seminariprogrammi, karjäärinõustamise, tasuta tööalase
õigusnõustamise ja palju muud huvita-

vat. Mess on ligipääsetav ka vähenenud
töövõimega inimestele.
Kas meie valla töötutel on mõtet messile tulla?
Kindlasti on mõtet, sest tööl saab käia
ka kodust kaugemal ning paljud ettevõtted pakuvad töötajatele ka organiseeritud transporti tööle ja koju saamiseks.
Valikuid on palju ja kohapeal on hea
võimalus kõigest täpsemalt kuulda ja
juurde küsida.
Mitu ettevõtet messil osaleb?
Messile tuleb ligi 80 tööandjat nii
Eestist kui teistest Euroopa riikidest,
esindatud on ka riigisektori asutused.
Pakutakse nii lihttööd kui spetsialisti
ametikohti, nii täis- kui osalist tööaega,
samuti lühiajalisi tööampse.
Millist tegevust leiavad messilt
noored?
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus
nõustajad aitavad tööd valida, CVd
kirjutada, teste teha, õpetavad, kuidas

võiks töövestlusel käituda. Kui mõnel
noorel on soov välismaale tööle minna,
saab rääkida Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES esindajatega, kes
tutvustavad oma riigi tööpakkumisi ja
annavad praktilisi näpunäiteid, mida
teise riiki elama asumisel silmas pidada.
Kas pensionipõlve pidaval inimesel
tasub ka messile tulla?
Kindlasti. Kuna Eesti seisab silmitsi
töökäte nappusega, värbavad ettenägelikud ja mitmekülgseid inimsuhteid
väärtustavad ettevõtted juba praegu hea
meelega vanemaealisi inimesi, pakkudes
tihti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi. Praeguseks on ümber lükatud ka
mitmed varasemad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks on välja
selgitatud, et ligikaudu 70% vanemaealistest inimestest ei puudu töölt haiguse
tõttu. Samuti ei vasta tõele see, et
õppimisvõime vanusega halveneb –
vastupidi, sõnavara ja jutustamisoskus
muutuvad hoopiski paremaks.

Mida põnevat messil veel toimub?
Messile tasub tulla ka inimesel, kes parasjagu tööd ei otsi. Messi seminariprogramm räägib muutustest tööturul: mis
ametid jäävad ja mis kaovad, kas kõigile
sobib ettevõtja tee, kuidas oma oskused
enda kasuks tööle panna ja muud huvitavad teemad. Esinema tulevad Soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinik Liisa-Ly Pakosta, disainer
Margus Tammemäe (Ruutu Kuus OÜ),
kunstnik Kamille Saabre, tööampsude
vahendaja GoWorkABit, ettevõtja ja
kalasõber Vladislav Koržets, personalijuht Helo Tamme (ISS Eesti AS),
turundaja ja värbamisekspert Paavo Heil
(Brandem Baltic OÜ).
Samuti toimuvad erinevad töötoad.
Varasematel messidel on väga menukaks osutunud stressi ja läbipõlemise
ennetamisest kõnelevad töötoad. Lühiseminaridel räägime töötamisvõimalustest välismaal ja töötukassa teenustest.
Messikülastajate küsimustele vastavad
meie koostööpartnerid Maksu- ja Tol-

liametist, Tööinspektsioonist ja Sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid.
Messil saab ka tasuta karjäärinõu,
karjäärinõustamisele võib tulla ka juba
töötav inimene. Nõustamisele on mõtet
tulla, kui tööstress kipub ligi hiilima,
kui tundub, et tahaks tööelus muudatust
või on soov õppida uut ametit.
Samuti nõustame CV koostamisel ning
aitame valmistuda tööintervjuuks. Ka
tasub nõustaja jutule tulla, kui püüdlete
ettevõtluse poole, kuid seda varjutavad
kõhklused. Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati
tulla tasuta nõustamisele töötukassa
Lilleküla büroosse - lisainfot leiab lehelt
www.minukarjaar.ee.
Messil osalevad tööandjad, messi kava
ja seminariprogrammi leiate töömesside
kodulehelt www.toomess.ee

Noored 5

Oh kooliaeg, oh kooliaeg,
millal sina tuled
Nii algab üks populaarseima kooli alguse laulu refrään, mida ilmselt vähesed
koolijütsid sügise hakul kuulda tahavad. Ometi pole parata, kooli tuleb igal
juhul minna ja tegelikult on ju algne trots põhjendamatu – näeb vanu sõpru
ning pea saab targemaks. Kuna aga suur osa suvest veedetakse tihtipeale
maal vanavanemate juures või suvelaagrites, kipuvad olulised linnas ja asulas
liiklemisreeglid ununema, mistõttu tuletan mõned põhilised meelde. Ohutu
liiklemise põhitõdede kordamine on hea nii uljamatele algklassiõpilastele
kui ka juba osavamatele jalgsi- ja jalgrattaga liiklejatele. ning spetsialistidele
suuremate sõiduvahenditega.
- Jalakäijad kõnnivad kõnniteel või sõidutee ääres vasakul pool.
- Pimedal ajal kannavad jalakäijad parempoolsel küljel põlve kõrgusel
helkurit.
- Jalakäijad ja jalgratturid ületavad teed vaid selleks ettenähtud kohas, olles
eelnevalt paremale ja vasakule vaadates veendunud, et ületus on ohutu. Rattur võiks teed ületada sadulast maha tulnuna.
- Valgusfooriga ülekäigurada ületatakse vaid rohelise tulega.
- Koolibussist maha tulles ületatakse teed siis, kui buss on ära sõitnud.
Nii bussi eest kui ka tagant tee ületamine on ohtlik, sest lähenev auto võib
märkamatuks jääda.
- Jalgratturid veenduvad enne sõidu alustamist, et rattal on toimivad pidurid,
signaalkell, kodarahelkurid, ees valge ja taga punane helkur ning pimedal
ajal ees valge ja taga punane tuli.
- Jalgrattaga sõidetakse jalgrattateel või sõidutee parempoolses ääres. Viimasel juhul alates 10. eluaastast ning jalgratturi juhilubade olemasolul.
Nooremad lapsed sõidavad õuealas, jalgrattateel ning kuni 12. eluaastani
kõnniteel.
- Jalgrattaga liigeldes kantakse kiivrit. Kuni 16. eluaastani kindlasti, kuid
seda võiks ka vanemas eas kanda.
- Roolikeerajad veenduvad enne sõidu alustamist, et nende masin vastab
tehnonõuetele ning selle kindlustus kehtib.
- Sõidukijuhid võtavad hoo maha nii enne reguleeritud kui ka reguleerimata ülekäigurada, sõltumata lubatud suurimast kiirusest.
- Liigeldes ollakse ettevaatlik ja ümbritseva suhtes tähelepanelik!
Kõik need reeglid on olemas põhjusega – tagada liiklejate turvalisus – ja
kui me neid järgime, jõuame igal hommikul ohutult tööle ja kooli ning õhtul
koju. Hoolime üksteisest ja ümbritsevast!
Teili Piiskoppel
noorsoopolitseinik
Ida-Harju politseijaoskondr

Loksa Tantsijad - 25

14. augustil toimus Loksa kooli saalis tantsijate kontsert, kus esinesid Loksa
Tantsijad, Loksa Gümnaasiumi 7.-8.klassi ja 10.-11.klassi tantsurühmad.
Kontserdil tantsiti läbi Soome kontserdikava. Algselt oli see planeeritud
terrassi-kontserdina, aga vihm sundis meid ümber orienteeruma kooli saali.
Pea tunniajast kontserti olid tulnud vaatama paljud lapsevanemad, sõbrad,
tuttavad ning mitmed Loksa ja Viinistu elanikud. Kontserdi lõppedes tervitas
tantsijaid Loksa linnapea hr Värner Lootsmann. Kingitused said kõik
sünnipäevalised, tänukirjad kauaaegsed Loksa Tantsijate liikmed:
* 25 aastat on tantsurühma juhendanud Elna Linkvist. Sama kaua on tantsinud
Riina Paartalu ja Harri Järve.
* 24 aastat Räni Piikmann
* 22 aastat Epp Piikmann
* 20 aastat Merike Moks ja Arvi Soolind

Avastame Eestimaad
Noortekohtumisest „Avastame Eestimaad“ sai Lahemaa Looduskooli
eestvedamisel 4.-8. augustini 2016.
aastal osa 30 Loksa Gümnaasiumi
(LG), Kristiine Gümnaasiumi (KG)
ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi
(KSG) noort. Projektis osalejatest
pooled noored on multikultuursetest
peredest, kus kodune suhtluskeel
ei ole eesti keel, kuid noored õpivad eestikeelses klassis. Läbivaks
teemaks oli mitmetasandiline lõiming. Merekultuuriaastal keskenduti
merendusega seotud sõnavarale ja
silmaringi laiendamisele. Õpikeskkonnaks oli valitud: viis saart - Hiiumaa, Kaevatsi, Saaremaa, Muhumaa,
Kõinastu, kolm tuletorni - Tahkuna,
Kõpu, Ristna, kolm loodushariduskeskust - Palade, Ristna, Angla, kolm muuseumi - Soera, Sõru,
Koguva ja rohkelt ehedat loodust
loetletud piirkondades. Iga osaleja
koostas õpimapi, mis sisaldas merendus- ja pärandkultuuriliste sõnade

seletava sõnastiku ja töölehed. Iga
päev toimusid rühmatööd ja arendati
loovust. Noortekohtumist finantseeris Haridus-ja teadusministeerium
ja sellest tegi filmi KSG vilistlane ja

Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG)
õpilane Kaili Parts.

Loksa Gümnaasiumi 2a klassi ja 3a klassi
õpilased õppekäigul Jäätisemuuseumis ja Eesti
Panga muuseumis
Kolmapäeva hommikul istusime bussi ja sõitsime Tallinna. Kõigepealt läksime jäätisemuuseumi. Seal meile pakuti
jäätist ja näidati filmi Evald Roomast ehk onu Eskimost. Evald on juba 105 aastane, kuid tal tulevad ikkagi veel
väga head mõtted millist jäätist teha. Mulle meeldisid kõige rohkem need pildid, mis olid joonistatud jäätise pakendi
võistlusele. Meile näidati ka võidupilti. Mulle meeldisid veel vanaaegsed jäätisemasinad. Edasi istusime bussi ja
sõitsime Eesti Panga muuseumisse. Meile näidati filme rahast. Seal olid veel vahakujud nendest inimestest, kelle pilt
oli Eesti kroonide peal. Läksime alla keldrisse ja nägime päris kullakangi. See oli umbes sama suur kui natuke suurem
võipakk. Edasi meile näidati, mis juhtus inimestega, kes vanal ajal raha võltsisid-niisiis need inimesed põletati ära.
Aga enam muidugi nii ei tehta. Vaatasime ka filmi sellest, kuidas raha tehakse. Pärast seda tulime keldrist tagasi
ülesse ja uurisime müntide taguseid ning paberrahasid. Tegime paberrahadest ajajoone alustades kõige vanemast
rahast. Lõpuks saime ise muuseumis ringi vaadata. Mina läksin kohe maleroboti juurde. See robot oli päris äge.
Kõige rohkem meeldis mulle müntide tagumisi pooli uurida.
Mulle meeldis see päev väga.
Alisa Kask
Loksa Gümnaasium, 3.a klass

Noorte tugilad Harjumaal
Harjumaal hetkel tegutseb ka KOSE-ANIJA NOORTE TUGILA (Kätlin Takk 56922868)

LOKSA-KUUSALU NOORTE TUGILA
Diana Nooska
Telefon: 56300340

19.-21.augustini viibiti kontsertreisil Soome Vabariigis: kokku esineti neljal
korral - Loviisas ja Pernajas. Ilusad ja palavad ilmad andsid palju jõudu ja
rõõmsat meelt kõigile osalejatele.
Kontserdid toimusid Loviisa turul ja paadisillal, Ruotsinpyhtääs ja Pernaja
laadapäeval. Laupäeva õhtul oli meil koosviibimine kohalike rahvatantsijatega
Rönnäse golfirestoranis.
Kontsertreis sai teoks suures osas tänu S/A „Laulu-ja Tantsupidu” ja Loksa
Linnavalitsuse rahalisele toetusele.
Suur tänu toetajatele, kontserdikülastajatele ja loomulikult Elna Linkvistile
ja tantsijatele.
Loksa Tantsijate nimel Riina Paartalu

Maie Itse
Loksa Gümnaasiumi õpetaja

LOKSA NOORTEKESKUS
aadress: Tallinna 47 Loksa linn 74805 Harjumaa
tugila.loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu Noorte Tugila
www.facebook.com/LoksaTugila
lisainfot vaata www.tugila.ee
Septembris on tugila spetsialist Loksal esmaspäeviti ja teisipäeviti
kella 10.00-18.00. Kokkuleppe järgselt ka muudel päevadel.
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Loksa Gümnaasiumi kahekordse hoone
küttesüsteemi rekonstrueerimine
Loksa Gümnaasiumi küttesüsteemid on suures osas rekonstrueeritud.
Nüüd on vajalik kaasajastada kahekordse koolihoone soojavarustus.
Rekonstrueerimise põhiprojekti koostas HeatConsult OÜ.
Loksa Linnavalitsus on otsustanud esitada vahendite taotlemiseks projekti
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele läbi Regionaalsete investeeringute
andmise programmi. Täpne maksumus selgub riigihanke läbiviimisel.
Laivi Kirsipuu
Arendus- ja keskkonnanõunik

Loksa Noortekeskuse noored õpivad
tundma merd nii meil kui mujal

Loksa Muusikakoolis teistmoodi
Selle aasta esimene september
algas
Loksa
Muusikakoolis
hoopis teistmoodi. Terve suve
tegid usinad Loksa Ehituse OÜ
töömehed muusikakoolis tööd.
Vahetati ära põrandad, radiaatorid.
Seinad said uue värvi ja laed tehti
moodulplaatidest. Kõige suurem
hea meel on uutest ustest ja uuest
elektrisüsteemist. Mööblit peame
veel järgmiselgi aastal muretsema,
sest korraga kõike ei jõua.
Raha remondiks tuli riigi käest ja
natuke pani juurde ka Linnavalitsus.
Suured tänud Loksa linnapeale ja
OÜ-le Loksa Ehitus.
Sellel õppeaastal alustab esimeses
klassis õpinguid kümme last, mis
eelmiste aastatega võrreldes on
natukene vähem. Seda suurem
rõõm on teatada, et meie koolis on
alates oktoobrikuust uus õpetaja –
Andrei Sedler. Avame vaskpillide
eriala, kuid selleks on vaja õpilasi.
Kutsume kõiki tragisid poisse ja
tüdrukuid Loksa Muusikakooli
vaskpille õppima. Vaskpillideks
on: trompet, metsasarv, tromboon,
eufoonium ja tuuba. Andrei Sedler
on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
tuubamängija ja Kehra Kunstidekooli vaskpilliõpetaja. Sellest
sügisest töötab meil muusikaloo
õpetajana Juule Laurend, sest
õpetaja Raidi Andre jäi alates esimesest septembrist pensionile.

Loomulikult võtame ka sellel aastal uusi
õpilasi ettevalmistusklassi jägmistele
erialadele: kitarr, akordion, viiul, klarnet,
saksofon, flööt ja klaver.

Katsed toimuvad
15. ja 16. septembril kell 16:00-18:00.
Loksa Muusikakool soovib kõikidele lugejatele ilusat alanud
kooliaastat!
Lauri Metus, Loksa Muusikakooli direktor

Uue õppeaasta algus lasteaias ja muusikakoolis

Projekt „Meri kodus ja mujal“ viis 17. augusti varahommikul Loksa noored
bussiga Leppneeme sadamasse, et alustada meresõitu Prangli saarele. Tund
aega sõitu reisilaevaga „Wrangö” ja maabusimegi Pranglil. Meid ootas
juba veoauto, mille kastis istudes toimus ekskursioon mööda saart. Giid
Heleni juhendamisel uudistasime küla muuseumis, käisime kiriku tornis,
auriku „Eestirand” mälestusmärgi juures ning saime oma silmaga veenduda
gaasilätte juures, et gaas on seal olemas. Pärast väga maitsvat kõhutäit
Rootsu Saare-Restos oli meil vaba aeg, mille sisustamiseks oli meil kaasa
võetud pall. Kellel siiski polnud huvi mängida või hakkas lihtsalt külm, see
sai Saare-Restos doominot mängida. Aeg läks väga kiirelt ning oligi juba
sadama poole liikumiseks viimane minut. Laev ootaski Kelnase sadamas
ning peagi olime tagasi mandril, kus Olev meid bussiga ootas. Kuigi me
Prangli saarel sellel päeval päikest ei näinud, oli merevett palju ja loodan, et
reis ise oli päikese eest. Väga vahva päev oli!
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle:
1,0 koormusega ÕPPEALAJUHATAJA
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 23. septembriks k.a.
Aadressil: Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond
või meili teel: lasteaed@loksa.ee

LINNAVARA MÜÜK

Lauatennise treeningud
Loksal

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

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

1.

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

Tule lauatennisetreeningutele,
sest:
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-poistele
kui ka meestele-naistele;
ei ole kallis spordiala;
alustada pole kunagi hilja ning
harjutamine teeb meistriks.

2.

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

3.

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

Lauatennisetreeningute
toimumisajad: treeningud toimuvad
alates
19. septembrist esmaspäeviti ja
kolmapäeviti Loksa võimlas.
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 7.-12. klassi noored ja
ÜLEJÄÄNUD HUVILISED.
Eelregistreerimine ja info telefonil
5041944,
e-mail: rainer.lapp@loksa.ee

4.

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

5.

Alates 5. oktoobrist 2016. a
vesiaeroobika

TÖÖVÕIMEREFORMIST
räägivad ja vastavad küsimustele
Eesti Töötukassa konsultandid.
Ootame kõiki huvilisi infotundi 29.09.2016
Loksa Kultuurikeskuses.
11.00 eesti keeles
12.30 vene keeles

Loksa ujulas.
Treeningud toimuvad kolmapäeviti
kell 18.00
Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo telefonil 6 888 055
Alates 1. septembrist hakkas OÜ-l Loksa Haljastus kehtima uus
teenuste-hinnakiri.
Vaata http://www.loksalinn.ee/teenuste-hinnakiri.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega
42401:001:0051,
pindalaga 1424m², sihtotstarve
ärimaa, alghind 21 360 eurot.

6.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev hoonestatud
kinnistu aadressil Tallinna tn 43
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0052, pindalaga
1085m², sihtotstarve ärimaa,
kinnistul kaubandushoone ehitisregistritunnusega 116043740,
pindalaga 327,8 m², alghind 50000 eurot. Hoone koormatud
tähtajatute rendilepingutega.

7.

Hauapiirete ja hauakividevalmistamine,
müük ja paigaldus kalmistutel üle Eesti.
Hauakiri on TASUTA.
Avatud E-R 10-18, L 10-15
Punane 68, Tallinn.Tel 558 7276
Hauapiirded OÜ * www.hauapiirded.info
Mälestame kallist ema ja
vanaema
Alide Endemanni.
Ärasaatmine toimub
matusebüroo Viimne Tee
Pärnu kabelis 17.09.2016
kell 12.00.

Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis olev korteriomand aadressil Posti tn 28-2 Loksa
linn, katastritunnus 42401:005:0380, registriosa 4886902,
2-toaline ahjuküttega üldpindalaga 46,1 m2, enampakkumise
alghind 6 000 eurot.

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit.
Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 06.10.2016 kell 11.00 Loksa
Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK
03.10. 2016.a. kella 10.00-st
LOKSA RAAMATUKOGUS
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Lastele kontroll 10-eur.
Prillitellijale lapsele kontroll 5-eur.
INFO ja ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

MÜÜA SÕELUTUD MULDA
info@sõelutudmuld.ee
tel 505 4150. Pakume ka
transporditeenust, liiva, killustikku,
freesasfalti jt puistematerjale.

METALLUKSED

korter, trepikoda,
tuletõkke EI-60
Tellimine: tel 5013363,
5027999, e-post:
kiiumetall@hot.ee

Armatuurterase töötluspingi
operaator

Pakume tööd armatuurterase töötluspinkide
operaatoritele, kelle tööülesanneteks on:
* vastavalt töökäskudele armatuurterase ja armatuurvõrgu
töötlemine (lõikumine, painutamine)
* valmisdetailide pakendamine, markeerimine
* toorme vastuvõtt ja laadimine
* valmistoodangu laadimine

Asukoht: Tallinna mnt 2, Loksa
info@aresteras.ee
53422781

Müüa maja mere ääres

Korstnapühkimise teenus!

Loksa-Nõmmel (100m²).
Magamistuba, elutuba köögiga ja
vannituba, hind 115000 eur.
Kontakt 56 46 7777

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.

OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

Tel.: 508 8941 või 6031263E-post: ignatenko49@mail.ru

