Armsad naised!
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Loksal tähistati Eesti Vabariigi 98.
aastapäeva 23. veebruaril. Pidulik
kontsert–aktus toimus Loksa
Gümnaasiumi saalis, kus kuulutati
välja Loksa linna Teenetemärkide
ja Loksa linna aumärkide Loksa
Märk, Loksa Aasta Noor tiitli
saajad ning anti üle Loksa linna
Tänukirjad.

Kontsertosas esines Karl madis, kes
avas kontserdi pidulikult hümniga,
mida laulis kaasa hingestatult
kogu saal. Kontsert oli väga
mitmekülgne - oli rõõmu, nalja,
äratundmisrõõmu ja südamlikkust.
Laulujärje võtsid temalt üle Loksa
Gümnaasiumi mudilaskoori lapsed
Gerta Allemanni juhendamisel,

väikeste lauljate püüdlikkus pani nii
mõnegi heldinult naeratama. Loksa
on tuntud nii lauljate kui tantsijate
poolest, rahvatantsu tõid vaatajateni
Loksa Tantsijad Elna Linkvisti
juhendamisel. Kontsertosa lõpetas
Lauri Metuse juhendatav Loksa
Muusikakooli puhkpilliansambel.
Seejärel sai sõna Loksa linnapea

Värner Lootsmann. Ta andis üle
Loksa linna sissekirjutanute vahel
loosi läinud auhinnad ning tublidele
loksalastele tänukirjad, Aasta Noore
meene, Loksa linna aumärgid Loksa
Märk ja Loksa linna Teenetemärgid.

Järg lk 2-3

Loe Kuusalu
valla elust
lk 4-6
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Aukodaniku tiitlit 2016. aastal
välja ei antud.
Anti välja kaks Loksa linna
Teenetemärki. Loksa linna
Teenetemärgid said Urve
Toompuu Loksa kandi elu
edendamise ja eesti keele
ning kultuuri hoidmise eest ja
Jelizaveta Migatšova pikaaegse
tähelepanuväärse panuse eest
Loksa hariduselu edendamisel.

Urve Toompuu on õpetaja, kes ei õpeta
vaid oma ainet, vaid ta on inimene,
kes oskab panna noori hindama oma
maad, väärtustama emakeelt, austama
ümbritsevaid inimesi ning on ise
eeskujuks, kuidas edendada kogukonna
elu. Urve Toompuu töö aineõpetajana
on olnud silmapaistev ja tulemuslik,
mida tõendavad õpilaste teadmised
lõpueksamitel. Tema õpilased on
saavutanud väga häid kohti eesti keele
olümpiaadidel nii maakonnas kui ka
vabariiklikul tasemel. Tema õpilased on
osalenud väga edukalt vendade Liivide
luulekonkursil ning saavutanud ka
esikolmiku kohti õpilaste omaloomingu
konkurssidel nii proosa kui ka
luulevaldkonnas.
Urve Toompuu on aktiivselt ja
mitmekülgselt tegelenud õpilaste
silmaringi ja maailmapildi avardamisega
ka väljaspool kooli. Tänuväärt on
olnud tema töö õpilastele ja õpetajatele
kultuurimatkade ja õppekäikude
korraldamisel, mitmesuguste kooli- ja
linnaürituste ilmestamisel temaatiliste
kirjanduslike tekstidega.
Hindamatu on õpetaja Urve Toompuu
tegevus eesti keele väärtustajana.
Loomingulise isiksusena on ta
innustanud oma õpilasi sügavamalt
uurima ja mõistma keele, kirjanduse ja
kultuuri temaatikat. Ta on ära teeninud
Loksa kandi inimeste armastuse ja
austuse. Kolleegina on ta abivalmis,
vaimukas ja tähelepanelik. Rõõm on
temaga koostööd teha, sest tal on palju
huvitavaid ideid asjade korraldamiseks.

Loksa linn tunnustas tubli
Urve Toompuu on Harjumaa
aastaõpetaja 2004. Urve Toompuu on
2012. aasta Kalju Lepiku luulevõistluse
laureaat. Oma kodanikuaktiivsusega
pälvis ta 2012. aastal Kodanikupäeva
aumärgi.
Urve Toompuu tegevus on hinnatud
nii Loksa linnas kui Kuusalu vallas.
Ta kuulub MTÜ Viinistu Külaseltsi
juhatusse ning korraldab Viinistu küla
kultuurilisi üritusi.
Ta on sügavalt aateline inimene, kelle
esimene küsimus ei ole kunagi „mis ma
selle eest saan“. Tema jaoks on olulised
noored, inimesed tema ümber ning meie
kodukandi tulevik.
Urve Toompuu pühendunud töö ja isiklik
eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks, positiivselt mõjutanud kogu
Loksa kandi elu.

Jelizaveta Migatšova elab Loksal alates
1952. aastast. Ta on lõpetanud Loksa
kooli. Peale lõpetamist asus tööle Loksa
Laevaremonditehasesse, õppis samal ajal
Tallinna Pedagoogilises Koolis. 1960nate lõpus asus ta tööle Loksa Lasteaeda
nr 1. Kõigepealt töötas kasvatajana,
hiljem juhatajana. 1990-ndatel aastatel,
kui kõik lasteaiad Loksal suleti, toodi
töötajad üle praegusesse Loksa Lasteaia
hoonesse. 1992. aastal sai temast Loksa
Lasteaia juhataja, tema ülesandeks oli
ühendada ühtseks meeskonnaks neli
kollektiivi.
Jelizaveta Migatšova on olnud väga
võimekas organisaator, oma töös oli
ta väga vastutustundlik, kõrge pingetaluvusega ja väga printsipiaalne. Alati
suutis ta keerulised olukorrad lahendada
väärikalt koos kolleegidega. Ta huvitus
nii laste kui ka töötajate tegemistest,
nende rõõmudest, aitas lahendada
muresid. Ta teadis kõiki lasteaias käivaid
lapsi nimepidi, lapsed armastasid teda. Ta
tegi oma tööd südamega.
Jelizaveta Migatšova töötas Loksa
Lasteaia juhatajana kuni pensionile
minekuni 2002. aastal. Vanemad
meenutavad siiani tema ranget pilku,
kuid hoolivust ja südamlikkust.

Loksa linna Aumärgid Loksa
Märk said Riina Paartalu, Hannes
Peetermann, Nadežda Fjodorova,
Margit Amer ja Ljubov Karofeld.
Riina Paartalu pälvis Loksa linna
Aumärgi Loksa Märk Loksa haridus-,
kultuuri- ja muusikatraditsioonide
hoidmise eest. Riina Paartalu on töötanud Loksa Gümnaasiumis alates 1991.
aastast. Loksa Gümnaasiumi huvijuhina
on ta töötanud aastatel 1998-2000 ja
alates 2003. a kuni siiani.
Ta on ta teinud seda keerulist tööd
suure pühendumusega. Kõik kooli
aktused, kontserdid ja kokkutulekud
on toimunud tema aktiivsel juhtimisel.
Aastaid on ta koordineerinud Loksa
Gümnaasiumi huviringide tööd,
eriti on aidanud ta kaasa rahvatantsu
traditsioonide hoidmisele Loksa Gümnaasiumis, aidanud organiseerida
meie tantsurühmade esinemisi linna
ja maakonna tasandil ning aidanud
kaasa meie tantsurühmade osalemisele
koolinoorte tantsupeol ja üldtantsupeol.
Tegeleb aktiivselt Loksa Gümnaasiumi
Õpilasesindusega, nõustab ja juhendab
neid. Riina motiveerib meie noori
osalema Eesti Õpilasesinduste Liidu töös,
seisab alati hingega selle eest, et noored
saaksid osaleda noortekonverentsil
„Lahe koolipäev“ ja muudel taolistel
noortekonverentsidel ja koosolekutel.
Lisaks huvijuhi tööle Loksa Gümnaasiumis on Riina Paartalu töötanud Loksa
Muusikakoolis viiuli- ja flöödiõpetajana
30 aastat. Ta on aastaid juhendanud
viiuldajate ansamblit ning osalenud
oma õpilastega aktiivselt Harjumaa
Keelpilliorkestri ettevalmistusorkestri
ja Harjumaa Keelpilliorkestri töös,
näiteks osalesid nad ka eelmisel aastal
Harjumaa Keelpilliorkestri koosseisus
X Üleeuroopalisel Orkestrite Festivalil
(EOF-2015) Cremonas Itaalias. Käidud on Harjumaa Keelpilliorkestri
koosseisus veel Rootsis, Ungaris,
lisaks antud palju kontserte Eestis
ja viiuliõpilased on alati osalemas
kohalikel kontsertidel. Innustab oma
õpilasi viiulimängu õpingutes.

Hannes Peetermann pälvis Loksa
linna Aumärgi kohusetundliku ja
südamega tehtud töö eest linna
heakorrastamisel. Hannes Peetermann

on kohusetundlik ja alati abivalmis.
Tema head tööd on näinud kõik
loksalased. Hannes Peetermann on
alati kohal, kui on vaja teha linnas
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
kontroll- ja remonttöid. Küll on
ta osav kaevamistöödel kopaga,
töötab survepesuautol, samuti on
ta alati abivalmis kasutama oma
elektrikukogemusi või käte jõudu.
Töömees, kellele võib alati kindel olla,
et töö saab väga hästi tehtud.

Nadežda Fjodorova pälvis Loksa linna
Aumärgi pikaaegse ja vastutusrikka
töö eest hariduse alal. Ta alustas oma
pedagoogilist tööd Loksal 1974. aastal
lastesõimes. Alates 1993. aastast töötab
Loksa Lasteaias. Tänavu juulis saab
tal Loksal töötatud 42 aastat ja kuigi
Nadežda on pensionär, töötab ta ka
veel täna Loksa Lasteaias Õnnetriinu.
Kogu tema elu on olnud pühendatud
tulevase põlvkonna kasvatamisele. Ta
on eeskujuks oma kolleegidele, alati
südamlik, kohusetundlik, abivalmis ja
lahke, heatahtlik ja omakasupüüdmatu.
Oma tagasihoidliku iseloomu poolest
ei taha ta kunagi olla esiplaanil, kuid
julgustab ja on alati toeks teistele.

Margit Amer pälvis Loksa linna
Aumärgi noorte kaasamise,
toetamise ja noortele mitmekülgsete
tegevusvõimaluste loomise eest.

Alates septembrist 2009 töötab Margit
Amer Loksa Noortekeskuse juhatajana.
Üle 10 aasta on ta olnud aktiivselt
tegev Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
organisatsioonides. Alates 2010. aastas
Harju Kodutütarde ringkonna vanem.
Margit Amer pälvis 2015. aastal
Harju maakonna enim silmapaistnud
noorsootöötaja tiitli. Loksa Noortekeskuse juhatajana on ta muutnud
Loksa Noortekeskuse hubaseks ja
aktiivseks noorte kooskäimise kohaks.
Noortekeskus on saanud uue välisilme,
siseruumid on saanud korrastatud
noorteprojektide abil (osaluskogu
Koostöökogu noored, NAF projekt
2012).
Margit Amer on avatud ja väga
hea suhtleja, alati valmis uuteks
väljakutseteks. On ise teadmishimuline,
osaleb pidevalt enesetäiendus koolitustel
ja oskab kaasata noori. Margit Amer on
suurepäraselt osanud projektitegevusse
kaasata nii eestikeelsed kui ka eesti
keelest erineva koduse keelega
noored. Näiteks 2013. aasta projekt
„Oskan ennast hoida“, kus noored
said veeohutus koolituse, omandasid
metsas matkamiseks vajalikke teadmisi.
Loksa noorsootöö teebki omanäoliseks
kakskeelsus, oskus kaasata mõlema
kogukonna noori ning panna neid koos
tegutsema. 2013. aastal osaleti projektis
„Noored ja ääred“, mille käigus
külastasid Loksa noored koos Kolga
noortega Häädemeeste noori ning loodi
sõprussuhted.
Loksa noorte tegevused on alati
kajastatud ajalehes Loksa Elu ning
ka hea kajastus meedias kutsub
noori rohkem osalema ning olema
aktiivsemad.
Noorteprojekti raames on Margit Ameri
eestvedamisel osalenud Loksa noored
kaks aastat järjest noorteprojektis
Saksamaal Bad Marienbergis.
Margit Ameri läbi viidud noorteprojekt
„Alustame algusest“ oli järjekorras
juba kolmas projekt, kuhu on kaasatud
riskinoored, et tutvustada neile
teadusmaailma ja kaasata neid noori
aktiivsetele huvitavatele tegemistele.
Samuti osaleb Loksa Noortekeskus
Margit Ameri juhtimisel üleeestilises
projektis „Riskilaste toetusprogrammi
rakendamine läbi noortekeskuste“ – on
meie piirkonna projekti kontaktisik ja
tegevuste läbiviija.
Noorsootööd teevad väga suure
missioonitundega inimesed, Margit
Amerile ei ole noorsootöötajaks olemine
töö, vaid elustiil.
Margit Amer on Loksa linna ja Kuusalu
valla alaealiste komisjoni sekretär.
Oma põhitöö kõrvalt on Margit
Ameril väga suur roll Kodutütarde
organisatsiooni töös. Loksa piirkonna
noorkotkad ja kodutütred käivad
koos Loksa Noortekeskuses. Loksa
kodutütred on saavutanud aastaid
maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel
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väga häid tulemusi. Näiteks 2013. aasta
vabariiklik noorkotkaste ja kodutütarde
vanema vanusegrupi oskusvõistlustel
saavutas Harju Maleva võistkond I
koha. 2012. aasta vabariiklikul võistlusel
Kodutütarde Matkamäng noorem
vanuserühm I koht. Vabariiklikul MiniErna 2014 väga tasavägisel võistlusel
kodutütarde 4. koht.
Loksa noorkotkad ja kodutütarde
rühmad on väga aktiivsed tänu just
oma juhtidele. Loksa noorkotkad ja
kodutütred osalevad kõikidel maakondlikel ja vabariiklikel Kodutütarde ja
Noorte Kotkaste üritustel ja võist-lustel.
Lisaks toimuvad erinevad laagrid. Ja
ta on olnud ka mitmete Noorkotkaste
ja Kodutütarde võistluste organiseerija
nii vabariiklikul kui ka maakondlikul
tasandil, näiteks: Loksal toimunud
vabariiklik noorkotkaste võistlus „Alati
valmis 2014“, nõu ja jõuga aidati kaasa
Mini-Erna 2015 läbiviimisele Kuusalu
vallas Kolgas.
Tegevus on järjepidev ning organisatsiooni tuleb pidevalt juurde uusi
tegusaid noori.
Tema panust noorte arendamisesse
ja eriti just tööd riskilastega ei olegi
võimalik mõõta, sest see ongi Margiti
elu – noortekeskuses, vabal ajal ja
nädalavahetustel – kogu aeg. Noored on
temale olulised ja tema noorte silmad
säravad – see on temale suurim tänu
tehtu eest.

Ljubov Karofeld pälvis Loksa linna
Aumärgi märkimisväärse panuse eest
Loksa hariduselu edendamisel. Ljubov
Karofeld on hingelt õpetaja, toetaja ja
aitaja. Ta töötas aastaid Loksa Vene
Gümnaasiumi õppealajuhatajana,
jätkates seda tööd ka 2010. aastal Loksa
Gümnaasiumis. Olles ise vene keele
ja kirjanduse õpetaja on tal alati olnud
huvi keeleõppe vastu. teda on alati
huvitanud keelekümblusprogrammid
ning keeleõpe eesti keelest erineva
koduse keelega õpilastele, püüdnud
leida lahedusi, et õpilaste keeleoskus
oleks hea. Organiseeris ja aitas kaasa,
et õpilased saaksid tehtud kodakondsus
eksami. Alati on olnud tema jaoks
oluline, et noored leiaksid endale parima
elutee. Ta on hea kuulaja ja ääretult
abivalmis inimene, kohusetundlik ja

Loksa linn tähistas Eesti riigi sünnipäeva
eeskujuks kõikidele kolleegidele ja oma
õpilastele.
Aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta
Sportlane“ välja andmiste traditsioonile
panime me aluse 2012. aastal. Tiitli
„Aasta Noor“ on pälvinud Loksa
Gümnaasiumi õpilased Diana Nooska,
Tarmo Metus, Regina Maslova, Taavi
Tšernjavski, Katarina Ilves ja „Aasta
Sportlane“ tiitli on pälvinud Jevgeni
Salejevi, Pent Paalberg ja Epp Paalberg.

Loksa linna Aasta Noore tiitli 2016
sai Marko Kurisoo aktiivse ja tubli
tegutsemise eest noorte valdkonnas.
Marko Kurisoo õpib Loksa Gümnaasiumi 12. klassis. Ta on Loksa
Gümnaasiumi õpilasesinduse
asepresident. Kooli ürituste ettevalmistamisel on alati Marko olnud
eestvedaja ja vastutaja rollis. Mõningad
näited: kevadel aprillis toimunud
lõpukella 11.klassi etteaste oli Marko
koostatud stsenaariumi järgi etendatud;
oktoobris toimunud õpetajate päeva
korraldamine; detsembris gümnaasiumiosa jõulupidu oli Marko
stsenaariumit järgides lavastatud.
Marko on alati see, kes klassi nimel
räägib, esineb. Kui on mingi probleem
lahendada, siis on Marko ikka see
inimene, kes klassi eest seisab või aru
annab. Marko jõuab lisaks kõigele ka
hästi õppida ja spordiga tegeleda.
Marko on aastaid olnud ka aktiivne
noorkotkas ning osalenud Loksa
Noortekeskuse töös. Abistab vabatahtlikuna eakaid. On kirjutanud Loksa Elu
jaoks Loksa noorte tegemistest. Marko
on noor, kes ei ütle kunagi ära, kui
temalt abi küsitakse.
Loksa linna Aasta Sportlase tiitlit
sellel aastal välja ei antud.
Kõike jäädvustas Tippfoto OÜ fotograaf
Peeter Hütt.
Loksa Linnavalitsus tänab kõiki,
kes aitasid kaasa Eesti Vabariigi 98.
aastapäeva pidulikule tähistamisele
Loksal.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Vabariigi aastapäeva
vastuvõtt

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Tähistades Eesti riigi sünnipäeva,
mälestame me Eesti riigi loojaid ja
austame nende poolt tehtut. 24. veebruaril sai meie riik 98-aastaseks. Riigi
ajalugu on olnud täis nii tahtmist
ja tegutsemist, aga ka eksimusi ja
komistusi.
Kogukondliku iseseisvuse saavutas
Eesti riik varem kui riikliku iseseisvuse.
Vabariigi väljakuulutamise eelsed kuud
olid märkimisväärsed kui kohaliku
iseseisvuse etapid. Pool aastat varem Vene Ajutise Valitsuse dekreediga
5. juulist 1917. a - anti Eestile autonoomse haldusüksuse iseloom, mille
piirid ühtisid rahvusliku asualaga. Neli
kuud hiljem kuulutas Eesti Maanõukogu
end juba kõrgema võimu kandjaks
Eesti territooriumil. Oma, kohalike
ja kohalikest huvidest lähtuvate
õigustloovate aktide andmise õigus tegi
Eesti maast ja tema rahvast autonoomse
üksuse. Ainult kolm kuud hiljem, 24.
veebruaril 2018 sündis Eesti Vabariik.
Ühegi riigi sünd, nagu ka Eesti
riigi sünd, pole tulnud kergelt. Aga
ka riigina olemine käib ikka läbi
tõusude ja mõõnade, läbi raskuste,
võitluste ja võitude. Ligi saja-aastase
ajaloo jooksul on Eesti riigil tulnud
üle elada sõdasid, okupatsioone,
represseerimisi ja küüditamisi. Ka
täna, Euroopa Liidu liikmena, näeme
me kui rahutu on maailm ja habras
on rahu. Kui aasta tagasi oli kõige
põletavamaks ja rahutumaks teemaks
sündmused Ukrainas, siis tänaseks
ohuks on terrorism Euroopa südames
ja lahendamatud probleemid, mis
seotud sõjapagulastega Euroopas ja
tema piiride taga. Euroopa majandus
ei ole aga suutnud minna tõusuteele ja
kahjuks ka Eesti koht majanduskasvude
pingereas pole kiita. Seetõttu on
kurb kõige selle taustal jälgida Eesti
Valitsuse ja Parlamendi tegevust,
kus majanduse edendamise ja rahva
elujärje parandamise arutelude asemel
tegeletakse „lehmakauplemisega“
ja vaieldakse kirglikult ning
jageletakse küll kooseluseaduse, küll
paarkonnaseaduse ümber. Ja seda
ajal kui meil on tuhandeid puudust
kannatavaid lapsi ja peresid, ajal kui
töökohti koondatakse mitte kümnete,
vaid sadade kaupa.
Me võitsime 25 aastat tagasi õiguse
ise oma majandust juhtida ja
korraldada. Tegelgem siis sellega, mitte
asendustegevustega.

valitud omavalitsustegelased. Vaatamata
mitmetele eriarvamustele oli kõigil
eesmärk ühine – kiiresti taastada oma
demokraatlik ja kohalikule kogukonnale
tuginev riik.

Ei ole teist õiguslikku põhimõtet,
mis võiks võistelda omavalitsuse ja
kogukondliku ideega, ei vanuselt,
pidevuselt ega kasvatuslikult. Eesti
omavalitsus on nurgakiviks, millele
Eesti riik ja praegune aeg tugineb. Täna
soovitakse seda korrastada – reformida.
Õige – ammu oleks olnud aeg seda teha!
Aga kahjuks soovitakse seda teha mitte
majanduslikku efektiivsust ja elanikele
pakutavate teenuste mahtu ja kvaliteeti
silmas pidades ja esikohale seades, vaid
hoopis statistilisi elanike arvnäitajaid
ja omavalitsuste km² jälgides. Arvan,
et see ei ole parim tee, mis meie riigi
nurgakivid – omavalitsused - kindlamalt
seisma panevad. See on tupiktee!
Valitsusel puudub eesmärk, kuhu ja
milliste tulemusteni me jõuda tahame.
Kui me tahame, et maa ja külad
Eesti Vabariigi sünnil 98 aastat tagasi ja
tühjaks ei jookseks, tuleks tegeleda
Eesti riigi taasiseseisvumisel 25 aastat
tagasi on kummastav sarnasus. Esimesel riigi komplekse regionaalpoliitikaga,
mitte aga ainult valdade liitmisega juhul likvideeriti mõisad ja tsaarikord,
teisel juhul tingnimetusega kolhoosikord koalitsioonileppe täitmise nimel. Tuleks
tegeleda uute töökohtade loomisega
ja kommunistlik ülemvõim. Aga mis
üle riigi ja selleks ka ettevõtjatele
kõige olulisem – väike riik sai mõlemal
vajadusel soodustuste loomisega, mitte
juhul asuda vabale ja demokraatlikule
aga inimeste meelitamisega Tallinna.
iseolemise teele. Kui 98 aastat tagasi
Nii võib juhtuda, et meie mõnedes
ja hilisemas Vabadussõjas oli oluliseks
Eestimaa regioonides on paarikümne
võidu võtmeks ja innustajaks rahvale
aasta pärast üksnes tublid piirivalvurid,
lubatud maareform, siis 25 aastat tagasi
sest ülejäänud rahvas on kõik Tallinna
oli selleks iseolemise soov, vaba ja
kolinud.
demokraatliku riigi taastamine, kus
paljude muude tunnuste kõrval on riigile Kui me seda ei soovi, siis miks meie
valitsus selle nimel ei tegutse? Idaiseloomulikud kaks olulist tunnust –
turumajandus ja väljakujunenud kohalik Virumaale vanglaametnike suunamine
ei ole kohe kindlasti regionaalpoliitika
omavalitsus. Kuigi mõlema tunnuse
realiseerimiseks tuli Eesti riigil alustada ja kauges tulevikus „ehk – rajatavad“
tööstuspargid ei lahenda kuidagi
nullist, oli olemas tugev edasiviiv jõud
sadade ja tuhandete inimeste tänaseid
– need olid taasiseseisvumise järgsel
probleeme.
ajal moodustatud omavalitsused ja

Kui me Eesti riigi sünnipäeval küsime,
kui valmis on meie riik, siis saame
vastata – ta on nii valmis, kui me oleme
suutnud koos ehitada. Ta on tugev
hoone, korraliku katusega, aga see
hoone vajab veel korralikku sisustamist
ja aeg-ajalt ka korralikku remonti.
Loksalased on valinud ühe pisikese
osa väikesest Eesti riigist – Loksa
linna, omale töökohaks, elukohaks,
sünnikoduks. Palju on teha, et Loksa
ja Loksa kant saaks ja jääks armsaks nii
meile kui meie lastele ja lastelastele.
Loksa linna jaoks ei ole viimased aastad
olnud kerged, aga võin täna kinnitada,
et me oleme hakkama saanud. Täna
võin kinnitada, et tehnoloogia- ja
tootmisfirma OÜ Mtronix on tulnud
Loksale, et siin oma tootmist arendada
ja korraldada, täna võin kinnitada,
et Loksa Laevatehase kinnistu ja
tervikvara uus omanik Marsalis OÜ
on tulnud Loksale, et siia jääda ja
oma tootmistegevust arendada ja
laiendada, täna võin ka öelda, et Loksa
Ravikeskuse uus omanik tuleb Loksale
selleks, et saab laiendada ja parandada
tervishoiuteenuste kättesaadavust Loksa
regioonis tervikuna.
Aga kõik ei sõltu ainult meist. Parema
Eesti riigi ja ilusama Loksa nimel me
soovime ja usume, et meie mõtteid
kuulatakse ja meie arvamustest enam
hoolitakse. Loksa linna ja kogu
Loksa kandi näo on kujundanud meie
eelkäijad. Tänast Loksat kujundavad
loksalased sooviga, et meie lastel ja
lastelastel oleks siin hea ja turvaline
elada.
Sellega anname me oma panuse ka
meie esivanemate loodud ja meie jaoks
hoitud Eesti riiki. See on meie riik ja
teist riiki meil ei ole ja me ei soovi.
Jõudu meile kõigile selleks, head
sõbrad!

Tänukirjad said: Valentina Jeršova, Tatiana Gushchina, Nikolay Sizov, Tatjana Boitsova, Valdemara Čičigeševa,
Niina Malkus, Alla Sitnikova, Viktor Fjodorov, Riina Juhkami, Tarmo Amer, Marina Letfullina, Õnne Teern,
Ülle Mikiver, Antonina Gusseva, Tatjana Serebrjakova, Ekaterina Politko, Tamara Koppel, Mihhail Stelmah,
Zoja Linjova, Vladimir Ivanov, Lauri Metus, Kaire Kotkas, Õnnela Tedrekin, Tiina Murdvee, Helle Lootsmann,
Marija Kudrjakova, Rainer Lapp, Ille Piibemann, Andres Kaskla, Laivi Kirsipuu, Vladimir Novikov, Iryna
Romanova, Tõnu Metsar, Sergei Kovalenko, Monika Tõnning, Oksana Golikova, Marika Lahe, Merike Moks,
Jaanus Jalakas, Ahti Udam, Vladimir Kholod, Heiki Tudre, Nelli Himitševa, Vaike Reinla, Meeta-Liilia Mägi;
KASKOD - MTRONIX OÜ, Euro Oil Aktsiaselts, Osaühing Loksa Clothing Expert, Aktsiaselts FORANS EESTI,
N.R. Energy Osaühing, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, OÜ Loksa Ehitus, Osaühing Akart Print, osaühing DJUK ja
Osaühing Ahel-LJ.
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Loksaga ühinemisel tugevama
õigusega asju ei aeta!
Lennart Meri: Õigete otsuste langetamisel ei ole määrav informatsiooni hulk vaid
selle kvaliteet. President Lennart Meri on meile pärandanud palju häid mõtteteri
ja humoorikaid ütlemisi. Presidendi poolt öeldu võiks kohaliku elu edendajatele
(aktivistidel) meenuda, kui vallaisad neid, suures demokraatiatuhinas, igatsorti
küsimuste esitamisega kaasa mõtlema kutsuvad. Ka Kuusalu külavanematel
peaks olema põhjust kukalt kratsid. Kas või selle pärast, et aru saada, miks härra
Kirsman on hakanud „veduri ees jooksma“. Tegelema arvamusküsitlusega enne
vallavolikogu otsust alustada Loksa linnaga ühinemisläbirääkimisi. Pannud
anonüümse küsitluse tulemuste tõesuse eest vastutama külavanemad. Kust sai
volikogu esimees sellised volitused?
On ju Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses igati arusaadavalt kirjas, et
elanike arvamuse väljaselgitamine toimub siis, kui volikogu on algatanud
haldusterritoriaalse korralduse või haldusüksuse piiride muutmise. See
tähendab, et valla esindusorgan on vastu võtnud vastavasisulise otsuse. Kuusalu
vallal on vastav kogemuski olemas ajast, kui endine Loksa vald Kuusalu külge
liideti.
Tõsi küll. Ükski seadus ei keela poliitikul rahvalt nõu küsimast. Kuid ikkagi
tekib küsimus – miks siis nüüd Kuusalu vallavolikogu esimees teisiti tegutseb,
kui 12 aastat tagasi? Kindlasti mitte sellepärast, et vallaelanikelt volikogu otsuse
kujundamiseks head nõu saada, nagu ta 16. veebruaril Kolgaküla rahvamajas
külavanematele jutustas. Asja iva on vastutuse võtmises! Kui Enn Kirsmani
poolt meisterdatud küsimustikule vastajad lükkavad tagasi Loksa Linnavolikogu
ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi, siis vastutavad nemad kui head
nõuandjad. Eks vallajuhid, kui Loksa negatiivse renomee ühed autorid, on aastaid
kõvasti vaeva näinud – levitanud kõikjal „tõde“ Loksa linnast ja tema elanikest.
Kui nüüd ühinemise vastased ülekaalu saavad, siis ei ole nemad süüdi, et riigi
poolt lubatud 800 tuhat eurot saamata jääb. Ja Kiiu mõisa remondiraha võtavad
nad pangast, valla arukate edendajate vastuseisust hoolimata.
Kolga teadmamehe Ott Sandraku koostatud rahvaalgatusliku otsuse eelnõu
„Miks on mõttetu laskuda läbirääkimistesse tänase Loksa linna juhtkonnaga“
seletuskiri tugineb samadel „tõdedel“ Loksa linnast (vt 24.02.2016
„Sõnumitooja“). Tegemist on puhtakujuliste dogmadega – arvamustega,
mida Sandrak peab tõeks ilma tõestamata. Neis pole sisu, aususest ja siirusest
rääkimata. Seega keelitab ka ajaloolasest propagandist Ott Sandrak rahvast
ütlema „ei“ ühinemisläbirääkimiste alustamisele. Kirjatükk kubiseb nii Enn
Kirsmani mõtetest, et sõbrad Sandrak – Kirsman olekski võinud oma üllitise
kahemehe „lendlehena“ esitada.
Tasuks headele nõuandjatele ja rahva hüvanguks lubavad vallaisad korda teha
kokkukukkuva Kiiu mõisahoone. Millegipärast laenurahaga, mida ühinemisel
maksaksid pangale tagasi kõik, ühinenud omavalitsuste maksumaksjad. Kas
aga suurvallal seda hoonet tulevikus vaja on? Suurvalla keskuse asukoht
oleks üks ühinemisläbirääkimiste teemadest. Seetõttu ei ole ma nõus ka Ott
Sandrakuga, kes süüdistab Loksa juhte ebaaususes, kuna nad varjavad, et
tahavad vallamaja Loksale. Tahame küll! Nagu Kirtsi tahab Kiidu ja Loksale
jätaks vaid sotsiaaltöötajad.
Miks ei soovi Kuusalu valla juhid alustada Loksaga läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks? Sest läbirääkimiste käigus selgub tõde.
Ja see võib olla valus vallajuhtidele – nii praegustele kui endistele.
Miks ikka Kuusalu valla võlakoormus kõigub 60% piirimail, kuigi vallajuhid
räägivad pidevalt „viisaastaku” saavutustest ja miks samal ajal Loksa linna
võlakoormus jõuab paari aastaga samuti nõutud 60% juurde ja seda olukorras,
kus pärast laevatehase müüki 2009. aasta ja 550 töökoha kaotamist vähenes
tulumaksu laekumine linna eelarvesse ligi 45%! Miks sama aja jooksul on
Loksa linn suutnud teha investeeringuid ühe elaniku kohta rohkem kui
Kuusalu vald!? Miks – Kuusalu vallajuhid?
Põhjus, miks läbirääkimistelaua taha istuma ei kiirustata, on kindlasti ka selles,
et Kuusalu püüab iga hinna eest arendada Kiius paiknevat „nurgatagust“
vallakeskust.
Loksa valla ja Kuusalu valla ühinemisel 2005. aastal kirjutati lausa lepingusse,
et uus vallakeskus tuleb Kuusalu alevikku. See oleks olnud tollal nii logistiliselt
kui ka avalike teenuste poolest hea valik. Sinna pidi tulema ka vallamaja.
Sõna aga ei peetud, sest Praksid olid nõus kõigega, mis Kuusalu juhid ette
kirjutasid. Päris humoorikas on selles valguses lugeda ajalehes „Sõnumitooja“
„ärapõlatute“ 2005. aasta 9. novembri artiklit „Üksinda edasi!“.
Samas annavad vallajuhtide tänased ütlemised suuna tulevikku – kui vallamaja
ka ei tule, saab ju laenu (vallarahva raha!) eest remonditud „miljonilossi“
anda kogukonna käsutusse! Hurraa!! Pole ehk raske ennustada, et esimeseks
kosilaseks mõisahoonele oleks vallajuhtide poolt asutatud „kogukond“
nimetusega MTÜ Kiiu Arendus.
Leian, et vaatamata „küsitluse“ tulemusele ja igat sorti vastutöötamisele,
peaks Kuusalu Vallavolikogu otsustama ühinemisläbirääkimiste kasuks. See ei
kohusta veel omavalitsusi ühinema. Kui ikka ühist osa ei leia, jätkame, seni
kuni võimalik, iseseisvatena.
Konstruktiivsele koostööle lootes
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees
								

Vihast rassismini on vaid väike samm
Nagu oligi oodata, ilmus 2. märtsi Sõnumitoojas Kolga
elaniku, propagandist Ott Sandraku Kolgaküla rahvamajas
ettekantud „põhjalik seletuskiri“ rahvaalgatuslikule otsuse
eelnõule „Miks on mõttetu laskuda läbirääkimistesse
tänase Loksa linna juhtkonnaga?“. Kuusalu vallajuhtide
eeskujul peab praegusel tähtsal hetkel Ott Sandrak oluliseks
anda oma panus Kuusalu vallarahva „õige arvamuse“
kujundamisse. Ehk teisisõnu – juba aastaid lihvitud ja
Sõnumitoojas edastatud „teadmisi“ Loksa linnast ja tema
elanikest ühes pakis ja veelgi värvikamalt esitleda.
Pean Kuusalu vallavolikogu liikmena ja samas Loksa
linnapeana, eestvedaja Ott Sandraku „tõdesid“ siiski
oluliselt korrigeerima, kuna sündsuse piire Härra Sandrak
ei tunne ja leiab, et asja huvides võib vahel ka „vindi üle
keerata“ kui loetleb põhjuseid, miks Loksa linnale tuleb
ei öelda.
Et asi selgem oleks, toon lugejani üksnes olulisemad,
Ott Sandraku poolt väljaöeldud mõtted koos oma kommentaaridega.
Ott Sandrak, eestvedaja:
1. Olen algatanud rahvaalgatuse korras allkirjade
kogumise eelnõule, millega Kuusalu vallavolikogu ütleks
kindla ei Loksa volikogult meile esitatud ultimatiivsele
ettepanekule, mille vastuvõtmine tähendaks kas ülejäänud
Kuusalu valla likvideerimist või siis naaberomavalitsuse
jõhkrat sekkumist meie valla igapäevastesse tegemistesse.
Mõlemad arengud on minu meelest täiesti vastuvõetamatud. Miks tuleks öelda tehtud ettepanekutele ei?....
Kommentaar:
Juba preambulat alustab eestvedaja valega. Loksa linn
ei sekku kuidagi meie valla tegemistesse kui soovib,
et läbirääkimiste eelduseks haldusreformi käigus on
loobumine 1,0 miljoni euro laenu võtmisest, mida peavad
hiljem maksma hakkama kõik ühisvalla inimesed. Ott
Sandrak jätab selle targu mainimata!
Loksa Linnavolikogu tegi Vihula, Kadrina, Haljala ja
Kuusalu Vallavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi. Kuusalule tehti lisaks teise variandina
ettepanek loovutada Kuusalu valla koosseisus olevad
Lahemaa Rahvuspargi territooriumil paiknevad külad, et
haldusreformi käigus võiks tekkida suur ja tugev ühisvald.
Ott Sandrakule teadmiseks, et alla 10000 elanikuga valdade
puhul pole oluline, kas omavalitsuses elab 3,0 või 9,0 tuhat
elanikku. Sellest ei olene kuidagi omavalitsuse võimekus.
Ott Sandraku sõnul peab Kuusalu volikogu ütlema kindla
ei meile esitatud ultimatiivsele ettepanekule. Kes need
„meie“ on? Kas MTÜ Kiiu Arendus asutajad Kirtsi ja
Sunts, volikogu esimees Kirsman ja nende sõbrad? On ju
päevselge, et Kiiu mõisahoone renoveerimise rahastamise
näol on tegemist Kuusalu valla maksumaksja raha
põletamisega. Raha ei ole maapealt otsas. Leidke fond
või otsige inimesi, kes tahavad sellesse perspektiivsesse
objekti investeerida. Ja mõishoone kordategemiseks
planeeritud miljon kulutage endise Loksa ja Kuusalu valla
ühinemislepinguga võetud kohustuste täitmiseks! Usun,
et Kuusalu Eakatekodu ehitamiseks või muude vallale
tõepoolest vajalike projektide elluviimiseks laenu võtmise
vastu ei ole mitte keegi!

Ott Sandrak:
3. Loksa linna demograafiline situatsioon on
katastroofiline.
Kuusalu valla elanike arv 2015. aastal suurenes, Loksa
linna elanike arv aga vähenes. Lisaks moodustab Loksa
elanikkonnast eestlaste arv vaevu kolmandiku. Mõelge,
kas Kuusalu vald (või ka Virumaa vallad) vajab enda
turjale ning meie kulul elama vananevat sotsiaalsetes
raskustes vaevlevat Loksat?
Kommentaar:
Rahvastikuregistri andmetel elas 2015. aasta 1. jaanuaril
Kuusalu vallas 6588 ja Loksa linnas 2754 inimest. 1.
jaanuaril 2016 oli vallaelanike arv kasvanud 9 linnaelanike
arv vähenenud 7 inimese võrra. Samas käesoleva aasta
kahe kuuga kasvas Loksa elanike arv 10 inimese võrra, so
2757-ni, mis näitab, et elanike arvu langus on peatunud.
Kuusalu valla uus koduleht elanike arvu 1. märtsi seisuga
ei kajasta. Huvitav, kas elanike arv on hakanud langema?
Tähelepanuta ei saa jätta ka sellist huvitavat fakti nagu
isikute arv perearstide nimistutes. Loksa linna elanikke
oli 01.01.2016 seisuga Loksa ja Tallinna perearstide
nimistutes kokku ca 3300. Kas see midagi Ott Sandrakule
ütleb – ei tea. Minule ütleb see aga palju!
Sandrakule teadmiseks ka fakt, et hetkel on tööealise
elanikkonna (19-64 aastased) osakaal Loksa linnas suurem
kui Kuusalu vallas – vastavalt 61,5% ja 61,1% omavalitsuste
elanike arvust. Seetõttu on Loksa linna elanikke solvav
Sandraku väide, et omavalitsuste ühinemisel hakkavad nad
Kuusalu maksumaksja kulul elama. Loksa linna on suudetud
mõistlikult majandada ka rasketel aegadel. Kuusalu valla
tänast juhtimist vaadates, ma selles kahtlen.
Ott Sandrak ei piirdu aga oma sarkastilistes väljaütlemistes
üksnes majandusteemadega (millest tal sügavamad
teadmised ilmselt puuduvad).
On hämmastav ja vastuvõtmatu, et Euroopa Liidu ühe
väikese riigi kodanik Sandrak Ott asub kohaliku haldusreformi käigus seisukohale, et Loksa linna ja Kuusalu
valla ühinemise üheks takistuseks on ka Loksa linna mitteeestlaste (venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste…) suur
osakaal linna rahvastikus. Euroopa Liit, kuhu ka meie
kuulume, ei selekteeri inimesi rahvuse, nahavärvi, keele ja
usutunnistuse järgi. Ägades pagulaste tulva all, lahendab
Euroopa rändekriisi tsiviliseeritud moel. Kolga elanikul
Ott Sandrakul tuleb silmad rohkem avada, et näha, mis
maailmas toimub. Et ei tekiks kiusatust hakata rohkem
kui pool sajandit õlg õla kõrval elanud naabreid omadeks
ja võõrasteks jagama. Ta võiks tõsiselt järele mõelda ja
sõjakirve maha matta.
Sest vihkamisest rassismini on vaid lühikene samm!
Ott Sandrak:
4. Vabariigi valitsus liidab Loksa Kuusaluga niikuinii.
Loksa linn ei vasta kavandatava haldusreformi seaduses
sätestatud miinimumnõuetele ja ta likvideeritakse järgmise aasta jooksul tõenäoliselt omavalitsusena moel või
teisel. Kuna Loksa linna praegused juhid ei näita üles
siirast soovi Kuusaluga vabatahtlikult ühineda, siis kuulub see moodustis Kuusalu vallaga sundliitmisele.
Kommentaar:
Kui Loksa linna esindajad räägivad linna ja valla
võimalikust ühinemisest, siis Kuusalu pool unustab end
sageli ja liidab Loksa linna valla külge. Nagu 2005. aastal
endise Loksa valla. Siit on pärit ka loksalaste umbusk
Kuusalu kosilaste vastu. Loksa linnajuhid lihtsalt ei luba,
et Loksa linna elanikele korduks linna ümbritsevate külade
elanikele tehtud ülekohus – jõuga ülevõtmine.
Värner Lootsmann
Seitsmendat põlve kohalik
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea

Ott Sandrak:
2. Loksa linn on end lõhki laenanud, Loksaga liitumine
halvendab oluliselt Kuusalu valla praeguste elanikele
pakutavaid teenuseid.
Loksa linna võlakoormus ületab umbes 1,6 korda
seadusega lubatut ning küünib praegu 100 protsendini
eelarvetuludest.
Kui Kuusalu vald Loksaga liituks, siis ületaks ka uue
omavalitsuse võlakoormus seadusega lubatud 60 protsenti.
See tähendab, et ka ühendvallal puuduvad võimalused
erinevatest Euroopa Liidu fondidest vahendite saamiseks.
Veel rahvaalgatusest
Valla areng seiskuks vähemalt neljaks aastaks...
Mul on hea meel, et samal ajal kui poliitik Ott Sandrak
võitleb selle nimel, et haldusreformi käigus Loksa linnale
Kommentaar:
Loksa linna tulubaasi on viimase seitsme aasta jooksul kuidagi „ära teha“, leidub neid vallakodanikke, kes
jäänud laekumata seoses Loksa Laevatehase seiskumisega parteiväliselt ja rohujuuretasandil soovivad kaasa aidata
2009 a. ca 4,0 milj.eurot. Mõlemal omavalitsusel – nii Kuusalu valla arengule ja mõistlikule majandamisele.
Loksa linnal kui Kuusalu vallal on olemas aastani 2019 Käivitatud rahvaalgatus miljonilaenu võtmise vastu Kiiu
kehtiv eelarvestrateegia. Loksa linna strateegia näitab, mõisa renoveerimiseks, on siin parim näide.
et linna netovõlakoormus on 2016. aasta seisuga 2,676 Algatuse eestvedaja MJ ei kraakle ega ütle inetusi, vaid
miljonit eurot, mis võrdluses tegevustuludega on 82,5%. toob vähemalt seitse alternatiivset varianti, kuidas ühist
Kuusalu valla vastavad näitajad on 3,912 miljonit eurot ja raha (olgu või laenuraha) mõistlikult ja vallarahva elujärje
parandamiseks kasutada.
52,2%.
2018. a lõpuks on Loksa linna netovõlakoormus lubatud Just seepärast soovin ma jõudu sellele tublile valla60% piires, Kuusalu vallal aga ikka 50% piirimail. Ja seda kodanikule ja kutsun vallakodanikke oma allkirjaga Tema
kõike olukorras, kus viimase 8 aasta jooksul on Loksa linn initsiatiivi toetama kui Ta seda soovib.
investeerinud iga elaniku kohta 3700 eurot, Kuusalu vald
ainult 1400 eurot. Eestvedaja Ott Sandrak – ehk oskate Jõudu aktiivsele ja tublile vallakodanikule,
Värner Lootsmann
seletada!
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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine
ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 ja punkti
37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 4, § 81 lõike 1 ja § 9 lõike 1, kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 1 ja § 3, Loksa Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada Loksa linna
ja ühinevate omavalitsuste baasil ja/või nende territooriumiosa üleandmise teel uus
omavalitsusüksus kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks aastal 2017.
2. Teha ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Vihula
Vallavolikogule omavalitsuste ühinemise baasil;
3. Teha ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Haljala Vallavolikogule omavalitsuste ühinemise baasil;
4. Teha ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Kadrina Vallavolikogule omavalitsuste ühinemise baasil;
5. Teha ettepanek alustada läbirääkimisi Kuusalu Vallavolikogule haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks:
5.1 territooriumiosa – Lahemaa Rahvuspargi territooriumil paiknevate külade ja Kolga
aleviku üleandmise teel;
Alternatiiv, juhuks kui Kuusalu Vallavolikogu keeldub punktis 5.1 nimetatud
territooriumiosa üleandmisest:
5.2 omavalitsuste ühinemise baasil;
6.
Loksa Linnavalitsusel teostada ühinemisläbirääkimistel vajalikud toimingud ja
lahendada haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega seotud küsimused,
mille lahendamine ei ole seadusega antud volikogu ainupädevusse.
7.
Loksa Linnavalitsusel teha otsus 10 päeva jooksul selle vastuvõtmisest teatavaks
Vihula Vallavolikogule, Haljala Vallavolikogule, Kadrina Vallavolikogule,
Kuusalu Vallavolikogule, Harju maavanemale, Lääne-Viru maavanemale ja
Rahandusministeeriumile.
8. Volitada linnapea Värner Lootsmanni esindama Loksa linna ühinemisläbirääkimistel.
9. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
10. Loksa Linnakantselei avalikustada otsus Loksa linna põhimääruse § 9 lg1 sätestatud
korras.
11. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30
päeva jooksul otsuse tetavakstegemisest.
Rein Heina
Volikogu esimees

Kirsman-Kirtsi ristsõna ehk
„rahvaküsitlus“ Kuusalu moodi

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi
umbusaldamine uuele ringile!
Kolmapäeval, 27. jaanuaril 2016. a toimunud Kuusalu vallavolikogu istungil anti Kuusalu vallavolikogu
esimehele Enn Kirsmanile üle viie volikogu liikme – Andres Kaarmanni, Mait Kröönströmi, Emil Rutiku, Sulev
Valdmaa ja Kunnar Vahtrase poolt allkirjastatud umbusaldusavaldus vallavanem Urmas Kirsti vastu. Samal
päeval edastas Enn Kirsman elektronpostiga Kuusalu vallavolikogu uue istungi kutse 01. veebruariks 2016. a
algusega kell 19.00, kuigi samal hommikul toimunud vallavolikogu istungil sellist otsust vastu ei võetud ja seda
isegi ei arutatud.
Esmaspäeval, 01.veebruaril kell 19.00 – enne vallavolikogu esimehe Enn Kirsmani poolt kokku kutsutud
„istungi“ algust - edastati vallavolikogu esimehele volikogu liikmete Sulev Valdmaa ja Värner Lootsmanni
poolt allkirjastatud avaldus, milles juhiti tähelepanu volikogu istungi korraldamisel Kuusalu valla põhimääruse
rikkumisele ja tehti ettepanek uue istungi kokkukutsumiseks vastavuses Kuusalu valla põhimäärusele.
Vallavolikogu esimehe Enn Kirsmani arvates aga mingit rikkumist ei olevat, kuna Tema, Enn Kirsmann
olevat enne istungit vestelnud telefoni teel kümnekonna! volikogu liikmega (volikogus on 19 liiget) ja nad
olevat olnud nõus tulema istungile ka kell 19.00!?
Nn. volikogu istungil võeti vastu ka otsus selle kohta, et otsust vastu ei võeta!? Just nimelt selline OTSUS
kirjutati koosoleku protokolli sappa. Kuusalu vallavolikogu liikmed Sulev Valdmaa ja Värner Lootsmann
leidsid, et Kuusalu vallavolikogu esimehe Enn Kirsmani poolt on jämedalt rikutud Kuusalu valla põhimääruse
§ 23 lg 8 ja volikogu liikmete seaduslikku õigust olla kaasatud kohaliku omavalitsuse töösse ja palusid harju
maavanemal Ülle Rajasalul algatada maavanema järelevalve eelnimetatud „istungil“-koosolekul vastuvõetud
haldusdokumendi (protokoll-otsus) õigustühisuse tuvastamiseks.
Harju maavanema Ülle Rajasalu 03.03.2016. a nr.3-2/494 otsuse kohaselt ei kutsutud Kuusalu volikogu
istungit kokku valla põhimääruse kohaselt, mistõttu ei olnud volikogu ka sel istungil otsustuste tegemiseks, s.h.
menetlustoimingute tegemiseks pädev.
Jääb loota, et volikogu esimees Enn Kirsman suudab kordusvolikogu istungi vallavanema Urmas Kirtsi
umbusaldamise küsimuses kokku kutsuda ja läbi viia Kuusalu valla põhimäärust järgides.
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Hr Värner Lootsmann
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Kuusalu Vallavolikogu neli liiget tegid ettepaneku maavanema järelevalve algatamiseks haldusdokumendi
(üksikakti) õigustühisuse tuvastamiseks. Ettepanekus anti teada, et 27.01.2016 algatati vallavanema
ZEWXYYQFYWEPHYWEZEPHYWWEQEPpäeva esitas volikogu esimees uue istungi kutse 01.02.2016 algusega kl
19:00, samas kui sama päeva volikogu istungil sellist otsust ei arutatud.

Volikogu esimees vestles enne istungit kümnekonna volikogu liikmega ja sai nendelt kinnituse, et nad on
ZEPQMWalustama istungit põhimääruses ette nähtust hiljem.

/YYWEPY :EPPEZSPMOSKY IWMQILI  OMVNEKE RV  ERXM XIEHE IX /YYWEPY :EPPEZSPMOSKY
MWXYRKMPLEPdusakte vastu ei võetud. SIPKMXEXMIXQMXQIHZSPMOSKYPMMOQIHEZEPHEWMHEVZEQYWX
et vallavanema umbusaldust tuleks menetleda nii kiiresti kui võimalik. Samas kinnitas kümme
ZEPPEZSPMRMOOY ZSPMOSKY IWMQILIPI IX RIRHI EVZEXIW SR WSFMZEMQ EIK ZSPMOSKY MWXYRKMOW  OIPP
19:00 ning see sai ka volikogu esimehele „TMMWEZEOW XEKEXMseks, et just selleks päevaks ning selleks
kellaajaks järgmise volikogu istungi kutse saata“. Kirjas mööndakse, et Kuusalu valla põhimääruse § 23
lõike 8 kohaselt ei alga volikogu istung hiljem kui kell 18:00, kuid osutatakse samas, et põhimäärus ei
sätestEOYMHEWNEQMPPEPZSPMOSKYTIEFZEWXEZESXWYWXIKIQE

Kuusalu Vallavolikogu 01.02.2016 istungi protokollist nähtub muuhulgas, et kohal olnud volikogu 14
liikmest hääletas volikogu esimehe ettepanekul põhimääruses sätestatust hilisema volikogu istungi
EPKYWITSSPXZSPMOSKYPMMKIX

Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 1 kohaselt on maavanemal õigus teostada haldusjärelevalvet
maakonna kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud
juhtudel ja ulatuses kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise
seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. 

)IPRIZE põhjal olen seisukohal, et nelja Kuusalu Vallavolikogu liikme ettepaneku sisu on maavanema
järelevalve teostamine Kuusalu Vallavolikogu 01.02.2016 istungil tehtud otsustuse üle mitte avaldada
vallavanemale umbusaldust põhjusel, et rikuti põhimääruses sätesXEXYHZSPMOSKYOSOOYOYXWYQMWIOSVHE
Sellest tulenevalt tuleb maavanemal võtta seisukoht järgmistes küsimustes:
 kas 01.02.2016 Kuusalu Vallavolikogu istungil tehtud otsustus mitte võtta vastu otsuse eelnõud
„Umbusalduse avaldamine Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsile“ on haldusakt (s.t kas maavanem
saab üldse selle otsustuse üle järelevalvet teostada);
 kas volikogu istungil vastu võetud haldusakt on mitteõiguspärane, kui see võetakse vastu
põhimääruses sätestatud hiliseimast volikogu istungi algusajast hiljem EPKEZEPZSPMOSKYMWXYRKMP

Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 51 lõige 1 sätestab, et haldusakt on haldusorgani poolt
haldusülesannete täitmisel avalikõiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või
OSLYWXYWXIXIOMXEQMWIPIQYYXQMWIPIvõi lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või
muu õigusakt. 
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Kutsume Tallinna, Maardu ja Loksa elanikke
projektis osalema!
Alates 01.märtsist 2016. aastast kuni 2018.aasta veebruari lõpuni teostab Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus
Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavat projekti.
Kutsume osalema kuni 30 aastaseid mittetöötavaid noori, kes on osalise/mittetäieliku või algharidusega,
soovivad saada eriala ja leida töö.
Projekti raames toimub tööklubi, kus pakume:
- psühholoogilist nõustamist/rühmatreeninguid;
- individuaalset psühholoogi, juristi ja karjäärinõustamist;
- eesti keele kursuseid.
Pakume koolitusi osavõtjatele, kes soovivad täiendada olemasolevat eriala või omandada uut eriala,sealhulgas
õpetame ka põhitõdesid ettevõtlusest.
Kõik teenused on tasuta. Õppekeel on vene keel.
Osalejatele makstakse stipendiumit, sõidukulude kompensatsiooni väljastpoolt Tallinnat osalejatele,
vajadusel tasuta lastehoid.
Informatsioon tööpäevadel 10:00-14:00 tel. 635 25 66, mob.tel. 55550397
www.sici.ee
e-mail: sici@infonet.ee
Meie aadress: Vilisuu 7, Тallinn

Lemmikloomade pidamine
Loksa linnas
Korduvalt on olnud kõne all omanikuta kassid linna territooriumil. Loksa
Linnavalitsus paneb elanikele südamele, et alati tuleb teavitada hulkuvatest
koertest või kassidest. Selleks tuleb teha avaldus, kus näidatakse ära, kus
loomi nähti, palju neid oli. Kui keegi hooldab või toidab neid, siis ka selle
isiku andmed. Avaldust aluseks võttes saab linn korraldada hulkuvate või
omanikuta loomade toimetamise varjupaikadesse. Inimestele või teistele
loomadele ohtlikuks muutunud loomast palume teavitada koheselt Politsei
lühinumbril 112.
Oleks kasulik teada, et enne kui soetate koju lemmiklooma, tutvuge Loksa
linna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, mis sätestab koerte ja kasside
pidamise nõuded Loksa linna haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik
täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või
valduses on lemmikloom. Samuti puudutab antud eeskiri kodutuid loomi.
Eeskirja kohaselt omanikuta looma toitmine ning pidamine korterelamu
üldkasutatavates ruumides või territooriumil on keelatud. Koerte ja kasside
pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 66 ³ alusel.
Laivi Kirsipuu
Arendus- ja keskkonnanõunik

Kuusalu vallavolikogu uuele
istungile!
Hr Enn Kirsman
Kuusalu vallavolikogu esimees
Mõisa tee 17
Kiiu alevik
74604 Kuusalu vald
Harju maakond
AVALDUS
Lähtudes Harju maavanema kirjast 03.03.2016 nr 32/494 eirati Kuusalu
Vallavolikogu 01.02.2016 istungi kokkukutsumisel Kuusalu valla
põhimääruses sätestatut ning volikogu ei olnud seetõttu nimetatud
istungil pädev otsustusi tegema ega menetlustoiminguid läbi viima.
Tuginedes maavanema ettepanekule, palun viivitamatult kokku kutsuda
Kuusalu vallavolikogu istung Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsile
esitatud umbusaldusavalduse menetlemiseks.
Umbusaldusavaldus on Kuusalu vallavolikogu istungil menetlusse
antud 27.01.2016 a.
Informeerin Teid, et volikoguistungi kokkukutsumisel 01.02.2016 a
valla põhimäärust rikkudes, olete rikkunud ka Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 43 lg 4 ja § 46 lg 2, millede koosmõjus
pidi volikogu vallavanema umbusalduse menetlemise lõpetama
27.02.2016.a.
Umbusalduse avaldajate nimel
Sulev Valdmaa
Kuusalu vallavolikogu liige

Väärikas töö nii naistele kui meestele helista tel 5340 4704
VALKLA KODU võtab tööle

TEGEVUSJUHENDAJAID
Töö kirjeldus:
Valkla Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult kohtumääruse alusel
hoolekandeasutusse paigutatud psüühilise erivajadusega kliendiga.
Peamised ülesanded:
- Kliendi igapäevaelu juhendamine (nt: hügieeni- ja ilutoimingutes,
riietumisel, eluruumide korrashoiul jne);
- kliendi huvi- ja päevategevuse juhendamine ning töösarnaste tegevuste
õpetamine;
- kliendi hooldamine, järelevalve ja jälgimine;
- klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus.
Töö toimub päevastes ja öistes vahetustes graafiku alusel, vahetuse pikkus
on 12 tundi.
Nõudmised kandidaadile:
- omad vähemalt keskharidust;
- oled sõbralik, tasakaalukas, saad inimestega hästi läbi ja oskad töötada
meeskonnas;
- suudad innustada teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel;
- oskad töötada arvutiga;
- valdad eesti keelt heal tasemel, vene keelt suulise suhtluse tasemel;
Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend.
Ettevõte pakub:
- paindlikke töögraafikuid;
- lisapuhkust 7 päeva aastas;
- soodsat toitlustamist töökohal;
- liikuvat, aktiivset ning suhtlusrohket tööd;
- väljaõpet ja tuge töösse sisseelamisel ning hilisemaid erialaseid
täiendkoolitusi;
- toredat meeskonda ja ühisüritusi;
- võimalust olla osaline mahukas sotsiaalvaldkonna arendustöös.
Valkla Kodu asub Harjumaal Valkla külas, Valkla ranna lähistel Kuusalu
vallas Harjumaal.
Kandideerimiseks palume saata CV e-posti teel aadressile
natalia.guljavina@hoolekandeteenused.ee
või valkla@hoolekandeteenused.ee, märgusõnaks “Valkla
tegevusjuhendaja”. Kandideerida saab CV Keskuse ja Töötukassa kaudu ka.
Lisainfo saab tööpäeviti tel 5340 4704.

Loksa
Noortekeskuse
tööpakkumine
Loksa Noortekeskus võtab
konkursi korras tööle 1,0
koormusega
projekti Noorte Tugila
tugitegevust rakendava
noorsootöötaja.
Töötamise periood:
märts 2016 – märts 2018.
Pakutava töökoha
põhieesmärgiks on toetada
ja jõustada Loksa-Kuusalu
tegevuspiirkonnas noori, kes
ei õpi ega tööta, et tagada
nende jõudmine tööturule
või haridusellu.
Nõuded kandidaadile:
- noortekeskne lähenemine
oma töös;
- eesti ja vene keele oskus;
- väga hea suhtlemisoskus,
hea eneseväljendus- ja
kuulamisoskus.
Kasuks tuleb:
noorsootööalane kogemus,
omandatud või omandamisel
sotsiaaltöö, noorsootöö või
pedagoogiline eriharidus või
toetavad täiendkoolitused;
juhilubade olemasolu.
Töötasu kokkuleppel.
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt
16. märtsiks aadressil:
Loksa Noortekeskus,
Tallinna 47, Loksa 74805,
Harju maakond
või e-posti teel:
noortekeskus@loksa.ee
Info telefonil 688 8100 või
5837 0886.
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sõbrapäeva trall lasteaias!
Täna pidu kutsus meid kokku,
kuid mitte laat ega karneval!
Sõbrapidu astus siin
ning kõiki lapsi kutsus ringi!
14. veebruaril tähistatakse traditsiooniliselt sõbrapäev. Aga kust algab
esimene sõprus? Loomulikult lasteaias! nii tähistasime seda toredat päeva
peoga ka meie - ringmängud, tantsud - rõõm laste nägudel.
Tuletasime meelde, kuidas olla tõeline sõber ja õpetasime peokülalist
Luiskaja-Kaklejat.
Tantsus „leppisime“, kätlesime ja kallistasime. Vanemad lapsed joonistasid
kõige parimat sõpra.
Kohtumise lõpetas värviline pabersaluut.
Iga rühm sai mälestuseks väikese meene.
Liudmilla Dmitricheva ja Tatiana Ivanova
Liblikate rühma õpetajad

Muinasjutt ,,Kolm põrsakest“
Kui huvitav on vahest vaadata ammu tuttavaid asju „uue“ pilguga.
Sedasi juhtus ka meiega. Reedel vaatasime me koos lastega uutmoodi
lemmikmuinasjuttu “Kolm põrsakest”. Lasteaias käis külas meie hea sõber teater “ TUULEVESKI”.
Tahaks kirjutada selle sõna “teater” suure “T” tähega, sest kõik oli
läbimõeldud ja täide viidud pisiasjadeni: erksad mooduldekoratsioonid,
muusikaline seade, muinasjutulise tegevuse valgustus ja muidugi näitlejate
suurepärane osatäitmine. lapsed olid vaimustuses - naersid, plaksutasid ja
elasid kaasa ning mängisid koos tegelastega. Oleks pidanud nägema nende
nägusid etenduse ajal!
täname kogu südamest näitlejaid ja ootame neid jälle külla.
Suur tänu!
Liudmila Dmitritcheva ja Olga Trubotsev
Loksa Lasteaia Õnnetriinu õpetajad

Vabariigi aastapäev lasteaias
„Asi võib olla nii ja naa,
kuid maailmanurgal üks pisike maa.
Ei kuidagi lumekest küll ei saa
see väike eestlaste maa“.
23. veebruari hommik oli lasteaias täis
pidumeeleolu, valmistusime kõik üheskoos
tähistama Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva.
Piduehtes lasteaia saal ootas väikeseid ja
suuri kontserdist osa saama. Kontserdile olid
kutsutud emad-isad, vanaemad-vanaisad,
õed-vennad. Lapsed olid õppinud luuletusi
ja laule. Üheskoos vaatasime slaidishowd
Eestimaast ja meie kodulinnast Loksast, mille
olid kokkuseadnud Marija Kudrjakova koos
Loksa Gümnaasiumi noortega. Suur aitäh teile
meeleoluka elamuse eest.
Meid tervitas Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
Loksa Linnavolikogu esimees Rein Heina.
Aitäh lastele, õpetajatele ja külalistele.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Põnev bussireis Lõuna-Poolasse ja Tšehhimaale
8.–15. mail 2016
Reisi tellija on Loksa Kultuurikeskus,
reisijuht Jaan Masing, sõidab
“Bussiproff” Toomas Kulvik
Püüame pikal reisil hästi palju näha, aga
ka piisavalt puhata ning süüa!
Kava:
8.05, P: Väljasõit Loksalt kell 7,
Tallinnast Järve keskuse parklast kell
8.15. Teeme (söögi)peatuse Iklas,
sõidame läbi Läti ja Leedu, peame
piknikku Kedainiai piirkonnas (ise kaasa
võtta!). Õhtul jõuame Poolasse ja
majutume Lomzas, hotellis “Gromada”.
9.05, E: Tutvume Varssaviga: jalutame
vanalinnas, külastame Kuningalossi,
lõunatame, siis sõidame Krakovisse
ning majutume.
10.05, T: Krakov: jalutuskäik
vanalinnas, külastame iidset Waweli
kuningalossi ja katedraali, lõunatame.
Siis tutvume maailmakuulsa Wieliczka
soolakaevandusega. Õhtul sõidame läbi
kauni Lõuna-Poola Moraaviasse ehk
Määrimaale ja majutume iidses
Olomoucis, hotellis Hotelovy Dum (220
km).
11.05, K: jalutame Olomouci kaunis
vanalinnas, siis külastame põnevat
Javoricske koobastikku, jõuame
Böömimaale ehk päris-Tsehhi,
põnevasse hõbedalinna Kutna Horasse
(Kuttenberg, 200 km), kus lõunatame,
näeme Unesco pärandisse kuuluvat
vanalinna ja haruldast luukambrit.

Õhtul kuldse Praha kesklinnaga ja
majutume.
12.05, N: Praha: tutvume kõigi
tähtsamate paikadega (Hradcany,
Viituse katedraal, Karli sild, raekoda
jpm), lõunatame ja sõidame võimsasse
Karlsteini lossi. Õhtul jätkame uhkesse
kuurortlinna Karlovy Varysse ja
majutume.
13.05, R: Karlovy Vary (Karlsbad):
tutvume ühe Euroopa tuntuima
suvituspaigaga, vaatame kuuma
mineraalvee geisri purskamist, supleme
termaalvees ja lõunatame. Seejärel
alustame koduteed läbi rikka, kunagise
saksa elanikkonnaga Sudeedimaa ehk
Põhja-Böömimaa, läbi Chomutovi,
Mosti, Teplice, Usti nad Labem jt.
Decinis Elbe ääres külastame lossi
ja pealinnas Liberecis (Reichenberg)
näeme uhket raekoda. Õhtul jõuame
taas Poolamaale, kus majutume Jelenia
Goras (Hirschberg).
14.05, L: sõidame Sileesia pealinna
Wroclawi (Breslau), imetleme raekoda

jt sõjas säilinud vanalinnahooneid ning
jätkame suurde tööstuslinna Lodzi,
kus lõunatame, jalutame ja sõidame
ümber Varssavi taas Lomzasse, kus
majutume samas hotellis.
15.05, P: juba kell 8 jätkame
koduteed, peatume veel Suwalki
kaubanduskeskuses, lõunatame
Kedainiais ja jõuame Tallinna ca
21.30, Loksale kella 22.30 paiku.
Reisi hind 350€.
Reisi pikkus ca 3900 km
Hind sisaldab: bussisõitu,
reisijuhiteenust ja reisikorraldust,
7 majutust koos hommikusöökidega,
enamus lõunasööke ja osa
sissepääsupileteid.
Lisatasu eest: mõned lõunasöögid ja
osa sissepääsupileteid – see sõltub
reisile tulevate inimeste arvust
ja lõplikest piletihindadest ning
võimalikest valuutakursikõikumistest.
REGISTREERIMINE kuni 15. märtsini
TEL. + 372 5809 9705
MARIJA KUDRJAKOVA VÕI
e-mail:
maria.kudrjakova@gmail.com
Rahakursid: 		
Poolas 1€ = ca 4,3 zl, 1 zl = ca 23,5 senti
4.02.16 seisuga
Tšehhis 1€ = ca 26,5 kr, 1 kr = ca 3,8 senti

8 noored/elu

Vabariigi aastapäev Loksa Gümnaasiumis

Harju Maleva Vastlalaager Loksal
Harju Maleva kodutütred ja
noored kotkad on juba aastaid
tähistanud ühes koos vastlapäeva.
Sellel aastal võeti vastu otsus, et
üks päev koos olla on liiga vähe teeme ööbimisega. Korralduse au
sai endale Loksa rühm. Kuna oli
oodata ligikaudu sadat last, siis
pidid tegevused ja päevakavad
olema varakult paigas. Andsime
suurematele noortele vabad käed
tegevuspunktide välja mõtlemisel ja
läbi viimisel.
12. veebruari õhtul saabusidki
laagrilised Loksale. Nii suure
hulga noorte majutamiseks on
Loksal parim Loksa Gümnaasiumi
spordisaal. Paljud laagrisse tulnud
lapsed ei saa ujulasse minna kohe,
kui mõte tekib, seega andsime
võimaluse kasutada Loksa ujulat
kõigil soovijatel. Ja seda tehti
rõõmuga!
Peale ujumist toimusid õpitoad, kus
tuletati meelde vastlakombeid ja
õpiti mõtlemismänge.
Laupäeva hommikul said noored
osaleda vahvates teatevõistlustes,
mille korraldasid Loksa suuremad
noored. Kell 12 liikus kogu laager
rivikorras linnaväljakule, et võtta
osa Loksa linna vastlatrallist.
Meie vanemad noored olid
ettevalmistanud 16 erinevat tegevuspunkti, kus nad olid ka ise
kohtunikud. Kõige rohkem muret
tekitas laagrit ette valmistades ilm mis vastlapäev see on, kui pole lund
ning ei saa teha pikema liu võistlust.
Õnneks sadas öösel nii palju või
vähe lund, et oli võimalik kelgutada,
kuigi oli ka oht jõuda oma kelguga
hoopis suurde lompi.

Veel sai ületada erinevaid takistusradasid, visata saabast, proovida
täpsust nii püssi kui erinevate viske
elementidega.
Suur tänu kooli kokkadele, kes tulid
meile viimasel hetkel appi. Meie
külalised küsisid, et kas saabki nii
hästi Loksa koolis süüa.
Täname Loksa Ujulat, Loksa Kultuurikeskust, Loksa Gümnaasiumi
ja kõiki abilisi, kes meid aitasid ja
toetasid!

Fotod: Kaimo Tamme

Sõbrapäev koolis

Meie suur tunnustus kuulub meie
noortele, kellega koos saab teha
tõeliselt suuri ja vahvaid asju ka
edaspidigi! Te olete super tublid:
Katrin, Kersti, Karina, Helina,
Kristo, Pert, Marko, Marko, Kaarel,
Märt, Andres, Kristjan, Joonas, Siim
ja Herman!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

12., 15. ja 16. veebruaril tähistati Loksa Gümnaasiumis sõbrapäeva. 12.
veebruaril toimusid kogu päeva vältel erinevad tegevused suures majas.
Esimesel vahetunnil kogunesid kõik huvilised võimlasse ühispildiks, suurtel
vahetundidel toimusid aulas erinevad mängud ja energiserid. Päeva jooksul
sai koguda südameid. 219 südant kogus 11. klassi õpilane Karina Natfullina.
Toimus ka kõige sõbralikuma poisi, tüdruku ja õpetaja valimine. Kõige
sõbralikumaks poisiks valiti see aasta Kristo Metus, tüdrukuks Katrin Jõesaar
ja õpetajaks Larissa Plehova. 15. ja 16. veebruaril käisid meie õpilasesinduse
liikmed algklassides. Jällegi toimusid lustakad mängud nagu ajalehedisko
ja armastuse rong. Väiksemad said enda tehtud sõbrapäevakaardi kinkida
loosiga saadud sõbrale.
Tagasiside oli väga meeldiv ja positiivne.
Katrin Jõesaar
Loksa Gümnaasiumi 11. klass

Loomeühendus Teine Laine esitleb
Творческое объединение ВТОРАЯ ВОЛНА представляет

JERZY BROSZKIEWICZ

«В КЛЕТКЕ»

ТРАГИЧЕСКИЙ ФАРС

„PUURIS“
TRAAGILINE FARSS
В РОЛЯХ / OSADES:

Anna-Maria Palun ja Konstantin Sedov
ПОСТАНОВЩИК / LAVASTAJA:

Urmas Allik

ХОРЕОГРАФ / LIIKUMINE:

Karmen Ong

LOKSA KULTUURIKESKUS
4. aprill kell 19.00
Piletihind 6/3 €
Билeты в продаже в кассах Рiletilevi и на месте за час до спектакля.
Piletid müügil Рiletilevi kassades ja tund aega enne etendust kohapeal.

Поддерживают
Toetavad:
Tallinn, Narva,
Eesti Kultuurkapital,
Print Grupp,
OÜ Kloostri juures

		

Käsitöö näitus-müük

MTÜ Rannamännid tegusate käsitöötegijate
tööde näitus-müük on avatud Pärna tn 1b Loksa.
Käsitöö näitus-müük on avatud:

			
			

Alates 01.02.2016.a on
Loksa perearstidel uus registratuuri
telefoninumber – 662 5115
Kõikidele Teie küsimustele sellel numbril vastab
registraator kell 8.00-12.30.
Vajadusel registraator ühendab kõne
perearsti kabinetti.
Analüüside vastused ja muude küsimustega palume
helistada endistel perearsti numbritel otse perearsti
kabinetti kell 13.00-14.00.
Loksa perearstid:
Tatjana Proskurina, Tatjana Nugis, Mall Idavain

METALLUKSED

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

T: 10.00-13.00
N: 10.00-13.00

Loksa lauatennise
karikasarja
V etapi kuupäev
on muutunud
Lauatennise karikasarja
V etapp toimub pühapäeval,
13. märtsil kell 11:00
Loksa spordisaalis.

Loksa postkontori
lahtiolekuajad
Loksa Postkontor

(Papli 2, Loksa 74806)

T,K 9:00-16:00
N 9:00-15:00
R 9:00-18:00
L 9:00-12:00
E,P suletud

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel,
kes elavad või asuvad lähimast
postkontorist kaugemal kui 5 km, on
võimalik kirjakandja tasuta koju või
kontorisse kutsuda.
Kirjakandjat saab tellida meie
kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20
ja L-P 9-15.

Loksa Lasteaed Õnnetriinu kollektiiv
avaldab sügavat kaastunnet
Natalja Ivoninale
abikaasa
kaotuse puhul.

Korstnapühkimise
teenus!

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

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

Hauakiri on TASUTA

Kuusalu
Kraamiturg

NAISTEPÄEVA ERI

12. märts kell11.00-14.00
Laudade broneerimine
erika.eluri@gmail com,
tel.5188488

Rannamändide tantsuringid ootavad
uusi tantsuhuvilisi
Rannamändide tantsuringid toimuvad Loksa
Kultuurikeskuse saalis:

- Line-tants

E: 9.15- 10.30

- Seenioride tantsuring

Ühel nädalal on tantsuring teisipäeval
kell 12.00-14.00 ja teisel nädalal on kolmapäeval
kell 12.00-14.00.
Tore on kooskäia, erinevad esinemised.
Tants on tervisele!
Vaike Reinla Tel 5670 2757 		

07.03.2016 – 09.03.2016
AINULT NAISTELE LOKSA
UJULA 10 KORRA
ABONEMENDID
20% SOODSAMALT !!!

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Loksa Laevatehase uus valdaja Marsalis Metall OÜ
otsib oma meeskonda
keevitajaid,
koostajaid ning meistrit.
Palume saata oma CV e-posti aadressile:
loksa@marsalis.ee või helistada tel: 5687 6415

Hoonestatud kinnistu aadressil Posti tn 11 Loksa linn, pindala
2342 m², sihtotstarve ärimaa. Võimalik maa sihtotstarbe
muutmine. Kinnistul asub endine saunahoone pindalaga
527 m², koos kõikide tehnovõrkudega ja lokaalse kütte võimalusega, võimalik vaba katusealuse väljaehitamine (umbes
100m²), Hoones on toimiv elektrisaun. Võimalik on kinnistu
suurendamine kõrvalasuva hoonestamata maa arvelt.
Enampakkumise alghind on 79 125 eurot.
Loksa linnas on rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja biopuhasti.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 17.03.2016 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

