F

F
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Palju õnne
sünnipäevaks!
DETSEMBER

Hingemuusikasarjas kõlasid palad
Bachist-Händelist Sibeliuseni esitajateks Maire Haava (metsosopran) ja
organist Tiia Tenno.
Loksa Kultuurikeskus tänab Loksa
kogudust sooja vastuvõtu ja sooja
kiriku eest, linnavalitsust abi eest
korraldamisel, Loksa lasteaed Õnnetriinu peret ja kõiki väikesi ja suuri
loksalasi, kes tõid valguse ja soojuse
meie linnakuusele ja südametesse.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur
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Aino Aavik 88
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Uusi ilmakodanike

Jõulurahu on välja kuulutatud
linnaväljakul Loksa Püha Neitsi
Maarja kiriku altaritule viimisega
linnakuusele alates aastast 2003.
Väikesed loksalased on selle oma
pisikestes laternates I Advendil
toonud päkapikurongkäigus kirikust
üle Valgejõe silla koos kirikuõpetaja
ja linnajuhtidega. Südamlik sündmus on kohale kutsunud alati ka

linnarahva, et tähistada üheskoos
jõuluaja algust. Lapsed loevad ja
laulavad ja alati on neid oodanud ka
maiustustekorv.
Seekordse advendijumalateenistuse
juhatas sisse kaunis klassikakontsert
– korraldajateks Pille Lille Muusikute
Fond, Loksa Kultuurikeskus ja
toetajateks Eesti Kultuurkapital ja
Loksa Linnavalitsus.

Loksal ei sündinud.

Ajalehe Loksa Elu tegijad
soovivad oma lugejatele
kõike paremat uueks aastaks!

2 AKTUAALNE

Jõuluvana rõõmustab
loksalasi
2013. aastal lõpetas Loksa Haljastus OÜ kõik projektikohased Loksa linna veevärgi ja üldkanalisatsiooni,
veepumplajaamade ja reoveepuhasti
ehituse
ning
rekonstrueerimise tööd.
Peale ehitustööde lõpetamist
kehtestas
Konkurentsiamet
veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad, mis kehtivad tänaseni.
Kuna Loksa Haljastus OÜ juhatusel oli probleeme
ettevõtte majandusliku ja finantsjuhtimisega,
vabastas Loksa linnavalitsus 2014. aasta sügisel
osaühingu juhatuse liikme Juri Veberi ja kinnitas
uueks juhatuse liikmeks – tegevdirektoriks Viktor
Fjodorovi.
Tubli ja mõistliku majandusliku juhtimisega
on Loksa Haljastus OÜ-l õnnestunud kustutada
kõik võlgnevused tarnijate ja ehitajate ees, parandada ehitusprojekti vaegtööd, operatiivselt ja
õigeaegselt korraldada pumbajaamade pumplate ja
elektriseadmete, veemahutite, veetootmisjaamade ja
kanalisatsiooni ülepumbajaamade plaanilist kontrolli
ja hooldust ning tagada korterielamute veesõlmedes
veefiltrite regulaarne kontroll ja puhastus.
Kuigi alates 2016. aastast on Loksa Haljastus
OÜ koosseisus ka heakorratalitus (endine Loksa
Linnahooldus), suudab osaühing tagada õigeaegsed
laenu tagasimaksed KIK-ile ja hoida võlateeninduse
kattekordaja vajamineval tasemel 1,25.
Viimase kahe aasta majandustegevuse tulemuse
analüüsi alusel otsustas Konkurentsiamet kooskõlastatult Loksa Haljastus OÜ-ga kehtestada
14.11.2016 otsusega nr 9.1-3/16-011 seni kehtinud
hindade asemel uued teenuste hinnad, vähendades
veevarustuse teenuse hinda 2,68% ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinda 10,76%
võrra.
Loomulikult sai see võimalikuks tänu ettevõtte kogu
kollektiivi ühistele pingutustele.
Tänased tulemused võiksid olla ehk isegi paremad.
Aga see eeldab ka senisest paremat koostööd
klientidega, aga ka klientide senisest paremad
mõistmist ettevõtte tegemistesse. Näiteks on
veearvestite näidute esitamise ja arvete maksmise
tähtaegade revisjoni käigus tuvastatud arvukaid
veevarustusteenuste osutamise lepingute rikkumisi
Tarbijate poolt.
OÜ Loksa Haljastuse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise tüüplepingu järgi Tarbija
fikseerib ja esitab tarbitud teenuste mahu andmeid
igas kuus.
Revisjon aga näitas, et osa OÜ Loksa Haljastuse
kliente esitab tarbitud teenuste mahu andmeid hoopis
üks kord kvartalis või isegi üks kord poolaasta
jooksul.
OÜ Loksa Haljastuse nõukogu 25.11.2016 otsusega
kinnitati, et veevarustus/kanalisatsiooniteenuste
Tarbijad peavad esitada tarbitud teenuste mahu
andmeid IGAS KUUS kui kehtiv leping ei sätesta
teisiti.
Kui Tarbija ei ole õigeaegselt teatanud veearvesti
näitu, on OÜ-l Loksa Haljastusel õigus ajutiselt
muuta tarbimise arvestuse alust. Sellisel juhul
võetakse tarbimise arvestamisel aluseks kuni
kaheteistkümne eelneva kalendrikuu keskmine
ööpäevane tarbimine.
Soovin kõigile loksalastele rahulikke jõule,
tujuküllast aastavahetust ja tegusat uut aastat!
Värner Lootsmann
linnapea

„Saagu valgus – ja valgus sai”. Tsitaat Piiblist, I Moosese 1,3.

Oleme rõõmsad ja tänulikud, et Loksa Maarja kirik on valgustatud. Jõululaupäevast alates
valgustavad pimeduse saabudes kirikut kolmteist valgustit kirikut. Kiriku ümber olevale
surnuaiale on maetud meie lähedased erinevatest aegadest, mistõttu kirikaed on kindlasti tähtis paik kõikidele ümberkaudsetele
inimestele - loksalastele, Kuusalu valla inimestele ja kaugemalegi.

Selle, kirikule annetatud valgustuse eest
oleme tänulikud Loksa linnavalitsusele, kes
leidis keerulisel ajal raha töö teostamiseks. See
tegu tähendab ka seda, et kohalik omavalitsus
hoolib oma inimestest, vaatamata raskustele,
mis igapäevaselt on olemas. See näitab, et
omavalitsus soovib oma inimeste hinge kosutada ja soojendada külmal, talvisel ajal.
Töö maksis ca 2400 eurot. Töö teostaja Aivar Otsep on pärit Kose kandist ja on teinud

möödunud aastal ka Kose kiriku valgus- Uue kirikuvalgustuse õnnistamine toimub
Loksa kirikaias Jõululaupäeval,
tuse. Loodetavasti ka Kuusalu saab jõulu24. detsembril 2016. a enne kontsert –
ajaks ilusamaks ja ilmekamaks oma kirikaia
Jumalateenistust kell 14.45.
ja pastoraadiga, kui sel nädalal saab valatud
põrandad betooni nagu arhitekt Aleksander
Jaanus Jalakas
Skolimovski, tubli mees, on ette näinud.
EELK Loksa Maarja
Soovin valgust ja rahu inimeste südametesse
koguduse hooldaja
nii Loksal, kui Kuusalus. Me ju vajame nii
väga oma hingedesse valgust ja soojust.

Kuusalu Soojus tõstab kanalisatsiooniteenuse hinda

Põhjus on uutes nõuetes seoses reovee settemudaga – see tuleb
viia prügimäele.
Kuni käesoleva aasta alguseni tegi OÜ Kuusalu Soojus biopuhastite
settemudast komposti, reovee setete kompostiväljak valmis 2004.
aastal. Seoses muudetud määrusega puudub eelmisest aastast
legaalne võimalus, kuidas sel viisil tehtud kompostist lahti saada,
tõdeb Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas. Varem võis reoveemuda
kompostmulda kasutada piiranguteta, nüüd on nõuded niisugused,
et põllumajandustootjad ei ole enam huvitatud – peab 10 aastat
võtma pinnaseproove, maksma analüüside eest.
Vastavalt uutele nõuetele paneb Kuusalu Soojus settemuda
konteineritesse ja viib prügilasse. See on muutnud kanalisatsiooniteenuse kallimaks.
Kalle Küngas: „Tegime aasta alguses hinnataotluse, 1. maist
kehtestas vallavalitsus reovee ärajuhtimise ja puhastamise uue
hinna, kuid hindasid mudakogused väiksemaks, kui tegelikult
kujunesid. Poole aastaga tuli settemuda utiliseerimiseks aasta peale
kavandatud 25 000 eurot ära maksta, novembri alguses esitasime
vallavalitsusele taotluse tõsta hinda 6.5 protsendi võrra.“
Kanalisatsiooniteenuse senine hind oli koos käibemaksuga 2,32
eurot kuupmeetri eest, uus hind on 2.47 eurot. Kõrgem hind hakkab
kehtima jaanuarist. Kuusalu Soojus pakub kanalisatsiooniteenust
Kuusalus, Kiius ja Kolgas ning ka Vihasoos, Valklas, Kupu, Uuri
ja Kuusalu külas.
Kolga soojahind langeb
Teine suurem muudatus seoses Kuusalu Soojuse hindadega
on Kolgas – alates detsembrist on Kolga katlamajas toodetav
soojusenergia megavatt-tunni hind ligi kolme euro võrra odavam.
Senine hind kehtis 2013. aasta oktoobrist – ilma käibemaksuta
72,22 eurot megavatt-tunni eest, koos käibemaksuga 86,66 eurot.
Uus hind on ilma käibemaksuta 69,46 eurot megavatt-tunni eest,
koos käibemaksuga 83,35 eurot. Ka selle hinna on konkurentsiamet
kehtestanud kolmeks aastaks.
Kalle Küngas selgitab, et hinnalangus on seotud laenukoormuse
vähenemise ja hakkepuidu odavnemisega: Juunikuus lõppes

katlamaja ehitamiseks võetud laen. Megavatt-tunni hinnast umbes
2 eurot läks alla tänu sellele ning ligi euro langes tänu hakkepuidu
odavnemisele.“
Ta lisas, et Kolgas tehtud töödeks võetud laenudest tasutakse ligi
7 aastat veel torustike ehitamiseks võetud laenu. Maksta tuleb ka
katlamaja laenu teist osa, mis on suhteliselt väike. Kuusalu soojahinna
kohta sõnas ta, et see kehtestati eelmisel aastal, kui hakkepuidu hind
oli suhteliselt madal, samas suurusjärgus on ka praegu.
Sõnumitooja uuris Kalle Küngaselt, kuidas ettevõttel on olukord
võlglastega. Ta vastas, et see stabiilne, hüppelist paranemist ega
halvenemist pole.
„Siin piirkonnas makstakse soojusenergia ning vee- ja kanalisatsiooni
teenuste eest suhteliselt hästi. Meie jaoks käib kütteperiood sisuliselt
aastaringselt, majad ise reguleerivad oma soojussõlmes. Sügiseks,
kui soojakraanid jälle lahti keeratakse, saavad eelmise perioodi
küttearved reeglina tasutud,“ rääkis ta.
Alevike veevärkidega liitumise tasu
Aastaks 2014 said Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikus valmis uued
joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Ehitustööd maksid ligi 5
miljonit eurot, kolme aleviku peale ehitati kokku 35 kilomeetrit uusi
torustikke.
Kuusalus tehti veevärk eramajade piirkonda. Uue süsteemiga tekkis
liitumisvõimalus ligi 200 kinnistule. Praeguseks on enamus liitunud,
30-35 kinnistut ei ole veel liidetud. Kiius on liitumata 3 kinnistut.
Kalle Küngas: „ Viimasel ajal on Kuusalu veevärgiga liitunuid olnud
üksikuid. Kuusalu Soojuse nõukogu andis mulle ülesande hakata
tegema ettevalmistusi selleks, et kehtestada 1. jaanuarist 2018
liitumistasu. Mis tähendab, et vastav otsus tuleks langetada 2017.
aasta esimeses kvartalis – siis jõuaksid majaomanikud suve jooksul
vajalikud torustikud kinnistutele välja ehitada. Kel seni liitumine
tegemata, võtku meiega ühendust. Tasuta liitumise periood on olnud
pikk, kellel on vähegi soovi olnud, on saanud endale eramajja nii
joogivee kui ka kanalisatsiooni.
Ülle Tamm, Ajaleht Sõnumitooja

Alates 12. jaanuarist 2017 alanevad Loksa linnas veevarustuse - ja kanalisatsiooniteenuste hinnad
Konkurentsiameti 14.11.2016 otsuse nr 9.1-3/16-011 „OÜ Loksa Haljastus veeteenuse hinna kooskõlastamine” alusel ja OÜ Loksa Haljastus nõukogu 25.11.2016 otsusega jõustuvad alates 12.01.2017 Loksa linnas uued veevarustuse - ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.
Teenus				
Kehtiv hind (KM-ta), eurot/m³
Uus hind (KM-ta), eurot/m³
Teenuse hinna alanemine %
veevarustus				
1,12				
1,09				
2,68
reovee ärajuhtimine ja puhastamine		

2,15				

1,92

			10,76

Võrdluseks on toodud samade teenuste hinnad Kuusalu vallas (alates 1. maist 2016.a ja hinnad, mis hakkavad kehtima 01.01.2017):
Teenus				
hind KM-ga, eurot/m³
hind KM-ta, eurot/m³
Hind KM-ta eurot/m³ 01.01.2017
veevarustus				
1,90				
1,58				1,58
reovee ärajuhtimine ja puhastamine 2,

32				

1,93				

2,06

Täiendavalt kehtivad Kuusalu vallas abonenttasud, mis sõltuvad joogivee veearvesti läbimõõdust.
Viktor Fjodorov, OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige – tegevdirektor

REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA ELANIKUKS
Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4400
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

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.

AKTUAALNE 3

17. novembril toimunud Loksa
linnavolikogu istungil osalesid
13 volinikku 15-st. Päevakorras
olnud eelnõusid tutvustasid
koosolijaile linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead Hilleri
Treisalt ja Andres Kaskla,
volikogu esimees Rein Heina.
Istungile olid kutsutud lastekaitseja sotsiaaltööspetsialist
Airi Öösalu, arendus- ja
keskkonnanõunik Laivi Kirsipuu,
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk. Istungil viibisid nädalalehe
„Sõnumitooja“ toimetaja Ülle
Tamm ja volikogu esimehe
töövari, Loksa Gümnaasiumi
abiturient Daniil Maiberg.
Volikogu kinnitas Loksa linna
laste ja perede heaolu arengukava
aastani 2021.
Käesoleval aastal jõustunud
lastekaitseseaduse keskseks teemaks
on laste õiguste ja heaolu tagamine.
Volikogu kehtestatud Loksa linna
laste ja perede heaolu arengukava
on esimene taoline arengukava
vabariigis. Arengukava valmis
pilootprojektina, juhtisid seda
protsessi Sotsiaalkindlustusameti
piirkondlikud lastekaitseüksused
ja Sotsiaalministeerium ning laste
ja perede heaolu profiili alusvormi
koostas Ernst & Young Baltic AS.
Arengukava kajastab 2016.
aastal kehtima hakanud
lastekaitseseadusega lastekaitse
korraldamisel omavalitsusüksusele
pandud ülesandeid. Loksa linna
vastava arengukava koostamisel
on lähtutud laste ja perede
vajadustest, turvatunde tekkimisest
ja kogukonnatunde loomisest, kus
iga linlane tajub, et ta on oluline ja
temast hoolitakse, iga lapsevanem
teab, kuhu pöörduda, et saaks oma
murele lahenduse, kus märgatakse
ja aidatakse. Arengukavas tuuakse
alustuseks välja üldtrendid, mida
antud valdkonna kavandamise puhul
tuleb arvestada. Seejärel viiakse
läbi valdkonna heaolu analüüs ning
antakse hetkeolukorrale SWOTanalüüsi abil hinnang. Järgneb
visiooni, eesmärkide ja tegevuste
paikapanemine ning rakendusplaani
koostamine aastateks 20162021. Lõpetuseks tuuakse välja
arengukava elluviimisega seotud

Linnavolikogu tegevusest

riskid ja nende maandamine
ning kirjeldatakse arengukava
uuendamise protsessi.
Seni puudutati laste ja perede
heaolu teemat põgusalt, erinevate
valdkondade all Loksa linna
arengukavas ning terviseedenduse
arendamise tarbeks koostatud
loksalaste terviseprofiilis.
Äsja kehtestatud arengukavas
käsitletakse laste ja perede heaolu
teemat süvitsi ja kompaktselt.
Hetkel tehakse riigi tasandil tööd, et
liita tulevikus laste ja perede heaolu
profiil terviseprofiiliga ning muuta
omavalitsustele antud dokumendi
koostamine kohustuslikuks.
Loksa linna laste ja perede heaolu
arengukava eelnõu oli avalikustatud
Loksa linna kodulehel. Avaliku
väljapaneku ajal eelnõule
muudatusettepanekuid ei esitatud.
Arengukava on kättesaadav Loksa
linna kodulehel aadressil:
www.loksalinn.ee/arengukavad
Volikogu kinnitas Loksa linna
terviseprofiili aastani 2021.
Terviseprofiil on arengudokument,
mis annab ülevaate inimeste
tervislikust seisundist ja
seda mõjutavatest teguritest.
Terviseprofiili abil määratletakse
konkreetse paikkonna elanike
peamised terviseprobleemid,
sekkumist nõudvad valdkonnad ja
vajalikud tegevused.
“Loksa linna terviseprofiil aastani
2021” on teistkordselt koostatud
ülevaade, kuhu on koondatud
loksalaste tervisenäitajad ja
tervisemõjurid.

Terviseprofiil koosneb kuuest
osast, kus üldandmetes antakse
ülevaade linna elanikkonnast ja
tema terviseseisundist. Sotsiaalse
sidususe ja võrdsete võimaluste osas
käsitletakse tööturu situatsiooni,
toimetulekut ning elanike kaasatust
kogukonna tegevustesse.
Terviseprofiili kolmas osa hõlmab
laste ja noorte turvalist ning
tervislikku arengut, neljas osa
käsitleb tervislikku elu-, õpi- ja
töökeskkonda. Profiili viiendas
osas kirjeldatakse elanikkonna
tervislikku eluviisi maakonna

Maamaksust vabastamine
Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti
Rahvastiku registri andmetel Loksa linnas elav, represseeritu
ja repres-seerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses
ole-va elamumaa osas 100%, tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti
Rahvastiku registri andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja Loksa linnas tema
kasutuses olevalt elamumaalt 300 m² ulatuses tingimusel, et
taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada hiljemalt
23. detsembriks 2016.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna
tn 45, Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee. Maamaksust
vabastamise kord ja avalduse blankett on Loksa linna kodulehel:
http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond .
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja
keskkonnanõuniku Laivi Kirsipuu poole telefonil 6031253 või
meili teel laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

tasandil (täpsemalt Harju ja Rapla
maakonna tasandil) ning kuuendas
osas kirjeldatakse terviseteenuste
kättesaadavust linnaelanikele. Iga
osa lõppeb valdkonna kokkuvõttega.
Avaliku väljapaneku ajal
Terviseprofiili eelnõule
muudatusettepanekuid ei esitatud.
Terviseprofiili olemasolu avardab
linnavalitsuse võimalusi saada
Loksa sotsiaalvaldkonna projektide
realiseerimiseks vahendeid Euroopa
Sotsiaalfondilt.
Terviseprofiil on kättesaadav Loksa
linna kodulehel aadressil:
www.loksalinn.ee/arengukavad
Volikogu muutis Loksa
Gümnaasiumi põhimäärust.
Loksa Gümnaasiumi põhimäärust
muudetud viimati aprillis 2013.
Kooli põhimääruse muutmise
vajadus tulenes põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses tehtud
muudatustest. Nimetatud seadust on
viimase 3,5 aasta jooksul muudetud
vähemalt 16 korral.
Linnavalitsuse ettepanekul sätestati
direktori ülesanne kutsuda kokku
lastevanemate üldkoosolek
vähemalt kaks korda aastas (seni
kehtinud „vähemalt üks kord
aastas“ asemel) – esimene kord
sügisel, näiteks oktoobris, mil
lapsevanematele antakse ülevaade
õppeaasta jooksul planeeritavast,
teine kord kevadel, aprillis-mais,
mil tehakse kokkuvõtteid lõppevast
õppeaastast. Lisaks täpsustati
linnavolikogu ja -valitsuse pädevust
koolielu korraldamisel, teisisõnu
sisustati kooli pidaja mõistet.
Sätestati ka koolitöötajate koosseisu
kinnitamise kord.
Muudatusettepanekud vaadati läbi
õppenõukogu kahel koosolekul,
hoolekogu ja õpilasesinduse
koosolekutel. Kuna põhimäärusse
tehti palju muudatusi, kehtestas
volikogu linnavalitsuse ettepanekul
uue Loksa Gümnaasiumi
põhimääruse ning tunnistas seni
kehtinud põhimääruse kehtetuks.
Volikogu muutis Loksa
Gümnaasiumi õpilaste

vastuvõtmise korda.
Korra preambulit täiendati viitega
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
§ 27 lõikele 5, mille kohaselt
kehtestab kooli pidaja või kooli
pidaja volitusel direktor kooli
vastuvõtu tingimused ja korra,
sealhulgas teadmiste ja oskuste
hindamise korra gümnaasiumi
vastuvõtmisel valdkonna eest
vastutava ministri määrusega
volitatud ulatuses. Kooli
hoolekoguga kooskõlastatult
täiendati 10. klassi astumiseks
vajalike dokumentide loetelu
põhikooli lõputunnistusega.
Korrast jäeti välja kooli veebilehe
aadress, kuna koolil on praegu
seoses kodulehe uuendamisega
kaks toimivat aadressi, mis
mõlemad suunavad ühele ja samale
kodulehele
www.loksagymn.kovtp.ee.

Volikogu otsustas seada linna
munitsipaalmaale aadressil
Rohuaia tn 8a Telia Eesti AS
kasuks 50 aastaks isikliku
kasutusõiguse maa-aluse
sidekaabelliini rajamiseks ja
määras antud õiguse seadmise
tingimused. Telia tellimusel
paigaldatava sidekaabli kaudu
hakatakse osutama sideja internetiteenust Grossi
kaubamajas asuvatele ettevõtetele.
Kasutusõigusega koormatava ala
suurus on 63 m2, tehnorajatise
pikkus 31,6 meetrit. Isikliku
kasutusõiguse seadmisega seotud
kulud tasub Telia Eesti AS.
Volikogu otsustas võõrandada
avalikul suulisel enampakkumisel
Loksa linna omandis oleva
ahjuküttega korteri aadressil
Posti tn 28-2. Korteri üldpind on
46,1 m2, enampakkumise alghind
3300 eurot. Hetkel köetakse
korterit 2016.a sügisel paigaldatud
õhksoojuspumbaga.
Volikogu otsustas määrata Loksa
linna 2016. aasta majandusaasta
aruannet auditeerima Osaühing
Audiitorfirma Klea (registrikood:
10295692) vandeaudiitor Kalle
Lahe.

Linnaarhitekt-ehitusnõunik
Konkursi tähtaeg: 14.12.2016

Tööülesanded:

Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine.
Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve.
Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.
Nõuded kandidaadile:
Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele
nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid
kasutada;
- omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane
enesetäiendus;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja
inglise keele oskust ametialase sõnavara osas;- tundma
asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Töötasu: kokkuleppel.
Tingimused ja lisainfo:Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga
„linnaarhitekt” palume saata hiljemalt 14.12.2016 a e-postiga
aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Volikogu võttis teadmiseks
haldusreformi Põhja-Eesti
piirkondliku komisjoni hinnangu,
milles teatati, et kui Loksa linn
ei taotle haldusterritoriaalse
korralduse muutmist
omaalgatuslikus etapis, siis esitab
komisjon Vabariigi Valitsusele
ettepaneku Loksa linna
ühendamiseks Kuusalu vallaga.
Põhjustest, miks Loksa
linnavolikogu ei pea võimalikuks
tingimusteta ühinemist Kuusalu
vallaga, kirjutasin Loksa Elu
eelmises numbris. Artiklis
„Nagu konn mätta otsas“ andsin
lühikese ülevaate Loksa kandi
kujunemisest ja haldusreformi
käigust. Kirjutasin tagajärgedest,
mis kaasnesid Loksa valla liitmisel
Kuusaluga. Tõin välja põhjused,
miks Loksa linna elanikele on
kahjulik, kui linn liidetakse Kuusalu
vallaga. Kritiseerisin Kuusalu
valla poliitikute, haldusreformi
piirkonnakomisjoni ja valitsuse
„ülejala“ tegevust reformi
läbiviimisel. Soovitan kõigil seda
kirjatükki lugeda, et aru saada,
mis meid sisutu haldusreformi
teostumisel ees ootab.
Hetkel menetleb Riigikohus
26 omavalitsuse, sh Loksa
linnavolikogu taotlust küsimuses,
kas haldusreformiseadus on
kooskõlas Eesti Vabariigi
põhiseadusega ja Euroopa kohaliku
omavalitsuse hartaga.
Loodan, et riigikohus tuvastab
haldusreformiseaduse rakendamisest
tuleneva omavalitsuse õiguste
riive ja riigikogu teeb sellesse
seadusesse muudatused, mis
välistavad omavalitsusüksuste
sundühendamise 2017. aastal. Ka
uuelt Vabariigi Valitsuselt ootan
enam õigusriigile kohast suhtumist
kohalikesse omavalitsustesse,
st põhiseaduse sätete ja mõtete
järgimist, mis ei jäta ruumi
riigivõimu omavolile.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
linna kodulehelt
www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa Linnavalitsus pakub tööd

ARENDUS- JA KESKKONNANÕUNIKULE
Konkursi tähtaeg: 26.12.2016

Tööülesanded: linna arengu seisukohalt lahendamist vajavate
linnaelu probleemide väljaselgitamine ning linnavalitsusele
ettepanekute tegemine nende lahendamiseks; linnapõhiliste
strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine;
keskkonnateadlikkuse propageerimine, elanike nõustamine ning
üldsuse kaasamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel.
Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.
Nõuded kandidaadile
Arendus- ja keskkonnanõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele
nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada;
- omama kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja inglise
keele oskust ametialase sõnavara osas;
- tundma asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Töötasu: kokkuleppel.
Tingimused ja lisainfo: Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga
„arendusnõunik”; palume saata hiljemalt 26.12.2016
a e-postiga aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.
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KASKOD – MTRONIX OÜ
areneb rahulikult ja kindlalt

Ootame ettepanekuid Loksa linna
aunimetuste „Aasta Noor” ja „Aasta
Sportlane” kandidaatide leidmiseks
Aunimetused „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ on Loksa linna tunnustus
Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud
noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.
„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi
viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.
„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised
isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 20. jaanuariks 2017
ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet
esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta Sportlane“ saajad
kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris 2017.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või e-posti teel: linn@loksa.ee

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku,
Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!
Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval
linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi
teeneid Loksa linna ees. Tunnustust avaldatakse Loksa linna Aukodaniku
nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega.
Seekord avaldatakse tunnustust juba viieteistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete
eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena
Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse
füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa
linna Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka
Loksa linna auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi andmise
kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Aumärgi andmise
ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige.
Palun esitage avaldus Loksa Linnavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2017.
a. Selles peab sisalduma ettepanek, koos kandidaadi elulooliste andmete
ning põhjendusega, miks isik võiks saada Aukodanikuks või Loksa linna
Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või e-posti teel linn@loksa.ee

AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb pea üle kogu Eesti.
Täna osutame teenust ca 2400-le psüühilise erivajadusega inimesele ja pakume tööd ligi
1000-le töötajale. Viimaste aastate jooksul oleme loonud uued elutingimused enam kui 500
inimesele. Edasi on plaanis ümber kujundada veel üle 1000 teenusekoha, mis hõlmavad nii
ööpäevast erihoolekandeteenust kui ka uusi teenuseliike tegevuskeskustes. AS Hoolekandeteenused
Valkla Kodu asub Valkla külas Kuusalu vallas Harjumaal, kus osutame ööpäevaringse erihooldusteenust kohtumääruse alusel 100-le psüühilise erivajadusega kliendile, meil töötab ligi 70 töötajat.
Võtame oma Valkla Kodu toimekasse meeskonda tööle TEGEVUSJUHENDAJAID
kes toetavad klientide igapäevast elu ja aitavad korraldada nii huvi- kui praktilisi tegevusi.
Peamised ülesanded:
- kliendi igapäevaelu toimetulekuoskuste arendamine ja vahetu juhendamine, töösarnastele
tegevustele suunamine ja juhendamine läbi kahepoolse ja konstruktiivse suhtlemise;
- klientide järelevalve tegevuste käigus;
- hooldustoimingud vastavalt vajadusele – sõltuvalt kliendigrupist, kellega töötatakse;
- dokumenteerimine ja aruandlus;
- kliendi perekonnaga suhtlus.
Töö toimub päevastes (kell 08:00 – 20:00) ning öistes (kell 20:00 – 08:00) vahetustes graafiku
alusel, vahetuse pikkus on 12 tundi. Töö on liikuv, aktiivne ning suhtlusrohke.
Ootame meile kandideerijatelt:
- vähemalt keskharidust (eelistame sotsiaalalast haridust ja/või töökogemust);
- tähelepanelikkust enda ümbritseva suhtes ja empaatiavõimet, leidlikkust ja tahet erinevate
olukordade lahendamiseks;
- tasakaalukust meeskondlikuks koostööks;
- suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel;
- arvuti kasutamise oskust;
- eesti keele valdamist heal tasemel, vene keele oskust suhtlustasemel;
- tugevat õppimis- ja arenemistahet.
Töö eeldab kõrget pingetaluvust ja head füüsilist tervist. Tööle asumisel on vajalik kehtiv
tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine.
Ettevõte pakub:
- võimalust oma töö kaudu muuta tuge vajavate inimeste elukvaliteeti selleks kohandatud
keskkonnas ja pidevalt arenevas, kaasaegses suurettevõttes;
- väljaõpet ja tuge töösse sisseelamisel ning hilisemaid erialaseid täiendkoolitusi;
- lisapuhkust 7 päeva aastas;
- tasuta transporti Tallinn-Valkla- Tallinn suunal;
- soodsat toitlustamist töökohal;
- toredat, missioonitundlikku meeskonda ja ettevõtte ühisüritusi.

Ettevõte KASKOD-MTRONIX OÜ
oli loodud ja registreeritud 2014.
aasta septembris. Selle ettevõte
töö- ja arengusuunaks määrati
tööd keeruliste elektrooniliste
ja mehhatrooniliste seadmete
valdkonnas: sisseehitatavate
mikroprotsessorite juht- ja
kontrollsüsteemide väljatöötamine
ja tootmine, samuti uue põlvkonna
ventiil-reaktiiv elektriliste
masinate-ajamite ja generaatorite
projekteerimine ja valmistamine.
Väljastatavate seadmete põhiliseks
tellijaks ja tarbijaks oli Rootsi
masinaehitusettevõte. Kuid
ettevõtte registreerimine Eestis
tõi kaasa suhete halvenemise
Rootsi partneritega, ettevõtete
ühistöö tingimuste muutumise
ja vastastikuse kaubavahetuse
käibe mahu muutuse. Vaatamata
sellele alustas meie ettevõte oma
tegevust Loksa linnas, leides toetust
kohaliku halduse poolt.
Muutunud töötingimused sundisid
muutma nii ettevõtte plaane, kui ka
kokkupaneva tootmise käivitamise
tähtaegasid, samuti oli ettevõte
sunnitud aktiivselt otsima uusi
kliente oma toodetele ning samal
ajal läbi viima töid, mis olid seotud
uute toodete ettevalmistamisega
turu jaoks.

Tuleb märkida, et tööd olid tehtud
ettevõtte Loksa Ehitus osavõtul.
Selle eest tuleb tänada ettevõtte
direktorit – Pavel Kosjakovi,
kes aitas enamiku remonditööde
kvaliteetset ja kiiret täitmist. Pärast
ruumide varustamist testimise ja
laboriseadmetega 2016. aasta suvel,
andis ettevõte oktoobris edukalt
üle kaks täidetud spetsialiseeritud
elektriliste ajamite arendamise ja
tootmise projekti tellijatele Soomest
– need on uuenduslikud ettevõtted,
mis teevad koostööd Turku ja
Helsingi ülikoolidega energeetika ja
robotite loomise valdkondades.
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Ettevõtte jaoks said aastatel 20152016 prioriteetideks:
- Hoone ja ruumide
ettevalmistamine tootmise jaoks
ja elektri-mehaaniliste süsteemide
suurte sõlmede kokkupanekuks.
- Laboribaasi ettevalmistamine
katsete tegemiseks ja uue
toodangu testimiseks.
- Töövõimeliste lepingupoolte
koostöövõrgustiku moodustamine
Eestis ettevõtte vajaduste tarbeks.
- Partnerlussuhete loomine Eesti
professionaalsete elektrooniliste
ja mehhatrooniliste kogukondade
liikmetega.
- Uute tellijate intensiivne
otsimine ettevõtte stabiilse
tootmiskoormuse tagamiseks.
Alustades sisustamise ja
remonditöödega on KASKODMTRONIX tänase päeva seisuga
hoone ette valmistanud tootmise
alustamiseks ja esimesel korrusel
paigaldanud vajaliku tehnoloogilise
ja laboratoorse varustuse.
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väljatööteid. Selle aasta jooksul
arendatud koostöösüsteem
lepinguosalistega andis võimaluse
kiirendada uute toodete
prototüüpide valmistamist kuni
kolme kuuni! Siinkohal on
oluline märkida, et kõik olulised
tarnijad ja tööde täideviijad on
Eesti ettevõtted. Nendeks on Radius machining OÜ, Trafomic
OÜ, mehhatroonika IMECC
(IMECC.ee) keskus Tallinna
Tehnikaülikoolis jne. Tähtsaks
argumendiks ettevõtte töötajate
pädevuse tunnustamiseks tuleb
arvestada ettevõtte nõutust Eesti
professionaalsetes kogukondades
- KASKOD-MTRONIX OÜ on
Eesti Elektroonikatööstuse Liidu
liige, võtab osa rahvusvahelistest
näitustest ja konverentsidest Eesti
Vabariigi delegatsiooni koosseisus,
mis on moodustatud EAS osavõtul
ja toetusel. 2016. aasta juunis
võttis ettevõte Tallinnas osa
rahvusvahelisest konverentsist
Industry 4.0. Hiljem võtsid aasta
jooksul ettevõtte esindajad osa
kolmest rahvusvahelisest näitusest:
ONS 2016 Stavangeris, Norra
(nafta kaevandamine mandrilaval),
ELMIA 2016 Jönköping, Rootsi
(alltöövõtjad), Electronica 2016
Saksamaal Münchenis. Stend ja
sellel esitletud toodangute näidised
kutsusid näituste külastajate ja
spetsialistide hulgas esile suurt huvi.
Selle tulemusena loodi sidemed
uute potentsiaalsete klientide ja
partneritega Norrast, Saksamaalt,
USA-st, Taivanist, Lõuna-Koreast.

2015 – 2016. aastate jooksul
ettevõte jätkas jõuelektroonika,
elektriajamite ja elektrisüsteemide
valdkonnas perspektiivset
arendamist. Projekteeriti ja testiti
generaatorite uued mudelid
võimsusega 2 kuni 10 kW.
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Väikeseeriana toodeti elektrilisi
ajameid robotitele võimsusega 10
kW, kaaluga 18 kg ja mõõtmetega
200×320 mm!
Toimub uue betoonilõikmasina
prototüübi väljatöötamine.
Kõik need väljaarendamised on
planeeritud masstootmiseks.

Aastatel 2015-2016 on ettevõte
edukalt täitnud püstitatud plaanid ja
2017. aasta teises kvartalis kavatseb
alustada oma toodangu suurte
sõlmede kokkupanekut. Selleks
luuakse 5 töökohta ja töötajatele
tehakse ettevalmistus ja koolitus.
Andrei Krainev
Kaskod – Mtronix OÜ
tegevdirektor
1. Fuajee pärast remonti
2. Läbirääkimiste ruum

1

3. ja 4. Elektrimootorite stend
võimsusega kuni 30 kW,
paigaldatud mootor võimsusega
15 kW

6

Ühendust võtame vaid sobivate kandidaatidega. Tööle võtame nii tähtajatu kui ka tähtajalise
töölepinguga. Palun saada oma CV e-postiga natalia.guljavina@hoolekandeteenused.ee, märgusõnaks “Valkla tegevusjuhendaja”, www.tootukassa.ee või www.cvkeskus.ee kaudu.
Lisainfot saab tööpäeviti tel 5340 4704.
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Ettevõte on atraktiivne uute
klientide jaoks tänu oma
võimalusele täita kiiresti ja
professionaalselt keerulisi tehnilisi

5. 15 kW võimsusega mootori
prototüüp
6. Kaup enne ära saatmist
7. OÜ KASKOD-MTRONIX stend
Eesti väljapanekul
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MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendusel oli sünnipäev

Mardipäeva ja kadripäeva tähistamine
Loksa Lasteaias Õnnetriinu
„Laske sisse Mardisandid – marti, marti
Laske sisse Kadrisandid – katri, katri
Mardil varbad valutavad – marti, marti
Kadril küüned külmetavad – katri, katri
Mart on tulnud kaugelt maalta – marti, marti
Kadri tulnud külmalt maalta – katri, katri“
Sellise laulu saatel sisenesid lasteaia saali Mardilapsed
koos Mardiema ja Kadrilapsed koos Kadriemaga. Saali olid
kogunenud lasteaiapere, et võtta vastu külalisi. Mardiema
ja Kadriema tutvustasid lastele nende päevade kombeid
ning tavasid. Pandi proovile laste oskused ja teadmised.
Ei pääsenud ka õpetajad, kes pidid leidma vastused nipiga
küsimustele.
Mardid ja Kadrid esitasid tantsu „Kaera-Jaan“ ning
lõpetuseks tantsiti koos üks tore tants. Iga laps sai pärast
pista põske ka kommi.
Lahkudes soovisid Mardid lasteaiaperele tervist ja õnne,
kuid Kadrid jällegi pisikesi põnne.
Aitäh, kõigile abilistele!
Ilusat jõuluootuse aega soovivad kõigile Päevakoera
rühma lapsed ja õpetajad.

Loksa Lasteaed ÕNNETRIINU

JÕULULAAT
15.12. 2016
15.00–17.30

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, mis koondab üle Eesti
noortekeskused, sai 9. novembril 15. aastaseks.
Ettevalmistused tähtsaks sündmuseks algasid juba aasta tagasi ning
sünnipäeva-aasta ühe tegevusena saadeti 10.11.2015 üldkogult Paidest
liikvele sünnipäevalipp. Eesmärgiks oli, et lipp liiguks läbi kõikidest EANK
liikmeks olevatest noortekeskustest. Selleks, et sünnipäevalipp jõuaks õigeks
päevaks tagasi sinna, kust teed alustas, oli vaja, et mitte ükski noortekeskus
ei veaks alt, ega katkestaks ahelat. Lipp tohtis olla igas keskuses kõige
rohkem 3 päeva ning üle tuli anda järgmisele noortekeskusele käest kätte
ning lipu edasiviimisel pidi osalema vähemalt 3 noort. Vihjena tunnustuse
saamiseks oli antud ka lipu edastamise originaalsus transpordivahendina ja
suurim liigutajate arv.

OLETE OODATUD!

Loksa ujumisvõistluste tulemused detsember 2016

50m vabalt
T 6 - 9 klass
Elis-Jelizaveta
Tsehmister 44.36

P 6 - 9 klass
Anton Vitulev 30.63
Pjotr Sankin 32.45
Artur Sankin 35.28
Roman Pshenychnyy 35.65
Mark Perman 41.17
T 4 - 5 klass
Grete Tuur 44.57
Anna Elisa Mänd 47.41
Loviisa Sillajõe 50.91
Lena Gubenkova 53.79
Liisa Olop 57.27
Ida Leen Katvel 1.01,12
P 4 - 5 klass
Kuldar Süda 35.68
Ranel Liivamägi 40.87
German Jakovlev 44.91
Nikita Jussov 58.52

Mehed
Rein Kane 46.94
Tarmo Amer 1.09,84
Naised
Marelle Süda 41.18

Artur Sankin 40.90
Mark Perman 47.63
T 4 - 5 klass
Grete Tuur 47.79
Anna Elisa Mänd 54.33
Lena Gubenkova 54.37
Ida Leen Katvel 59.97
Loviisa Sillajõe 1.03,21
Liisa Olop 1.09,23

T 2 - 3 klass
Johanna Süda 38.83
Alisa Kask 46.40
Linda Trolla 47.33
Saskia Tuur 1.01,80
Jessika Jõesaar 1.04,52
Katariina Ulpus 1.06,12
Sandra Oru 1.12,61
Nadezda
Moskaljova 1.26,61

25m vabalt
P- lasteaia lapsed
Oskar Leok 55.20

P 2 - 3 klass
Uku Trolla 47.04
Kevin Julius
Kiviberg 1.03,40
Semjon Han 1.09,10
Pjotr Kosjakov 1.12,15

T 2-3 klass
Johanna Süda 47.13
Saskia Tuur 50.77
P 6 - 9 klass
Alisa Kask 53.78
Anton Vitulev 36.81
Linda Trolla 55.27
Pjotr Sankin 38.75
Roman Pshenychnyy 39.78 Katariina Ulpus 58.85

T 1 klass
Anni Mai Katvel 27,85
Roosi Mänd 28.20
50m selili
T 6 - 9 klass
Elis-Jelizaveta
Tsehmister 47.11

P 4 - 5 klass
Kuldar Süda 45.51
German
Jakovlev 48.43
Ranel Liivamägi 48.76
Nikita Jussov 1.01,79

Jessika Jõesaar 1.07,88
Sandra Oru 1.20,97
Nadezda
Moskaljova 1.40,50
P 2 - 3 klass
Uku Troll 56.88
Kevin Julius
Kiviberg 1.03,43
Semjon Han 1.05,62
Pjotr Kosjakov 1.13,83
Mehed
Rein Kane 55.94
Tarmo Amer 1.07,50
Naised
Marelle Süda 49.24
25m selili
T 1 klass
Anni Mai Katvel 26.27
Roosi Mänd 27.87

Loksa mälumängusarjas kaks voor toimunud
Loksa mälumängusari on käesoleval hooajal
osutunud populaarsemaks kui kunagi varem.
Novembris toimunud teises voorus osales kokku
22 neljaliikmelist võistkonda ning esikoht läks
jagamisele kolme võistkonna vahel. Võrdselt
48 punkti kogusid Vanad (Indrek Adler, Tarmo
Laanela, Martin Piispea ja Risto Kaar), Vombat
(Meelis Talts, Aivar Jürimets, Arvo Liivamägi
ja Liina Liivamägi) ning Kardashianid (Pent
Paalberg, Aap Allmägi ja Mirjam Sillajõe).
Esikuuikusse mahtusid veel Parksi küla 46 ning
Vanaküla ja Sõbrad võrdselt 45 punkiga.
Tasavägine on seis ka sarja kokkuvõttes – liider
on Vanad 94 punktiga ning vaid 1 punktiga jääb
maha esimese vooru võitja Parksi. Järgnevad
Kardashianid 90 ning Vanaküla 89 punktiga.
Kokku toimub Loksa mälumängusarjas viis vooru
ja järgmine mäng toimub 27. jaanuaril.
Andres Kaarmann, mälumängu korraldaja

Lipu edasi andmisest tuli teha foto ning edastada see koos andmetega
osalejatest, kilomeetritest ja transpordivahendist korraldajatele.
Lipu marsruut oli korraldajate poolt juba paika pandud ning juhtus nii, et
Haljala Noortekeskuse noored tõid lipu Loksale ning Loksa Noortekeskus
kui viimane sünnipäevalipu saaja pidi selle toimetama Paidesse, EANK
sünnipäevapeole Pidula, kus toimus lipu pidulik üleandmine.
Loksalt alustasid Paide poole teed koos lipuga Hanna-Eliise Kiviberg, Helina
Piibeleht, Siim Aksel Amer ja Kristo Metus ja paraku küll sõiduautoga,
sest teekond oli liiga pikk ja hiline. Pealegi ilmaolud ei olnud ka kõige
soosivamad, et midagi põnevamat välja mõelda.
Uhkel sünnipäeva aktusel andsid noored lipu üle neile, kes selle aasta tagasi
teele saatsid. Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort andis omakorda samasuguse
lipu, kuid täiendatud heade soovidega, üle Kultuuriministeeriumi esindajale,
uskudes, et järgmise aasta laste- ja noortekultuuri aastat plaanides võetakse
neid mõtteid arvesse.
Lipp läbis täpselt aasta jooksul 34 noortekeskust ja umbes 3000 kilomeetrit
ning ettevõtmise õnnestumine tõestab, et noorsootöö võimaldab igasuguseid
pööraseid ideid läbi viia!
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Noortekonverents
„Lahe koolipäev 2016”
17. novembril toimus Nordea Kontserdimajas traditsiooniline
noortekonverents „Lahe koolipäev 2016”. Selle aasta teemaks oli „Kuidas
võtta vastutust”. Seekord oli kokku tulnud rekordarv osalejaid: üle 1300
õpilase ja õpetaja/noorsootöötaja. Loksa koolist osalesid seekord Anna
Zaharjaš ja Maria Nikitina 10. klassist, Katrin Jõesaar ja Helina Piibeleht 12.
klassist ning huvijuht Riina Paartalu.
Konverentsi juhtis Toomas Laigu. Üles astusid paljud tuntud ühiskonnategelased: astroloog Igor Mang, maailmarändur Maarika Traat, EBS-i
õppejõud Agu Uudelepp, muusik Henry Kõrvits, endine arst Riina Raudsik,
sõudjad Allar Raja ja Kaspar Taimsoo, näitleja Märt Avandi, investor Jaak
Roosaare.
Allpool osalejate muljeid:
Mulle jäid noortekonverentsist ainult positiivsed muljed. Mulle väga
meeldis ürituse ülesehitus. Eriti meeldisid maailmaränduri ja sportlaste
esinemine. Ürituse atmosfäär oli vaba: kõik olid väga lõbusad, kahjuks ei
saanud kellegagi lähemalt tuttavaks. Suur aitäh, et sain võimaluse osaleda
noortekonverentsil.
(Anna Zaharjaš)
Mulle väga meeldis, et sain kooli poolt võimaluse osaleda sellel
noortekonverentsil. Kontserdimajja sisenedes tervitas meid bändi esinemine,
mis tõotas, et tuleb väga lahe päev. Rahvast oli väga palju ja enne algust
me registreerima ei jõudnudki. Konverents oli jagatud kolmeks osaks, kus
esinejad rääkisid vastutuse võtmise teemal. Kõige rohkem meeldis mulle
Genka, Märt Avandi, Jaak Roosaare ja Igor Mangi esinemine. Tunniajaliste
pauside ajal sai osa võtta „Teadmiste mängust”, nautida maitsvat toitu ja
head seltskonda. Konverentsi lõpus avalikustati „Hea eeskuju” konkursi
võitja, kelleks sellel aastal on Erik Mikkus – Lihula Gümnaasiumi 11. klassi
õpilane ja õpilasesinduse juht.
Konverents oli väga vahva ja õpetlik
(Helina Piibeleht)
Riina Paartalu, Loksa Gümnaasiumi huvijuht

6 NOORED

Lemmikloomanädal „Hoia ja
hoolitse” Loksa Gümnaasiumis
Kolmapäeval, 9. novembril tähistati koolis lemmikloomapäeva. Kui palju
rõõmu see päev tõi. Hommik algas sellega, et meie koolis käisid koeri
näitamas Hendriku isa, õpetaja Malle ja tädi Rita.
Hendriku koera nimi oli Lume, ta oli valget värvi, väga pehme ja karvane.
Hendriku isa rääkis temast palju huvitavat ja näitas varustust, millega
jooksmas käiakse.
Õpetaja Malle koer oli labrador Lasse. Ta oli ka valget värvi.
Tädi Rita koera nimi oli Nelli. Ta oli kahte värvi, helepruun ja tumepruun.
Kõik koerad olid väga vahvad. Loomulikult said kõik ka koeri paitada. Suur
tänu kõikidele, kes tõid ja tutvustasid meile oma lemmikloomi. Mulle väga
meeldis see nädal, kui joonistasime, meisterdasime lemmikuid ja kohtusime
toredate loomadega.
Olen kindel, et see päev jääb mulle ja teistele lastele veel kauaks meelde.
Adelina Proskurina
2. a klass
Neljanda tunni ajal käisid meil kaks toredat külalist - koerad Lote ja Šuusa.
Nad on erilised, sest nad mõjuvad inimestele hästi. Meile räägiti, kuidas
koera eest hoolitseda ja mida on kõige parem talle süüa anda. .Saime teada,
et kont ei ole koera toit. Veel räägiti, et koertele on kõige hullem karistus see,
kui neid ignoreeritakse. Veel saime teada, et kui tahad koera õpetada, ei tohi
teda iga vale liigutuse eest karistada, muidu ei julge ta varsti enam midagi
teha. Tuleb hoopis õiget asjade eest kiita ja maiust anda.

Mängisime mängu, milles õppisime, mida teha, kui kohtud tänaval koeraga.
Kui tuleb vastu kuri lahtine koer, siis kükita, pane pea vastu põlvi, vaata
maha ja pane käed kaelale - ole kivi. Kui tuleb lahtine sõbralik koer, seisa
liikumatult nagu puu, kui koer on koos peremehega ja rihmas, siis jaluta
rahulikult edasi.
Me tegime koertele takistusraja niimoodi, et 1. klass oli slaalomipostid,
2. klass tunnel ja meie, 3. klass, olime tõkked. Lota jooksis selle rõõmsalt
kiiresti läbi.
Saime teada, et Lotale meeldib mägedes käia ja talle maitsevad porgandid.
Lotal oli seljas teraapiakoera vest. See näitab, et ta on tööl. Šuusal oli
helkurvest. Seda on vaja, kui lähed pimedas koeraga välja jalutama, siis näeb
autojuht ka sinu koera.
Lõpuks lasti koerad lahti. Nüüd võis pildistada ja küsimusi esitada ning kõik,
kes tahtsid, said neile pai teha.
Meile meeldisid need koerad väga.
Jessika Jõesaar, Johanna Süda, Alisa Kask,
Katariina Ulpus ja Carmen Kaljumäe
3.a klass

PROJEKT „TOLERANTNE KESKKOND“
2016. aasta alguses osales Loksa
Gümnaasium HTM poolt välja
kuulutatud projektikonkursil, mille
eesmärgiks oli toetada tolerantset
ja sõbralikku koolikeskkonda. Kool
sai HTM-i poolse rahastuse. Projekti
omafinantseeringu tagas Loksa linn.
Koolipoolsed projekti eesmärgid
olid:
1. Toetada eesti ja vene õppekeelega
õpilaste, sealhulgas uussisserändajad
ja kolmandate riikide kodanike
noorte ühistegevusi.
2. Arendada õpilaste riigikeele
oskust erinevate tegevuste kaudu.
3. Tutvuda erinevate ajalooliste ja
kultuuriliste eripäradega Eestis.
Leida erinevusi ja sarnasusi.
Tunnetada Eestimaa ühtsust.
Projekti olid lisaks Loksa kooli
õpilastele kaasatud Võsu ja Kolga
koolide õpilased.
Projekti käigus (02.09.-06.09.2016)
külastasime Eesti ajaloo ja
kultuuriga seotud kohti: Narvat,
Narva-Jõesuud, Sillamäed,
Mustveed, Kallastet, Alatskivi,
Kolkjat, Tartut ja Paidet. 28.11.2016
toimus kogunemine Kolga koolis,
kus tegime kokkuvõtteid ning
tutvusime nii kooli ruumide kui
töökorraldusega. Pärast külastasime
ka Loksa Gümnaasiumi.
MEIE MULJED
Martin Ilves ja Maria Nikitina:
2.-6. septembril toimus ekskursioon,
milles osalesid Loksa Gümnaasiumi,
Kolga kooli ja Võsu kooli õpilased.
Külastasime palju huvitavaid kohti
nii Ida- kui ka Lõuna-Eestis. Reisi
eesmärk oli suhtlemine teiste koolide
õpilastega ning tutvumine meie
riigi tähtsate ja ilusate paikadega.
Esimesel päeval külastasime Narva
Kolledžit, kus meile näidati erinevaid
ruume ning räägiti erinevatest
õppevõimalustest. Seoses sellega
tekkis nii mõnelgi soov seal õppida.
Samuti külastasime Narvas Soldino
Gümnaasiumit, kus on samuti
kümblusklassid. Saime sealt palju
uut informatsiooni, kooli õpilased
ja õpetajad olid sõbralikud! Õhtul
kohtusime meie kooli õpetaja Maret
Vihmaniga, kes näitas meile Narva
tähtsamaid vaatamisväärsusi. Hiljem
tegime väikse jalutuskäigu Sillamäel.
Ööbisime uhke ja suursuguse
Peipsi järve kaldal, Mustvees. See
oli tõesti väga kaunis paik! Kogu
õhtu avaldasid õpilased üksteisele
oma mõtteid ja muljeid esimesest
päevast. Teisel päeval nägime
legendaarset Alatskivi lossi, mis on
tänini ainulaadne Eestis. Saime teada
palju uusi fakte lossi asukohast ning
selle ehitamisest. Peale selle meeldis
paljudele ka lossi ümbritsev park.
Viimased kaks päeva veetsime Tartus.
Ööbisime Tamme staadioni läheduses
ning samal õhtul kasutasime ära
võimaluse vaadata huvitavat noorte
jalgpalli. Pärast observatooriumi,
põllumajandusmuusemi ning Vanemuise teatri külastamist olime kindlad
- veetsime aega suurepäraselt!
Samuti külastasime ka Tartu Ülikooli
Muuseumit, kus meile korraldati
mälumäng Eesti kohta ning õpetati
joonistama T-särgi peale, kasutades
üht erilist tehnikat.
Enne reisi jagati õpilasi erinevatesse
gruppidesse. Iga grupp koosnes
erinevate koolide õpilastest ning pidi
rääkima kohtadest, mida külastasime.
Eriti huvitav olid kuulata gruppi, kes
jutustas meile Tartu linnast. Pärast
5.-päevast reisi oli kurb teiste koolide
õpilastega hüvasti jätta. Meie klass

kõige enam Teater Vanemuise
külastus, kus vaatasime balletti
“Meister ja Margarita”. Samuti meeldis mulle ekskursioon Juhan Liivi
muuseumis, kus sain uusi teadmisi
Juhan Liivi ning ta loomingu kohta.
Õppereis kestis 2. septembrist kuni 6.
septembrini, reis oli pikk ent sellegi
poolest huvitav ja tegevusterohke.
tahab eraldi tänada Galina Nikitinat,
kes organiseeris selle huvitava ning
meeldejääva reisi! See oli väga
värvikas õppeaasta algus!
Annemari Adler: Kogu projekti
juures meeldis mulle väga Narva
linnaekskursioon. Eriti jäid meelde
võimas Narva jõgi ning selle ääres
olevad linnuse bastionid. Samuti
meeldis mulle Narva kolledž, mis
oli arhitektuuriliselt üks põnevamaid
maju, mida näinud olen.
Veel meeldis mulle väga Alatskivi
loss, mis oli väga - väga ilus.
Koos oma suure aiaga vallutas
see mu südame. Tartus oli põnev
teatrietendus ning botaanikaaed
põnevaimad külastuskohti.
Kõige rohkem aga tunnen rõõmu
selle üle, et sain uusi, väga toredaid
sõpru kellega suhtlen ka peale
projekti lõppemist edasi.

Anastasia Vandysh: Reis oli väga
vahva. Kõige rohkem meeldis Tartu
observatooriumi ja Juhan Liivi
muuseumi külastamine. Kõige
vähem meeldis Narva kooli külastamine. Jäin reisiga rahule.

Kendra Kari: Mulle meeldis reis
väga, saime kõik lähedasemaks ning
ka targemaks. Kõige huvitavam oli
Peipsi ääres ja Tartus. Huvitavaim oli
ballett, kus olid väga head näitlejad.

Taali Aus, Marit Nõmme, Hanna
Liis Suuder, Heli Rämson,
Helemeel Assmann (Võsu Kool):
Reis oli väga huvitav ja tore. Iga
päev oli palju erinevaid tegevusi
ja saime uusi kogemusi. Samuti
saime uusi tutvusi ja sõpru, kellega
tahaksime veel kohtuda. Ainukesed
miinused olid need, et oli vähe vaba
aega, saime vähe vene keelest aru,
olid tihedad päevad, rohkem suheldi
oma gruppidega ja õppekäik kestis
liiga vähe aega. Lemmikud kohad
olid Juhan Liivi muuseum tänu
toredale giidile, observatoorium
tänu uutele teadmistele, Peipsi järv
ilusa looduse pärast, Alatskivi oli ka
tohutult kaunis ja muidugi ka vaba
aeg. Toitlustus oli väga tasemel ja
ööbimiskohad väga head. Oleksime
hea meelega nõus osalema veel
sellistes projektides. Aitäh, et meid
sellele õppekäigule kaasasite.

Helena Vikk:
Mulle meeldis selle õppereisi juures

Galina Nikitina
projektijuht

REKLAAM 7

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. 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.
5. 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.
6. Loksa linn võõrandab avalikul suulisel
enampakkumisel Loksa linna omandis oleva
korteri aadressil Posti tn 40-59,
1-toaline kõigi mugavustega, üldpindalaga 32,5 m2
enampakkumise alghind 7000 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 19.01.2017 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Loksa Linnavalitsus edastas
linnavolikogule Loksa linna 2017.
aasta eelarve määruse eelnõu
koos seletuskirja ning eelarve
kulude ja tulude projektiga, mis
on kättesaadav linnakantseleis ja
Loksa linna kodulehel:
www.loksalinn.ee/eelarve-2017

JÕULU ERIPAKKUMINE
16.12.2016 - 23.12.2016

F
UJULA
10 KORRA ABONEMENDID
20% SOODSAMALT!!!

F

Loksa Ujula lahtiolekuajad jõulude ja aastavahetuse ajal

F

* 23. detsembril kuni 18.00
* 24 ja 25.detsembril suletud
* 26. detsembril 10.00 – 21.00
* 31. detsembril ja 1. jaanuaril suletud
* 2. jaanuaril 10.00 – 21.00

Soovime kõigile kaunist jõuluaega ja edukat uut aastat!

F
10. detsembril
avasidRannamännid oma

KÄSITÖÖ
NÄITUS-MÜÜGI

Pärna tn 1 ruumides.
Oleme avatud
10.-23. detsembril tööpäeviti
kella 10.00-13.00.
MTÜ Rannamännid

Loksa Muusikakooli kontsert Kolgaküla Perepäeval

TEADAANNE
MTÜ Pensionäride Ühenduse
Loksa Kompass üldkoosolek
toimub 14. jaanuaril 2017
Loksa Kultuurikeskuse saalis
algusega kell 12.00.
Päevakava:
1. 2016.a tegevusearuande
kinnitamine.
2. Revisjonkomisjoni aruande
kinnitamine.
3. Juhatuse- ja revisjonkomisjoni
liikmete valimine.
4. 2017.a ürituste aastakava
kinnitamine.
5. Muud.
Ootame aktiivset osalemist MTÜ
Pensionäride Ühenduse Loksa
Kompass liikmeteLt!
Palume MTÜ Pensionäride Ühenduse
Loksa Kompass liikmeid, kes ei saa
osaleda üldkoosolekul, vormistada
üldkoosoleku osalemisvolitus sellele
MTÜ Loksa Kompass liikme nimele,
kes võtab osa üldkoosolekust!
MTÜ Loksa Kompass juhatus

Ostan vanu keeksi, juustu, kala,
redise, põldmarja, draakoni piltidega
lauanõusid ja vaase. Tel: 56655551

LOKSA-KUUSALU
NOORTE TUGILA
Diana Nooska
Telefon: 56300340
LOKSA NOORTEKESKUS
aadress: Tallinna 47
Loksa linn 74805 Harjumaa
tugila.loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu
Noorte Tugila
www.facebook.com/
LoksaTugila

20. jaanuaril
algusega
kell 10.00
toimuvad
Loksa ujulas
Eesti Koolispordi
Liidu
meistrivõistlused
ujumises
1-9 klassini.

