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Valgus pidi saama ja valgus sai

Eelmise Loksa Elus kirjutas
EELK Loksa Maarja
koguduse hooldajaõpetaja
Jaanus Jalakas, et Loksa
Maarja kirik sai endale
kolmteist valgustit, mis
pimeduse saabudes Loksa
kirikut valgustavad.
Ja ka torniosa on nüüd
valgustuse saanud.
Uue kirikuvalgustuse
õnnistas sisse
jõululaupäeval enne
kontsert-jumalateenistust
diakon Ahti Udam.
Loksa kirik on saanud
tõeliseks silmailuks sel
pimedal ja külmal ajal.
Jaanus Jalakas soovis
valgust ja rahu inimeste
südametesse nii Loksal,
kui Kuusalus ja leidis,
et me ju vajame nii väga
oma hingedesse valgust
ja soojust. Mina soovin
kõikidele rahulikku meelt,
märgake enda kõrval teisi
inimesi, austagem üksteist,
hooligem üksteisest.
Kõik me väärime
parimat siin elus.
Hilleri Treisalt
abilinnapea
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Loksa linna rändesaldo
on positiivne
Esimest korda üle mitmete
aastate aeglustus elanike
arvu vähenemine Loksa
linnas oluliselt. Seejuures
oli sisseränne viimase 15
aasta kõrgeim ja väljaränne
viimase 4 aasta madalaim
ning rändesaldo positiivne
(+17). Kindlasti on see seotud 300 uue
töökoha loomisega Marsalis OÜ-s, aga ka
üldise majanduse elavnemisega Loksa linnas.
Murelikuks teeb vaid loomulik iive (-24), mille
tõttu vähenes elanike arv 7 inimese võrra.
Aga arvestades viimaste aastate rahvastiku
liikumise dünaamikat ja eriti 2016. a sisserände
elavnemist, olen veendunud, et 2017. aasta
toob kaasa Loksa linna elanike arvu märgatava
kasvu.
01. jaanuari 2017 seisuga oli Loksa linna
elanikke 2740, neist mehi 1357 ja naisi 1383.
Meestest enim on 1973. aastal sündinuid
43-aastaseid (34 tk) ja naistest 1957. aastal
sündinuid 59-aastaseid (35 tk). Loksa linna
registreeris 2016. aastal oma elukoha 136 isikut,
mis on 27 inimest rohkem kui 2015. aastal (109
isikut). Loksa linnast registreeris oma elukoha
mujale omavalitsusse 81 ja välismaale 38
inimest.

Loksa Linnavolikogu liige Ilmi Ternovskaja levitab
valeinformatsioon toiduabi jagamise kohta
Tegelikkuses ja õige on:
Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium sõlmisid 22.08.2016
koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate konservide
jagamise korraldamiseks puudust kannatavatele inimestele.
Loksa linn annab toiduvaru (lihakonservid: 5tk inimese kohta)
tasuta üle puudust kannatavatele elanikele igapäevase toimetuleku
parandamiseks. Konservide üleandmine sihtrühma kuuluvatele
inimestele toimub Loksa Linnavalitsuses alates 9. jaanuar 2017
– 17. veebruar 2017 tööpäevadel Loksa Linnavalitsuse lahtioleku
aegadel.

Loksa linnas kuuluvad toiduvarusaajate sihtrühma:
- mittetöötavad pensionärid;
- riikliku toimetulekutoetuse saajad (november 2016,
detsember 2016, jaanuar 2017)
- vajaduspõhise peretoetuse saajad;
- puuetega inimesed;
- paljulapselised pered (pere, kus on vähemalt 3 last).
				

Loksa Linnavalitsus

Ennast kiitmast me ei väsi …

Kõik see kumab läbi kui näppu satub kirjatükk, kus persoonidena
tegevad Kirtsi või Kirsman ja objektiks Kuusalu valla elu-olu. On
igati kiiduväärt, kui omavalitsuse elu paremuse poole on hakanud
liikuma. Sellest pajatab ka nädalataguses (nii nagu ka aasta tagasi)
Sõnumitoojas Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi. Lihtsalt selleks,
et valijad, nii ligemalt kui kaugemalt, teaksid, keda 9 kuu pärast
Kuusalu valda juhtima panna ja millisest õnnest loksalased ilma
jäävad. Sedavõrd positiivse uudise valguses on ka lootust, et ehk
terasemad vallakodanikud vähem pärivad, miks jäi vabatahtlikult
teostamata mõte lahedast ja arengusuutlikust Lahemaa vallast.
Aastavahetusega sai otsa aeg, kui pidid sündima kokkulepped
vähemalt 5000 elanikuga valdade tekkeks. Käimasoleva
haldusreformi jättis seaduseandja aga targu sisustamata – vastu
jäid võtmata seaduse rakendusaktid, mis pidanuksid kindlustama
reformi eesmärgi saavutamise. Ligi veerand sajandit sünnivalude
käes vaevleva reformi teokstegijaile lubati siiski präänikut – igas
suuruses ühinemistoetusi ja omavalitsusjuhtidele hüvitusena
aastapalka, mis nii mõnegi neist mõtlemisvõimetuks on muutis.
Rahvakeeli öeldes sunnitakse väikevaldu ja -linnu ostma põrsast
kotis, teadmata, kas sellest ka elulooma saab. Võiksime ehk
õppust võtta soomlaste, ligi 3 korda pikema haldusreformi
käekäigust, püüdes aru saada, miks nad täna on oma pilgu pööranud
kahetasandilisele omavalitsussüsteemile.
Kuusalu valla ühinemisläbirääkimised oma naabritega oleksid
võinud olla tulemuslikud! Ei takistanud Loksa linna, Kuusalu ja
Vihula valla läbirääkimiste töörühmade kokkusaamist Loksa poolt
seatud ühinemisläbirääkimiste alustamise tingimused, vaid Kuusalu
poliitikute arusaam, et Loksa linn on vaid nööp pintsaku ehk
Kuusalu valla küljes. Võrdsete partneritena saanuks läbirääkimiste
laua taga selgust, kuidas üksteise huvisid arvestades tugevamana
edasi minna. Kuid Kuusalu volikogu formaalne asjale lähenemine
võimaldas vallajuhtidel harrastada isetegevust, mille tulemusel
volinikeni jõudnud info reformi käigust oli puudulik või koguni
vale. Vallavolikogu esimehe Enn Kirsmani soolo läbirääkimiste
korraldamisel ahendas kokkusaamise väljavaadet veelgi. Nagu
väitis härra Kirsman, ei võimaldanud Loksa ja Vihulaga kohtuda
Kuusalu töögrupi liikmete tihe töögraafik. Samas liikmed väidavad
hoopis, et neid ei kutsutud kordagi kokku. Siit küsimus vallavolikogu
liikmetele, näiteks Andres Kaarmannile – mida oodati või loodeti, et
vallavolikogu poolt moodustatud töögrupile antud, riiklikult tähtsat
ülesannet täitma ei asutud?
Nüüd siis tulebki teha halva mängu juures head nägu! Rääkida
positiivsest eelarvest, investeeringutest, murest loksalaste pärast...

Ja natuke külvata omade seas hirmu, et sundliitmine Loksaga
võib kaasa tuua lasteaedade ja kunstikooli pedagoogidele ning
ringijuhtidele riiklikust määrast madalama palga. Kuid seda
saab vältida, kui valite Urmas Kirtsi, sest vaid tema juhtimisel
täidetakse valdavalt kõik, mis lubatud! Siinkohal võiks lugeja
meenutada Kuusalu ja Loksa valla ühinemislepingu mitte valdavat
vaid valikulist täitmist. Ikka tekki Kuusalu peale tõmmates,
rääkigu endine Loksa vallavanem Madis Praks, mida tahes! Ka
on paslik ka mainida, et Kuusalu valla eelarve üleminekujääk on
suuresti tekkinud tänu endise Loksa valla territooriumil elavatele
maksumaksjatele. Tagasihoidliku rannarahva hüvanguks tehtavad
kulud on silmnähtavalt väiksemad nende panusest kogu valla tulude
kasvu, rääkimata juba tehtud ja eesseisvatest investeeringutest
Kiiu City arengusse. Rannarahva tegelik tõmbekeskus on Loksa
linn, mille infrastruktuuri peavad üleval loksalased, kuid kasutab
usinalt kogu Loksa kant. Kas me oleme tõesti nii rikkad, et võime
jätta laokile Harjumaa 5. piirkondliku tõmbekeskuse ja hakkame
arendama uut „pealinna“ kolme asumi – Kuusalu küla, Kuusalu ja
Kiiu alevike baasil. Kas selle nimel, et mõned Kuusalu poliitikud,
nagu näiteks Kirtsi ja Kirsman saaksid sussides Kiiu mõisas tööl
käia ja „kihelkonnavalda“ juhtida? Muide, mulle torkas silma ka
Kuusalu võimu huvitav lähenemine teede rahastamisse. Nimelt peab
Juminda rahvas leidma 1/3 rahast, et panna 4 km külateed mustkatte
alla. Samas Kiiu 400 meetrine kõnnitee tehakse valmis vaid valla
rahaga. Miks Kiiu rahvalt, keda on kordades rohkem, „kolmandikku
sulas“ ei küsita? Või sain ma sellest skeemist valesti aru?
Urmas Kirtsile teadmiseks, et tänane Loksa linn oma elanikega
ei ole olnud kunagi kunagise Kuusalu kirikukihelkonna osa!
Selliseid teadmisi võib siiski nii Kirtsile kui ka Kirsmanile
andeks anda – suhteliselt värskete Kuusalu elanikena ei pruugi
nad teada Kuusalu ja Loksa kandi varasemat elu-olu ja ajalugu.
Soovitan kihelkonnavaldade jutlustajatel Kirtsi ja Kirsmanil olla
üpris murelikud – see võtaks ju tänasest Kuusalu vallast Kadrina
kihelkonna (Vihasoo ja Tammispea) ning Ambla kihelkonna maad
(polügooni maad – Tõreska, Pala, Kolgu). Hinnanguliselt on see ligi
1/4 tänase Kuusalu valla territooriumist!!
„Tuljak“-ki algab sõnadega „Terve vald oli kokku aetud, kihelkond
kokku kutsutud...“, mis tähendab, et lauldakse rahvast, mitte
territooriumist. Pruunide kihelkonnasiltide ülespanek kultuuriliselt,
keeleliselt, usutunnistuselt erinevaid kogukondi ei ühenda. Ei ühenda
ka sunniviisiline liitmine. Seda teeb inimestevaheline, normaalne suhtlemine, mida Kuusalu valla praegused juhid väldivad kui kurat välku.
Rein Heina, Loksa linnavolikogu esimees

Surmakandeid koostati Loksa linna elanike
kohta 2016. aastal 37, see on samas suurusjärgus
viimaste aastate näitajatega: 2015 (35), 2014
(35). Seega registreeriti Loksa linnas 2016.
aastal ca 2,5 korda rohkem surmi võrreldes
sündidega, mis tingib negatiivse loomuliku iibe
(-24). Mehi suri 20 (54%) ja naisi 17 (46%).
Lahkunute keskmine vanus oli 72,7 aastat
(2015. aastal 72,7), meestel 70,3 (2015. aastal
64,4) ja naistel 75,4 aastat (2014. aastal 79).

Ootame ettepanekuid Loksa linna
aunimetuste „Aasta Noor” ja „Aasta
Sportlane” kandidaatide leidmiseks

On aeg esitada Loksa linna
Aukodaniku, Teenetemärgi ja
Aumärgi kandidaate!

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.

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja
juriidilised isikud.

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.

Eelmisel aastal registreeriti 13 Loksa linna
lapse sünd. Alates 2012. aastast on sündide
arv Loksa linnas jäänud alla 20 – 2012 (13),
2013 (15), 2014 (19), 2015 (16). Poisse sündis
8 ja tütarlapsi 5. Kui aastal 2013 oli poisse
80% sündinuist ja tüdrukuid 20%, 2014.
aastal vastavalt 63% ja 37% , siis 2015. aastal
vastavalt 56% ja 44%, 2016 aastal oli poiste
ülekaal 61,5% ja tüdrukute osakaal 38,5%.
Mitmikke 2016. aastal Loksa linna ei sündinud.
Sünnitanute keskmine vanus oli 29,9, mis on
võrreldav 2014. aastaga (28,5), kuid madalam
kui 2013. aastal (30,5). Esmasündinuid oli
6 (46,2%), teisi lapsi 4 (30%), kolmandaid
1 (7,7%) ja viiendaid 1 (7,7%) ja kuuendaid 1
(7,7%).

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

„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või
läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt
Loksa linna.

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

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või e-posti teel linn@loksa.ee
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Linnavolikogu tegevusest
2016. aasta viimasel neljapäeval
Loksa Gümnaasiumi algklasside
maja saalis toimunud volikogu
kahel istungil olid kohal kõik 15
volinikku. Istungi päevakorra
menetlemisel osalesid Loksa
linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt
ja Andres Kaskla, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk. Külalistena viibisid
istungil linnavalitsuse liikmed
ja ametnikud ning nädalalehe
Sõnumitooja toimetaja Ülle
Tamm.
- Toimus linna 2016. aasta III
lisaeelarve eelnõu 1. lugemine.
Linnavalitsuse poolt volikogule
kinnitamiseks esitatud lisaeelarvega
suurendati eelarve mahtu 3618 euro
võrra ja korrastati eelarve tulude ja
kulude poolt. Lisaeelarve eelnõu 1.
lugemine lõpetati ja suunati
2. lugemisele.

- Volikogu kehtestas Loksa linna
reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskirja. Linna tiheasustusalast
on ühiskanalisatsiooniga kaetud
ca 80%. Kanalisatsiooniga ei ole
veel haaratud Nõmme linnaosa
ja Lõuna tänava piirkonna ca 100
kinnistut, kus omanikud kasutavad
reovee kogumiseks mahuteid,
mida tühjendavad purgimisteenust
osutuvad ettevõtted. Eeskiri
reguleerib reovee kohtkäitlust
(mahutite rajamist, kasutamist
ja vajadusel likvideerimist) alal,
kus puudub võimalus liituda
ühiskanalisatsiooniga, kusjuures
reovee kohtkäitlus on lubatud ainult
üksikelamute olmes tekkiva reovee
käitluseks selle tekkekoha kinnistu
piires.
• Volikogu otsustas 17 000
euro võrra suurendada OÜ
Loksa Haljastus osakapitali.
Linna veemajanduse projekti

elluviimiseks sai OÜ Loksa
Haljastus laenu Sihtasutuselt
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK). Laenulepingu
eritingimuse kohaselt peab
osaühingul kui laenusaajal olema
vahendeid 1,25 korda enam, kui
on vaja võlateeninduseks. Pärast
sissemakse tgemist on Loksa
Haljastuse osakapitali suuruseks
777 597 eurot, mis koosneb ühest
Loksa linnale kuuluvast osast
nimiväärtusega 777 597 eurot.
• Volikogu otsustas muuta
Osaühingu Loksa Ujula
põhikirja ja suurendada 10 000
euro võrra osakapitali. Ühingu
osakapitali suuruseks määrati
miinimumkapitalina 10 000 eurot ja
maksimumkapitalina 40 000 eurot
ning kinnitati osaühingu põhikiri
terviktekstina uues redaktsioonis.
10 000 eurose rahalise sissemakse
tegemisel kujuneb Loksa Ujula

osakapitali suuruseks 12 500 eurot,
mis koosneb ühest Loksa linnale
kuuluvast osast nimiväärtusega 12
12 500 eurot.
• Volikogu otsustas esitada
Vabariigi Valitsusele taotluse
Loksa linna haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamata
jätmiseks ja volitas linnapea
Värner Lootsmanni esindama
volikogu nimetatud taotluse
esitamisel ning läbivaatamisel.
Volikogu leiab, et Loksa linna
haldusterritoriaalse jaotuse
muutmine (sundühendamine) ei ole
vajalik. Kuigi formaalselt ei vasta
Loksa linn registreeritud elanike
arvu poolest omavalitsusüksuse
miinimumsuuruse kriteeriumile, siis
haldusreformi seaduse § 9 lg 2
alusel sundühendamise algatamise
üle otsustamisel saab ja tuleb
võtta arvesse Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 7 lg-s 5

Ülevaade ehitusseadustikust
Ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema kooskõlas ehitise
asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu
puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas üldplaneeringuga ja
projekteerimistingimuste olemasolu kohustuse korral (ehitusloa taotlemiseks)
ka projekteerimistingimustega.
Teatud tingimustel võib linnavalitsus muuta projekteerimistingimustega
osaliselt detailplaneeringu nõudeid.
Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt. Ehitusprojekti staadiumid (jooniste
täpsus ja projekti maht) on eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.
Ehitusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste
puhul:
- Ehitisealuse pinnaga 20–60 m² ja kuni 5 m kõrge hoone püstitamine,
ümberehitamine, laiendamine ja lammutamine;
- Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ümberehitamine ja
laiendamine kuni 33% mahust;
- Sidekaabel, mis ühendab lõpp-punkti ühenduspunktiga paigaldamine,
ümberehitamine, laiendamine ja lammutamine;
- Kinnistu veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine,
ümberehitamine, laiendamine, osa asendamine samaväärsega ja
lammutamine;
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku osa asendamine samaväärsega;
- Varikatuse üle 20 m² ehitisealuse pinnaga ja lipumasti üle 10 m ehitamine
ja lammutamine;
- Piirdeaed või värav, mille ehitamisega kaasnevad kaevetööd: ehitamine,
laiendamine ja lammutamine;
- Maapinnast üle 1 m kõrge terrassi ehitamine ja lammutamine;
- Avalikkusele ligipääsetava eratee ümberehitamine ja lammutamine;
Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitamise/rajamise
alustamist. Kui linnavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva
jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud
andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.
Ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel tuleb koos ehitusteatisega
esitada ehitusprojekt.
Vajaduse korral kontrollib linnavalitsus, kas seoses ehitusteatises märgitud
ehitise või ehitamisega tuleb: viia ehitis või ehitamine nõuetega vastavusse;
kooskõlastada ehitis või ehitamine linnavalitsuses; esitada ehitisele
täiendavaid arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid; kaasata
kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik. Kui esinevad
eeltoodud alused, siis lähtutakse ehitusloa menetluse, sealhulgas ehitusloa
andmise menetluse tähtajast (30 päeva), ja ehitusloa andmisest keeldumise
alustest.
Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise
esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti
heakskiitmisest arvates.
Ehitusluba (antakse nõuetekohase taotluse ja ehitusprojekti alusel 30 päeva
jooksul) annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks
olevale ehitusprojektile. Ehitusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 1
nimetatud juhtudel:
- Ehitisealuse pinnaga kuni 60 m² ja üle 5 m kõrge hoone püstitamine,
laiendamine üle 33% ja lammutamine;
- Ehitisealuse pinnaga üle 60 m² elamu funktsiooniga hoone püstitamine,
laiendamine üle 33% ja lammutamine;
- Ehitisealuse pinnaga üle 60 m² mitteelamu funktsiooniga hoone
püstitamine, ümberehitamine, laiendamine ja lammutamine;
- Avalikkusele ligipääsetava eratee rajamine ja laiendamine;
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, ümberehitamine,

laiendamine ja lammutamine;
Linnavalitsusel on põhjendatud juhul õigus anda ehitusluba või nõuda selle
andmist ehitise kohta, mis ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 1.

toodud kriteeriume, mis näitavad
KOV sisulist võimekust. Nende
kriteeriumide järgi on Loksa linn
võimeline iseseisvalt korraldama
kohalikku elu ning täitma kõiki
seadusest tulenevaid ülesandeid. See
tähendab, et haldusreformi eesmärk
on Loksa linna puhul täidetud ka
ilma sundühendamiseta.
• Volikogu 2016. aasta viimasel
istungil kinnitati linna III
lisaeelarve. 2. lugemise käigus
lisaeelarvesse muudatusi ei tehtud,
eelnõu menetlemine lõpetati ja
lisaeelarve kinnitati. Põhjalikuma
ülevaate Loksa linna 2016. aasta III
lisaeelarvest saab linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/volikoguistung või http://www.loksalinn.ee/
eelarve
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa Linnavalitsuse
teadaanne

TOIDUABI

Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda
kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise
kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt
kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe
muutmist. Kui linnavalitsus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva
jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud
andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või
muuta selle kasutusotstarvet. Ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel
tuleb koos kasutusteatisega esitada ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati.
Vajaduse korral kontrollib linnavalitsus, kas seoses kasutusteatises märgitud
ehitise kasutamise või selle kasutusotstarbe muutmisega tuleb: viia ehitis
nõuetega vastavusse; kooskõlastada ehitise kasutamine või kasutusotstarbe
muutmine linnavalitsusega; kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga
piirneva kinnisasja omanik.
Linnavalitsusel on põhjendatud juhul õigus nõuda kasutusteatise esitamist
ehitise kohta, mis ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 2. Kasutusteatise esitamist
võib nõuda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute
õigustele ning võrreldes seda ehitusseadustiku lisas 2 sisalduvate sarnaste
näitajatega.

Maaeluministeerium ja
Sotsiaalministeerium
sõlmisid 22.08.2016
koostöökokkuleppe riigi
tegevusvarusse kuuluvate
konservide jagamise
korraldamiseks puudust
kannatavatele inimestele.
Loksa linn annab toiduvaru
(lihakonservid: 5tk inimese
kohta) tasuta üle puudust
kannatavatele elanikele
igapäevase toimetuleku
parandamiseks.

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning
ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba
on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise
otstarbe muutmise korral.
Linnavalitsusel on põhjendatud juhul õigus anda kasutusluba või nõuda selle
andmist ehitise kohta, mis ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 2. Kasutusloa võib
anda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute õigustele
ning võrreldes seda ehitusseadustiku lisas 2 sisalduvate sarnaste näitajatega.
Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda.
Ehitise osale võib anda osakasutusloa, kui ehitise osa on valmis ning täidetud
on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige nõue, et ehitist on võimalik ohutult
kasutada.

Konservide üleandmine
sihtrühma kuuluvatele
inimestele toimub Loksa
Linnavalitsuses alates
9. jaanuar 2017 –
17. veebruar 2017
tööpäevadel Loksa
Linnavalitsuse lahtioleku
aegadel.

Kui koos kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab mitut hoonet
ja neid teenindavaid rajatisi, antakse kasutusluba iga hoone kohta eraldi.
Kasutusluba antakse eraldi ka igale iseseisvalt kasutatavale rajatisele.
Linnavalitsus annab kasutusloa 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse
esitamise päevast arvates ja annab kooskõlastamiseks või arvamuse
avaldamiseks kuni kümme päeva.

Loksa linnas kuuluvad
toiduvarusaajate
sihtrühma:
- mittetöötavad pensionärid;
- riikliku toimetulekutoetuse
saajad (november 2016,
detsember 2016,
jaanuar 2017)
- vajaduspõhise peretoetuse
saajad;
- puuetega inimesed;
- paljulapselised pered
(pere, kus on vähemalt
3 last).

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille
käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt: muudetakse
hoone piirdekonstruktsioone; muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja
jäigastavaid konstruktsioone; paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse
tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega; taastatakse
osaliselt või täielikult hävinud ehitis.
Kõik teavitus- ja loamenetlused toimuvad elektrooniliselt ehitisregistris
(https://www.ehr.ee), kuhu esitatavad joonised ja dokumendid esitatakse
digitaalselt.
Artiklis on kasutatud advokaat Raul Keba kommentaare ehitusseadustiku
kohta.
Kalvi Voolaid,
Loksa Linnavalitsuse linnaarhitekt-ehitusnõunik

Loksa Linnavalitsus
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Tähelepanu!
20. jaanuaril 2017 toimub TASUTA suurjäätmete
äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata
avaldused kuni 18. jaanuarini 2017 e-postile, linn@loksa.
ee , milles on märgitud lepingu number ja lepinguline isik,
jäätmete kirjeldus, asukoht ning ligikaudne kogus. Jäätmed
palume panna jäätmekonteinerite juurde, eraisikud panevad oma territooriumile nii, et on tagatud juurdepääs.
Kellel ei ole võimalust e-postiga saata, palun tuua vastav
avaldus Loksa Linnavalitsusse.

Jääkreostuse likvideerimine II etapp
projekt on lõpetatud
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus luges abikõlblikuks Loksa linna
projektitaotluse „Tallinna tn 5a jääkreostuse likvideerimine II etapp“.
Projekti käigus lammutati maa sees asuv betoonist õlimahuti ja utiliseeriti 85
m³ vedelaid õlijääke. Puhastati reostusest Tallinna tn 5a kinnistu. Reostunud
pinnas, mida oli 165 m² suurusel alal, veeti ära, utiliseeriti ning asendati uue
puhta kattega. Kogu projekti maksumus oli 34 590 eurot. Sellest 5188,50 €
tasus Loksa Linnavalitsus omaosalusena ning KIK toetas 29 401,50 euroga.
Omaniku järelevalvet teostas Ehitusekspert OÜ.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik-

Lugupeetud MTÜ Rannamännid liikmed!
2017 aasta üldkoosolek toimub 31. jaanuaril 2017,
kell 14:00, Loksa Kultuurikeskuse saalis.
MTÜ Rannamännid juhatus

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
lisainfot vaata www.tugila.ee

LUGUPEETUD KLIENDID!
Loksa linnas jõustuvad alates
12. jaanuarist 2017 uued Loksa
Haljastuse OÜ teenuste hinnad:
veevarustuse teenus		
1,09 eurot/m³ (käibemaksuta)
reovee ärajuhtimise- ja puhastamine
teenus 1,92 eurot/m³
(käibemaksuta)
Palume tarbijatel esitada
veetarbimise andmed seisuga
31.12.2016 ja 11.01.2017.

Tarbijatele, kes ei esita veetarbimise
andmeid ajavahemikul 01.-11.
jaanuar 2017 eest, arvestatakse
teenusetasud ööpäevakeskmise
tarbimise alusel:
ööpäevakeskmine tarbimine =
jaanuaris 2017 tarbitud vee üldmaht
/ 31 päevaga
Teenustasude arvestamine:
1.-11. jaanuari eest:
ööpäevakeskmine tarbimine x 11
päeva x KEHTIVA tariifiga

12.-31. jaanuari eest:
ööpäevakeskmine tarbimine x 20
päeva x UUE tariifiga
Palume teatada näidud ka nendel
Tarbijatel, kellel on näitude
teatamiseks kokku lepitud kuust
erinev periood. Kui näidud ei ole
muutunud, siis palume ka sellest
meid informeerida.
OÜ Loksa Haljastus

Teeme kingituse – endale ja Eestile,
meile kõigile:
„EV100 igas külas”.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise aeg
on peagi päral: juba tuleval, 2017 aastal hakkame,
riik ja rahvas, me kõik üheskoos, sellest suurest
sündmusest osa saama.

rajatu jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui
sünnipäev seljataga. Tähtis on, et see oleks ise, ühiselt ja
südamega tehtud – just nii suur või väike, kui on tegijast
kogukond.

Eestlased on end ikka uhkusega maarahvaks pidanud,
enam kui ehk ükski teine Euroopas. Just maarahval,
meie külakogukondadel, on ka EV100 sündmuste
sündimise ja teoks saamise juures eriline roll. Eesti
riigikantselei-EV100 juhtrühm ja Külaliikumine
Kodukant on võtnud ühiselt südameasjaks,
et meie riigi juubeli tähistamine jõuaks igasse
Eestimaa nurka, ka kõige kaugemasse.
100 on väga suur ja uhke number, mis näitab, et
meie riigil on seljataga sajandipikkune minevik ning
ees ootamas, loodetavasti, sajanditepikkune tulevik.
Tulevikkusuunatud on ka meie „EV100 igas külas”
– kingitus, mille me saame teha endale, oma külale,
oma kogukonnale, sest meie ise ju olemegi see riik,
kes oma suurt sünnipäeva tähistab.

Külaliikumine Kodukant on võtnud kingitegijatele toeks olla
– kõigis Eesti maakondades on üks tubli ja tore inimene,
kellelt saab nõu ja abi igaüks, kes maarahva suures
ühiskingituses „EV100 igas külas” kaasa lüüa tahab.
Just tema kaudu jõuavad sünnipäevakingid-peod ka ühisele
kaardile – Kodukandi kodulehel saabki olema suur Eestimaa
kaart, kus kõik sünnipäeva tähistamise kingid, peod ja paigad
peal. Ikka selleks, et oleks endal uhke vaadata ja teistelegi
teda anda, milliseid häid ja ilusaid asju meie külades sünnib.
Eesti 100. sünnipäeva tähistamine kestab, nagu nii väärikale
tähtpäevale kohane, õige pikalt – 2017 – 2020. Maarahva
ühiskingi „EV100 igas külas” tegemise aeg saab alguse
2017. aasta Maapäeval ja kestab järgmise Maapäevani
augustis 2019. Piisavalt pikk aeg seegi, et iga küla leiaks
just niisuguse päeva, millel kogukonna ajaloos või
pärimuses on (oli või saab olema) eriline koht, mil õige aeg
EV100 ja kogukonna ühiskingituse valmimist tähistada.
EV100 juhtrühm omalt poolt teeb selle päeva ja paiga veel
erilisemaks, andes neile kogukondadele, kes ühiskingituses
„EV100 igas külas” väärikalt ja tulevikkuvaatavalt kaasa
löövad, tunnusmärgi, millel kirjas küla nimi ja kuupäev, mil
Eesti sajanda sünnipäeva pidu oli just selles paigas.
Eestis on tuhandeid külasid, suuri ja väikeseid, pika ajalooga
ja üsna uusigi. Iga küla on oluline, on väärtus, nii sealse
kogukonna kui kogu Eesti jaoks. Iga küla on eriline – teist
sellist paika, kogukonda ja lugu ei ole kusagil. Leidkem oma
kogukonna väärtused ja lood enda ja teiste jaoks üles – just
nüüd, kui meie riigi aega mõõdetakse väärika numbriga 100.
Lisainfot ühiskingituses „Eesti100 igas külas” kaasa
löömiseks saate:

Milline on üks väärikas kingitus väärika riigi
väärikale rahvale? Eks ikka selline, millest tunnevad
rõõmu ja saavad kasu nii oma küla ja kogukond kui
ka need, kes külla tulevad. Selline, mis ise ning
üheskoos, südame ja mõttega tehtud. Oma- ja oma
kogukonna näoline, millist teist täpselt samasugust
kusagil mujal ei leidu. On aeg oma kodukohas
ühiselt ringi vaadata – kindlasti on siin midagi,
mille tegemisest ammu unistatud, mõeldud, millest
puudust tuntud. Või ehk on Teie kogukonnas hoopis
midagi sellist väärtusliku, mis aegadega kaduma
läinud ja nüüd taasavastamist ootab? Nüüd – Eesti
100. sünnipäeval – ongi aeg sellised mõtted ja
unistused üles leida, teoks teha, ellu kutsuda. Olgu
selleks siis külaväljaku, kiigeplatsi vms rajamine;
küla kroonika, laulu, kokaraamatu vm kirjutamine;
mõnele uuele kogukondlikule tavale aluse panemine
või vana tava taaselustamine; kogukonnale olulisele
paigale/hoonele/vms uue elu andmine ja ikka nii
edasi – tähtis on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/

Ida-Harjumaa koordinaatorilt: Kaisa Linno,
kaisa@kolgakyla.ee, 523 9239
EV100 kodulehelt: https://ev100.ee/et/ev100-igas-kulas
Külaliikumine Kodukant kodulehelt: https://kodukant.kovtp.ee/
ev-100

Harjumaal registreeriti möödunud aastal 1776 lapse sünd
2016. aastal registreeriti Harju
maavalitsuse kantselei rahvastiku
toimingute talituse andmetel 1776
lapse sünd, mis on 96 võrra rohkem
kui 2015. aastal, mil registreeriti
1680 lapse sünd.
Poisse sündis möödunud aastal 921
ja tüdrukuid 855. Kaksikuid sündis
27 paari, neist 9 paari vendi, 9 paari
õdesid ning 9 õde- vend segapaari.
Esmasündinuid oli 2016. aastal 599,
teisi 729, kolmandaid 356, neljandaid
68, viiendaid 16, kuuendaid 6 ja
seitsmendaid 2.
Populaarsemad poistele pandud
nimed olid: Robin, Karl, Oliver,
Gregor ja Marten. Populaarsemad
tüdrukutele pandud nimed: Sofia,
Nora, Alisa, Mia ja Maria.
Surmakandeid registreeriti 2016.

Abielusid sõlmiti möödunud aastal
208, mis on 18 registreerimist
rohkem kui 2015. aastal, mil sõlmiti
190 abielu. Kõige enam abiellujaid
oli vanuses 31- 40. Kõige eakamad
abiellujad olid 83-aastane mees ja
75-aastane naine. Lahutuste arv
vähenes 2015. aastaga võrreldes
12 võrra, jäädes 2016. aastal 29
registreeritud lahutuse juurde.

aastal 1117, mis on 7 võrra vähem
kui 2015. aastal, mil registreeriti
neid 1124. Lahkunute hulgas oli
mehi 523, naisi 590 ning tundmatuid
4. Lahkunute keskmine vanus oli 75
aastat (meestel 70 ja naiste 80 aastat).
Vanim lahkunu oli 105-aastane
naine.

Rahuldati ka 25 nimemuutmise
avaldust, millest 20 oli seotud
perekonnanime muutmise, 4 eesnime muutmise ja 1 isikunime
muutmisega.
Loksa linnas oli 01. 01. 2017
seisuga 2740 inimest. Loksa linnas
sündis 2016 aastal 13 last – 8 poissi
ja 5 tüdrukut.
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Laulud las kõlavad!

Uus aasta tuli haljendava
muru ja hea tujuga
Detsembrikuu algas toreda tsirkuseetendusega mille viisime läbi Loksa
Gümnaasiumi suures saalis kuna külastajaid oli palju ja meie ruumid jäid
kitsaks. Soodne ilm võimaldas jõulukuul korraldada välitingimustes ka
laata ja siseruumides käsitöömeistrite tööde müüki. Jõuluaega kaunistasid
III advendi jumalateenistusel esinenud Eesti Kunstiakadeemia Kammerkoor
ja jõululaupäeval Muusikakooli vilistlaste naiskoor oma südamlike
esinemistega.
Nagu igal aastal korraldas kultuurikeskus ka sel jõulukuul jõulupuu linna
kodustele lastele kellele andis etenduse „Kolm soovi” teater Kehra Nukk.
Kohale saabus ka muhe jõuluvana kellelt kommipaki said nii tantsude,
laulude ja luuletustega esinenud pisikesed kui ka veidi tagasihoidlikumad
kutsutud.

Poistekoor Kalev võitis Sankt-Peterburis koorikonkurssil „Laulud Neeva kohal“ GRAND PRIX-i!
Üle-eestiline poistekoor Kalev osales 6-9. jaanuaril Peterburis toimunud rahvusvahelisel festivalil „Youth of the
Planet“, mille raames toimus koorikonkurss. Osalesid 20 koori Venemaalt, Lätist, Valgevenest ja Eestist.
Kuna juba mitmeid aastaid laulavad Kalevi poistekooris ka Loksa kandi noormehed, siis on põhjust meilgi rõõmu
tunda.
Kalevi poistekooris laulavad ja andsid ka oma panuse võiduks Loksa Gümnaasiumi noormehed Uku Aasrand, Jevgeni
Fjodorov ja Siim Aksel Amer.
EMSLi poistekoor Kalev Peterburis Jaani kiriku ees. Foto facebook

Tegus detsembrikuu Loksa Noortekeskuses
-

Detsember
oli
ka
Loksa
Noortekeskuses
toimekam
kui
teised kuud. Käsitööring toimetas
neljal järjestikusel päeval, et noored
saaksid valmistada jõulukingitusi.
Tehti kuuseehteid, küünlaümbrist ja
kaarte. Kaardid saadeti oma headele
koostööpartneritele ja sõpradele ning
paljud kuuseehted leidsid oma koha
hoopis noortekeskuse kuusel.
Aasta lõpetasime traditsiooniliselt
ühise piparkookide küpsetamisega.
Sellel aastal oli tegijaid palju ning
ka tainast jätkus piisavalt ning
mitte keegi ei lahkunud noortekast
ilma piparkooki söömata. Jätkus
nii tegemise kui ka söömise lusti
soovijatele.
Uuel aastal ootavad juba vanad teada
tegemised, kuid ka plaanime palju
uusi põnevaid ettevõtmisi. Jälgige
jooksvalt infot nii noortekeskuse
facebooki lehelt kui ka Loksa linna
kodulehelt.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Meeleoluka kontserdi jõuluaega andis kultuurikeskuses laulja Pirjo
Levandi koos kitarrivirtuoos Kaido Kodumäega. Nii see kui ka I advendi
jumalateenistusel toimunud kontsert oli osaliselt rahastatud Pille Lille
Muusikute Fondi poolt koostöös Loksa Kultuurikeskusega. Ka sel aastal
jätkab kultuurikeskus koostööd PLMF-ga sarja „Hingemuusika“ kontsertide
vahendamisel loksalasteni.
Mõnusat aastavahetuse pidu korraldas meie ruumides ka pensionärideühendus
„Loksa Kompass“. Naeru-nalja oli palju, esinesid meie tublid naised nii
mustlastantsude kui kõhutantsudega, toimusid mängud-võistlused ja kõike
saatis hea tuju.
Kultuurikeskus tänab kõiki meie ringijuhendajaid, kes linna jõulukontserdile
oma grupid tõid, head sõnad ka Anete Lombile kena kirikukontserdi eest
ja heale partnerile Loksa Gümnaasiumile, kellega jagame vastastikku oma
ruume. Ruumikitsikuses pole ükski pidu-kontsert meil pidamata jäänud!
Aasta lõpetas suurejooneline ilutulestik linnaväljakul, mille juba teist korda
korraldas ilutulestikufirma RUF.
Head ja edukat uut aastat soovib SA Loksa Kultuur
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Õppekäik Eesti Vabariigi valitsusse
Reedel, 25. novembril käisime õppekäigul Eesti Vabariigi valitsusehoones ja
Riigikogus. Külastasime nii Stenbocki maja kui ka parlamendi istungisaali.
Õppekäigu lõpetasime Eesti Panga muuseumis.
Esmalt veendusime, et kõik meie valitsuse hooned on väga hoolsasti
turvatud ja sisenemiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument ning
läbida turvakontroll. Stenbocki majas kõneldi meile valitsuse ja ministrite
ülesannetest, seaduse vastuvõtmise protsessist. Meile selgitati, et valitsus
ja parlament on erinevaid ülesandeid täitvad institutsioonid ning kõneldi,
millised ülesanded on koalitsioonil ja opositsioonil.
Parlamendihoones räägiti meile istungite toimumise korrast. Istungid on
avalikud ning suurem osa tööst on varem saadikute poolt komisjoniistungitel
ära tehtud. Saime teada, et Eesti presidendi ajakava on planeeritud kaks
kuud, kuid USA presidendil koguni kaks aastat. Komisjonisaalis kohtusime
poliitik Märt Sultsiga. Sults rääkis, et poliitika on tööriist, mille abil viia ellu
seda, mis on inimese jaoks tõeliselt oluline. Ta jutustas ka oma igapäevaelust
nii poliitika kui keemiaõpetajana. Seejärel toimus väike viktoriin.
Viimasena külastasime Eesti Panga muuseumi. Sealt saime uusi teadmisi
raha ajaloo, mitmete valuutade, mis Eestis käibel on olnud, raharingluse ja
valeraha või muu pettuse sooritanutele määratud karistuste kohta.
Arvan, et see õppekäik oli nii vajalik kui ka huvitav, sest et juba aastal 2017
saavad 16-aastased valida, seega on vaja olla teadlik valitsuse toimimisest,
õigustest ja kohustustest Eesti Vabariigi kodanikuna. Samuti on tähtis mõista
raharingluse põhimõtteid ja tunda ära kahtlaseid tehinguid. Loodan väga, et
selliseid õppekäike korraldatakse tulevikus rohkemgi.
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasium 9.a klass

Loksa Gümnaasiumi 6. klassid osalevad
KEAT projektis
Projekti „Kaitse end ja aita teist“
(KEAT) juhtorganisatsiooniks on
Päästeameti Põhja päästekeskus
ja koostööpartnerid Eesti Punase
Risti Tallinna Selts, PPA Põhja
Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti
põhja regioon, Sisekaitseakadeemia,
Tallinna
Haridusamet,
Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Eesti
Haigekassa, Operation Lifesaver Estonia ning Rae Tuletõrje-ja Päästeselts.
Projekti raames koolitatakse õppeaasta
jooksul 6. klasside õpilasi. Loksa
Gümnaasiumi 6a ja 6b klassi õpilastel
avanes võimalus selles projektis
osalemiseks. Sellega seoses toimub
kaks koolituspäeva kogu klassile ja
ohutuslaager, kus koolide võistkonnad

Põnev projektitegevus
2016.aastal toimus Loksa Gümnaasiumi
(LG)
ja
Kadrioru
Saksa
Gümnaasiumi
(KSG)
noortel Lahemaa Looduskooli
koordineerimisel mitmeid ühistegevusi. Sisukaimad neist olid
kogu aastat läbivad looduse ja
pärandkultuuriteemalised 3-5 päevased noortekohtumised KEVAD
(märts), SUVI (juuni), SÜGIS
(september) ja TALV (detsember),
mida rahastas SA Archimedes.
Noortekohtumiste üheks eesmärgiks
on anda võimalus suhelda läbi
tegevuste ja aktiivõppemeetodeid
kasutades erinevate kultuuridega
kodudest pärit noortele. Igal
noortekohtumisel
sai
osaleda
24 noort (12 LG + 12 KSG),
neist pooled mitte-eestikeelsetest
kodudest. SÜGISE ja TALVE
noortekohtumistel osalesid ka vene
keeles õppivad noored.
Vastavalt
aastaajale
käsitleti
rahvakalendri tähtpäevi ja nendega
seotud traditsioone ning tutvuti
loodusega. Noored said lisaks

Martti: Mulle meeldisid
jalutuskäigud jõe ja mere äärde,
eriti pimedal ajal. Ma oskan nüüd
õunakooki ja jõulukroone teha.
Söögid olid väga head.
Liisa. Sain teada kuidas
pärmitainast teha, mulle meeldis
jõulukroonide valmistamine,
ühised mängud ja uute inimestega
tutvumine.
Mikael: Me keegi pole enam
endised; oleme saanud palju
toredaid sõpru, palju teadmisi
ja meie väärtushinnangud on
muutunud hoolivamaks nii looduse
kui kaaslaste suhtes.
Lilli Ann: Ma sain uusi oskusi:
suhelda inimestega keda ma
varem ei tundnud, sain targemaks
rahvalaulude ja kommete alal, sain
tuttavaks uute kohtadega ja õppisin
tegema roost jõulukroone. Mulle
meeldisid noortekohtumised väga,
sest siis saab teha huvitavaid ja
põnevaid grupitöid, laulumänge

ja lambaid pügada. Tänu
noortekohtumisele oskan nüüd
meisterdada jõulukaunistusi.
Eriti jäid meelde öised matkad
ja küünlavalgel ringmängude
mängimine.
Lika: Ma õppisin eesti
laulumänge, salvrätikute voltimist,
jõulukroonide valmistamist ja sain
palju uusi sõpru ning teadmisi.
Noortekohtumistel on head
inimesed, lõbusad päevad, väga
maitsev toit, huvitavad ülesanded ja
head õpetajad.
Andrei: Ma õppisin tegema
jõuluehteid, sain teada huvitavaid
tähtpäevi, uusi mänge, sain palju
uusi sõpru ja teadmisi. Meelde jäi
matk mere äärde, öine matk ja jõe
ületamine.
Gregor: Mulle meeldisid väga kõik
tegevused, eriti need mis toimusid
õues. Tänu projektile tean, et
saan kõigega hakkama, oluline on
alustada ja tegutseda.
Liisa Riin: Mulle meeldis väga
noortekohtumine TALV, kuid kahjuks
oli see väga lühike. Eriti jäi meelde
matk, kuigi ilm oli külm ja tuuline.
Kohtusin vanade tuttavatega ja
uudsete sõbralike noortega. Sain
teada tähtpäevadest, millest varem
aimugi polnud.

tegevustes osalemisele ka ise
tegevusi juhtida. Programm oli
tihe ja sisaldas rohkelt põnevaid
tegevusi: loovtöid, käelisi tegevusi,
plakatite tegemisi, arutelusid, nii
päeva kui öömatku, kohtumisi
huvitavate inimestega, kokkamisi
jne
Väljavõtteid noorte arvamusest:
Alex: Projektides osalemisega
sain teada rahvakommetest ja
kuidas vanasti jõuluehteid tehti
ning milliseid mänge mängiti.
Mulle meeldis lammaste pere
joonistamine.

mängida ja matkata (ka öösel). Kõik
osalejad olid väga sõbralikud ja
toredad.
Dana: Sain teada, et talvel on
loodus väga ilus. Mulle meeldis
grupitööna plakatite tegemine,
roo korjamine, jõulukroonide
valmistamine. Väga lahe oli tutvuda
erinevate inimestega ja mängida
uusi mänge. Siin on kõik väga
sõbralikud ja viisakad.
Uku: Sain rohkem teada
rahvakalendri tähtpäevade
kohta. Nüüd tean, et tuhkapäeval
ei tohtinud juukseid kammida

Grete-Geteli: projektis TALV oli
nii palju huvitavat ja põnevat, mida
tahaks korrata ning tahaks, et see
päev (need sündmused) ei lõppeks
eal. Tähtsaimaks pean sõpru ja
tegevusi, mida nendega teha sai.
Kõige rohkem meeldis mulle see
tunne: hubane ja kodusoojust
täis. Eriti jäid meelde tegevused
õpitubades.
Sandra: Projektis osaledes õppisin
kiiret tegutsemist, efektiivset
ajakasutamist ja seda kuidas olla
kiiresti loov ning keskenduda
ülesandele. Nüüd olen teadlikum
eestlaste uskumustest ja kommetest
ning kuidas väljendati tänulikkust
loodusjõududele.
Maie Itse
Lahemaa Looduskooli juhataja,
Noortekohtumiste projekti
koordinaator

Loksa Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi
ühisprojektid
Loksa Gümnaasiumi ja
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi
ühisprojektide ja merekultuuriaasta finaaliks sai talve alguse
tervitamise matk Pakri poolsaarel. Pärast matka oli kõigil
osalejatel võimalik külastada
Eesti kõrgeimat (52m) Pakri tuletorni. Loksalt osalesid V- VII
klasside õpilased, Kadriorust
VIII klasside õpilased - kokku
oli osalejaid üle saja.
Maie Itse
Lahemaa Looduskooli juhtaja
saavad näidata omandatud teadmisi võisteldes teiste projektis osalenud
koolidega.
KEAT projekti esimene koolituspäev toimus 11. jaanuaril ja seal õpiti esmaabi
andmist nii endale kui teisele. Osalejate arvates oli koolitus väga vajalik.
Eriti meeldis see, et enamikku, mis räägiti, sai ka praktiseerida. Õhinaga
oodatakse teist koolituspäeva, mille viivad läbi päästeameti spetsialistid.
Maie Itse, Loksa Gümnaasiumi VI a klassi klassijuhataja

Loksa Gümnaasiumi 12. klass tänab jõulupeo korraldamiseks antud sponsorluse eest
järgmisi ettevõtteid: Marsalis Shipyard OÜ, Loksa Clothing Expert OÜ, Loksa Konsum.
Teie suur toetus aitas kaasa 8.-12. klassi jõulupeo läbiviimisele.

NOORED 7

Huvitavat lisa koolipäeva

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.

Loksa Gümnaasiumi 4.a, 5.a, 6.a ja
7.a klasside õpilastel oli 14. detsember väga sisutihe päev: hommikul
kolm tundi koolis, siis Salme Kultuurikeskuses Tallinna Lasteteatri
muusikalavastus „Mardileib“, seejärel
Eesti Panga muuseumis raha ajalooga
tutvumine ja külastamata ei saanud
jätta ka jõuluehteis vanalinna koos
jõuluturu ning jõuluvanaga. Päev kujunes pikaks, kuid oli elamusterohke.
Maie Itse

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.

Jõulukontsert Loksa Muusikakoolis

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 hoones-tatud
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.

Jõululaat Loksa lasteaias

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist
Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Re-gistreeruda
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.

Pangapunkt on
avatud
Jõululaat Loksa koolis

igal neljapäeval
kell 13.00 – 17.00
igal reedel
kell 09.00 – 13.00
Sularaha automaadist välja võtta ja
sisse panna saab ööpäevaringselt.

ESMASPÄEVAL, 23. JAANUARIL KELL 18.00
TIIU VILJASAARE NÄITUSE AVAMINE
LOKSA KULTUURIKESKUSE FUAJEES
Näitus on avatud tööpäeviti alates 24.01.2017 kuni 3.02.2017
kell 10.00 – 18.00
Armsad vaatajad,
Olles diplomaadina töötanud üle 20 aasta, olen
alati huvitunud kunstist. Mul ei ole akadeemilist
kunstiharidust, kuid maalimine on mind köitnud
alati. Üheksa aastat tagasi, töötades Pariisis,
hakkasin käima tundides maalikunstnik Catherine
de Bretagne-i juures ning nädalavahetustel
Académie de la Grande Chaumière maaliateljees.
Moskvasse tööle siirdudes jätkasin maalimist ning
Moskvas osalesin seal töötatud aastate jooksul
ka mitmel kunstinäitusel. Eestisse naasnuna õpin
Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias.
Näituseukse avasin tegelikult juba Pariisis – 2010. aasta veebruaris korraldasin koos Prantsusmaal tegutseva
eesti kunstniku Marika Rispaliga Appart-Expo. Moskvas olid algusaastatel minu tööd väljas Moskva
Rahvusvahelise Naisteklubi IWC aastanäitustel ja kunstinädalal Art-Week, seejärel toimusid näitused
riiklikus näitusesaalis Tušinos ja saatkonnas. Minu jaoks kujunes edukaks möödunud, 2016. aasta, mil
Moskvas toimus kolm personaalnäitust ning esmakordselt toimus näitus väljaspool Moskvat – Petseri
ajaloomuuseumis. Möödunud aasta oktoobris, juba peale minu Moskvast lahkumist, toimus üheaegselt
teater Estonia külalisetendustega Moskva Helikon-Opera teatris minu personaalnäitus. Venemaa
näitusepublikule olen sooja vastuvõtu ja tagasiside eest väga tänulik.
Olen lõpetanud Loksa keskkooli ning seotud siinse eluga oma lapsepõlvekodu kaudu, kus praegu elab minu
tütre pere. Loksa Kultuurikeskusele olen väga tänulik selle eest, et nad olid lahkesti nõus minu töid Loksal
eksponeerima. Head vaatamist!
Tiiu Viljasaar

SILMADE
KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

20.02. 2017. a kella 10.00-st
LOKSA RAAMATUKOGUS
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.

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.

INFO ja ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

Ilusalong

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

Länvin

ootab oma uusi ja vanu
kliente!

Loksa apteek
Papli tn. 2
ESMASPÄEV-REEDE
9.00 - 18.00
LAUPÄEV-PÜHAPÄEV
Suletud

KÜÜNESTUUDIO tel 520 7167
KOSMEETIK tel 5563 5395
JUUKSUR tel 5802 9199

Loksa ujula lahtiolekuajad:
E, T,K, N, R: 8.00-21.30
L, P: 10.00-21.00
Telefon: 688 8055

Loksa – tantsulinn!
Oktoobrikuu Loksa Elus kirjutasime, et tantsukool
NEWSTART alustab Loksal tantsutundide läbiviimist.
Loksa elanikele meeldisid need pakutud tantsuliigid väga,
aga nagu teada, tahetakse alati rohkemat! Just seetõttu
alustme ka uute tantsustiilide õpetamist: peotantsud lastele ja täiskasvanutele, hip-hop lastelel ja noortele.
Harrastajate-klassi peotantsuga on võimalik alustada 10 aasta vanuselt. Hiphopi tantsuringi võtame samuti alates 10. eluaastast, et noore võimed saaks
võimalikult vara avalduda. Nii praeguste kui ka veebruaris alustavate uute
tantsijate edusammudega on võimalik tutvuda meie kevadisel kontserdil.
Kontserdii täpse kuupäeva anname teada maikuu Loksa Elus,
jälgige reklaami! Nüüd aga helistage NEWSTARTi juhendajale, et saada
rohkem infot tantsuliigi, tantsutundide toimumise aegade ja rühma
registreerimise kohta.
Telefon 53554996.

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

Südamlik
kaastunne
Larissa
Plehovale
ema surma
puhul.
Loksa
Gümnaasiumi
pere

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

