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TERE KOOL!
Palju õnne
sünnipäevaks!
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Loksa Gümnaasiumi 1. klassi õpilased
1.a klass
Klassijuhataja:
Eve Jürgens

1.b klass
Klassijuhataja:
Anna Stuzhina

Hele-Riin Aug
William Brand
Samuel Gilin
Kiur Kaugerand
Terian Kask
Igor Kukarin
Helen Leet
Oskar Leok
Laura Luht
Greete Oru
Kretta-Marie Part
Kristjan Taavi Sillaots
Aleks Stepanov
Gretel Telegin
Georg Nozdrenko

Kamilla Dadašova
Tatjana Gerassimtšuk
Elisaveta Jefimova
Uljana Jermolajeva
Aleksandra Kabilova
Lev Karyshkov
Mikhail Kholod
Anna Konopliova
Olga Kookmaa
Sofia Kosjakova
Nikolai Levin
Aleksandra Lisina
Aleksi Pavlussenko
Kassiya Simakova
Alexandra Trofimenko

ILUSAT KOOLIAASTAT KÕIGILE!

Anatoly Zaytsev 90
Artur Kodusaar 89
Virve Kress 88
Koit Epner 87
Vilma-Elvine
Kalinina 86
Ervin Viirand 86
Irene Nurmela 86
Lembit Maurus 85
Saniya Adushkina 84
Vjatšeslav
Konopljov 83
Eino Pärna 82
Valentina
Kryuchkova 82
Zinaida Skiba 82
Zoya Presnyakova 81
Maria Pantelejeva 81
Ants Uibu 80
Elmar Sahharius 80
Valentina
Badmaeva 75
Valentin Žitnitski 75
Eduard Kutšinski 70
Leokadia Okulova 70
Margarita Pyder 70
Loksa linna uusi
ilmakodanikke ei
sündinud.

2 AKTUAALNE

Ärimees Olev Puldre
rekonstrueerib Loksa
ravikeskuse

LOKSA LINNA Päev

Loksa Eakate kodu opereeriv
ärimees Olev Puldre soetas hiljuti
lisaks endise Loksa ravikeskuse
hoone. Ettevõtja soovib kunagises
haiglahoones juba sel sügisel avada
vanadekodu, õendusabi ning seejärel
ka taastusravikeskuse.
Ettepaneku müügis oleva majakompleksi ostmiseks tegi Loksa
linn ärimehele kohe kui Ida-Tallinna
Keskhaigla hoone müüki pani.
Asjaga kohapeal tutvumas käies
sündis ostusoov aga pikema kaalumiseta.
Rakvere ärimees Olev Puldrel, kes opereerib kahte vanadekodu ka
Lääne-Virumaal ütleb, et mõte taastusravikeskuse avamiseks sündis
paljuski headest varasematest kokkupuudetest Loksa endise ravikeskusega.
Olev Puldre: „Vajalikud ruumid on kõik olemas, kuid vajavad
korrastamist. Majas leidub isegi vastuvooluga bassein. Ühe majapoole
seisukord on hea, teine pool vajab renoveerimist. Väga oluliseks pean
senist head koostööd Loksa Linnavalitsusega, mis on olnud üksnes
positiivne.”
Ärimehe plaanid taastusravikes-kusega on tõsised, kuid need nõuavad
investeeringuid ja aega. Olev Puldre: „Kindlasti tahan teha sinna ligi
poolesaja kohaga vanadekodu ja koondada ühte majja samuti õenduse
ning taastusravi. Suuremaks väljaminekuks on majja lifti paigaldamine,
mis läheb maksma üle 40 000 euro. Ühe vanadekodu käivitamine
nõuab kannatust ja aega, aga lõpuks tasub see ennast ära. Pealegi
on hea, kui vanainimest ei solgutata ühest kohast teise, vaid ta saab
taastusravi lõppedes, mis kestab tavaliselt kolm nädalat, samas majas
õendusravi. Lõpuks, kui seegi läbi, on inimesel endal juba võimalik
otsustada, kas ta läheb tagasi koju või jääb vanadekodusse. Loksal, kus
meil on juba üks vanadekodu, ei pruugi klientuuri moodustada ainult
kohalikud, vaid inimesed kõikjalt üle Eesti ja välismaaltki. Näiteks
Rakvere Eakate Kodusse on tuldud meie juurde vanaduspõlve veetma
isegi Austraaliast.“
Puldre tunnistas, et kõikide vajalike tingimuste täitmine nõuab omajagu
pingutamist, kuid sellega tuleb toime. „Võtan asja samm-sammu
haaval. Omavalitsus on siin olnud oma võimaluste piires igati abiks,“
lisas ta.
Loksa linnapeana saan ma üksnes tervitada Olev Puldre plaane.
Tegelikult pole nimetatud hoone päris tühjana kunagi seisnud, seal
tegutseb praegugi kiirabibrigaad, töötavad pere- ning hambaarstid.
Nende jätkamisest hoones on Puldre mõistagi huvitatud, vähemalt seni
kuni valmib Posti 11 rajatav Loksa Esmatasandi Tervisekeskus, mille
tellijaks on Viru Haigla AS.
Kõik hooned, mis Loksale ehitatakse või mis kasutusse võetakse,
annavad omavalitsusele ja tervele Loksa kandile ja Kuusalu vallale
ainult juurde ja see on hea. Iga uus tegija loob alati juurde ka vajalikke
töökohti. Näiteks endine Loksa laevatehas, kus kuue aasta jooksul
midagi peale lammutamise ja vara laialikandmise ei toimunud, on uue
omanikuga Marsalis OÜ, saanud uue hingamise ja tööd jätkub juba
enam kui 300-le inimesele.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea ja Kuusalu vallavolikogu liige

Värner Lootsmann
võtab kodanikke vastu igal neljapäeval
kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette
sekretäri juures või telefonil 603 1253

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

Loksa linna päeva jooksuvõistluse võitis teist
aastat järjest Tauno Hang
19. augustil toimusid Loksa Linna
Päeva raames traditsioonilised
jooksuvõistlused nii lastele kui
täiskasvanutele. Lapsed jooksevad
kahes vanusegrupis ümber kooli ja
ujula, suuremad aga ümber linna.
Vanematele jooksjatele on kolm
vanusegruppi ja distantsi pikkuseks
üle 6 km.
Kuni 7-aastaste poiste hulgas tuli
võitjaks Ats Arulo, talle järgnesid
Nikolai Levin ja Henri Pentma.
Kuni 7-aastaste tüdrukute grupis
võidutses Karolina Sepp, teine ja
kolmas olid vastavalt Hannabel
Teern ja Marii Haabsaar. Need
lastegrupid jooksid ühe ringi ümber
kooli ja ujula.
8-12-aastaste poiste grupis jooksis
ennast võitjaks Robin Pentma,
talle järgnesid Artjom Krupenin
ja Hendrik Hang. Samavanade
tüdrukute hulgas oli parim Johanna
Süda Mirtel Nageli ja Alisa Kase
ees. See vanusegrupp läbis kaks
ringi. Kokku kahe vanusegrupi peale
osales 22 tüdrukut ja 30 poissi!
Täiskasvanud jooksid ühe suure
ringi, mis kulges osaliselt maanteedel

ja metsaradadel. Teist aastat järjest
viis võidu Turbuneeme Tauno Hang,
kes läbis distantsi ajaga 21.43. Talle
järgnesid omas grupis esimene Rain
Gussev (aeg 25.16) ja kiireim naine
Birgit Demidova ajaga 27.37. Vane-

mas vanusegrupis võidutses naiste
hulgas Katrin Saidla (aeg 27.52 ).
Veel tulemusi: Leidi Piibeleht
(33.24), Oliver Naaris (34.48 ).
Kahjuks sellel aastal vihmase
ilma tõttu võistlejaid nappis, kuid
loodame, et uuel aastal koguneb
rada läbima mitu korda rohkem
jooksuhuvilisi.
Võitjatele pani auhinnad välja
Loksa ujula, Swedbank ja Loksa
Kultuurikeskus.
Tänan ka kõiki abilisi, kes aitasid
seda võistlust korraldada!
Arvo Liivamägi
võistluste läbiviija

AKTUAALNE 3

15 aastat tõsist tööd
Riigihaldusreformi üks etapp – kohalike omavalitsusüksuste haldusterritoriaalne reform – on selleks korraks
läbi ja kohalike omavalitsuste valimised toimuvad mitte enam 213 linnas/
vallas, vaid hoopis 79 omavalitsuses.
Sealhulgas ka Loksa linnas.
Haldusreformi palavikust haaratud
tegelased väitsid, et loksalaste eluolu muutuks paremaks, kui linn loobub iseolemisest ja loovutab võimu
miljoni euroga taastatud Kiiu mõisas
istuvatele ametnikearmeele. Õnneks
ei saanud asja Loksa linna liitmisest
Kuusalu valla külge. Seda vaatamata
naabervalla juhtide pressingule ja pealinna läkitatud kaebekirjadele. Ei suutnud neid aidata ka Loksa „patrioodid“
eesotsas IRLi toel Loksa linnavolikokku pääsenud Ilmi Ternovskajaga. No
ei läinud inimestele peale soovunelm–
Loksa linn peab kaduma! Rahvas
sai suurepäraselt aru nende tegelaste
askeldamise motiividest ja sellest, et
Loksakandi huvid neile korda ei lähe.
Eesti eluga kursis olijatel polnud raske
mõista, et kohaliku võimu kaugenemisega kaasneb Loksa linna kui keskuse hääbumine, avalike teenuste arvu
vähenemine ning kvaliteedi langus,
lühidalt – linna ääremaastumine.
Teisipäeva, 5. septembri õhtul kell
6 lõppes kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks kandidaatide
esitamine. Nagu 4 aastat tagasi, osalevad ka tänavu Loksa linnavolikogu
valimisel oma nimekirjadega vaid
kaks erakonda – IRL ja Eesti Keskerakond. Valimisliite ja üksikkandidaate
linna valimiskomisjonile registreerimiseks ei esitatud. Asja mittetundvale

inimesele paistab, et valimistepäeval
konkureerivad valijate häälte nimel
kaks erakonda. Kuid päris nii see pole.
Nagu valimiskünnise piiril kõikuvale
IRLile kombeks, loodetakse, et „parteitud parteilased“ suudavad Ilmi
Ternovskaja valede najal linnaelanikelt erakonnale mõne koha volikokku
siiski ära rääkida. IRLi nimekirja 8
kandidaadi sekka on ära eksinud isegi
üks staažikas sotsiaaldemokraat (see
ei ole Oleg Gogin!). Kui konkurentsivõimeline see seltskond on, otsustavad loksalased. Loksa kandi ja tema
inimeste parema homse päeva nimel
kandideerivad linnavolikogusse 38
keskerakondlast ja nende toetajat.
Meie poliitilised oponendid räägivad Loksa linnast kui Keskerakonna
kantsist. Võtame seda kui tunnustust!
Nii on see juba sajandivahetusest, kui
Loksa ärksamatest elanikest said keskerakondlased, kes koos kõige tegusamate loksalastega on nüüdseks linna
juhtinud väikeste „puhkepausidega“
alates 2002. aastast ja järjepanu alates
2006. aasta sügisest. Ja pole keskerakond süüdi, et teised pole linna
juhtimisega toime tulnud. Meie saime
hakkama ka kõige raskematel majanduskriisi aastatel ja saame ka edaspidi,
vaatamata mõnede oponentide riigiametnike pidevale korrutamisele kurikuulsast netovõlakoormusest. Juuresolev diagramm näitab selgelt, millise
kohustusega Loksa linn silmitsi seisab
ja kuidas seda on viimaste aastatega
suudetud vähendada.
2018. aasta lõpuks jõuab linna netovõlakoormus seadusega lubatud piiridesse. Samas tuleb märkida, et Eesti

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
autojuht-majandustöötaja kohale
Konkursi tähtaeg: 14.09.2017
Tööülesanded:
- linnavalitsuse ametisõitude teostamine
- linnavalitsuse, linnaasutuste ning teistes linna hoonetes pisiremontide ning
hooldustööde teostamine
- auto- ja masinapargi jooksvate lihtsamate hooldus- ja remonditööde
teostamine
- autopargi ettevalmistamine tehniliseks ülevaatuseks
- tehniliste seadmete hooldus ning remont
Nõuded kandidaadile
Autojuht-majandustöötaja peab:
- omama B-kategooria juhiluba
- oskama teostada remonttöid
- olema valmis töötama liikuva tööajaga (sh ka nädalavahetused ja riigipühad)
Kandidaadilt eeldame:
- oskust teostada lihtsamaid remondi- ja hooldustöid
- võimalust töötada liikuva tööajaga
- kohusetundlikkus, täpsus, korrektsus ja pingetaluvus
- valmidust füüsiliseks tööks
Pakume:
- huvitavat ja vaheldusrikast tööd
Töötasu: kokkuleppel.
Tingimused ja lisainfo:
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „autojuht“ palume saata hiljemalt
14.09.2017.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.

Tänukaardid Eduard Ahrensi mälestusmärgi
püstitamise eest

Teatavasti jagati Kuusalu vallavolikogu liikmetele
tänukaarte mälestusmärgi püstitamise eest, tänutahvlile Kuusalu valla volikogu aga ei kantud. Miks?
Loksa Elu küsimusele andis vastuse Laurentsiuse Seltsi
esimees Sulev Valdmaa: ”Tõepoolest jagasin ma 30.
augustil toimunud Kuusalu vallavolikogu istungi alguses
volikogu liikmetele Laurentsiuse Seltsi tänukaarte.
Möödunud aasta sügisel tegin volikogu liikmetele
ettepaneku annetada kollektiivselt 1000 eurot. Siis saanuks annetanute tänutahvlile
kirja ka Kuusalu valla volikogu. Kuigi volikogu liikmed arvasid, et 1000 eurot 19
inimese vahel jagatult ei olnuks ülejõu käiv summa, ei pidanud kolm volikogu liiget
annetamist (Enn Kirsman, Mart Reimann ja Margus Soom) vajalikuks ja tuhandest
eurost jäi kahjuks puudu. Et tunnustada neid, kes mälestusmärgi püstitamisele kaasa
aitasid, jagasingi annetanutele tänukaarte.
Kõikide nimeliselt annetanute nimed on avaldatud Laurentsiuse Seltsi kodulehel.
Vallavalitsuse liikmetest annetasid Kristi Vetemaa, Kaupo Parve ja Andres Paomees.
Tänan siinkohal veel kõiki inimesi, kes rahakogumisele Eduard Ahrensi mälestusmärgi
püstitamiseks ligi nelja aasta jooksul kaasa aitasid.
Annetuse tegid ka Loksa linn ja Kuusalu vald kui juriidiline isik” Loksa Elu

valitsus ei reageerinud ühegi tõsiselt
võetava tegevusega siis, kui Loksa
linnas likvideeriti 2010. aasta kevadel
600 töökohta. Ka mitte siis, kui tema
ametnikud on olnud üliaktiivsed viitama ülemäärasele laenukoormusele
(Eesti riigi poolt tekitatud!), et jätta
Loksa projektid ilma mitmest EL suuremahulisest projektirahastusest.
Takistustele vaatamata on Loksa
linn viimasel kümnendil arenenud ja
see jätkub, rääkigu meie oponendid
mida tahes! Ilmekalt näitab seda investeeringute maht linna ühe elaniku
kohta, mis on olnud neil aastatel kordi
kõrgem Kuusalu valla vastavast näitajast (vaata diagrammi). Seda vaatamata asjaolule, et 2005. aasta sügisest
paisus Kuusalu rahakott Loksa linna
tagamaa ehk endise Loksa valla maksumaksja tulumaks arvel.
Ehitatud on ujula (2008), korda tehtud
lasteaed Õnnetriinu (2013), rekonstrueeritud ca 90% vee- ja kanalisatsioonitrassidest (2013-2014), rajatud
jäätmejaam (2014) ... Kokku on 10
aasta jooksul loksalaste ja meie regiooni elanike elukeskkonna parendamisse ja hubasemaks muutmisse
investeeritud ligi 12 miljonit eurot!
Nüüd on need loksalaste jaoks vajalikud hooned ja rajatised korda tehtud ja
investeeringuid ootavad uued, suured
ja väiksemad objektid: Loksa spordisaal ja staadion, ajaloolise bussijaama
hoone, kultuurikeskuse saal ja laululava, linna teed ja tänavad, vee- ja
kanalisatsioonitrasside 2. etapp, Loksa
rand, spordi- ja
mänguväljakud...
Koostöös Viru Haiglaga saab järg-

misel aastal valmis uus tervisekeskus.
Teha on palju, kuid üheskoos teeme
kavandatu teoks!
Head loksalased! 15. oktoobril valime
Loksa linnavolikogu uue koosseisu.
Leidke aega ja tulge kindlasti valima!
Madal valimisaktiivsus muudab volikogu liikme mandaadi „odavaks“!
See tähendab, et volikogu liikmeks
võib saada väikese häältearvuga meel-

divate, kuid samas petlike lubaduste
andjad – demagoogid. Jätkame senist
head koostööd! Järgneva nelja aasta
vältel näeme ka haldusreformi tulemusi ja kui soovime siis ühineda naaberomavalitsustega, teeme me seda
võrdse partnerina!
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
linnaarhitekti ametikohale
Konkursi tähtaeg: 14.09.2017

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 14.09.2017a 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.

REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA
ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult viis minutit.
Ei mingit keerulist paberimajandust - täita tuleb elukohateate blankett ja
Te oletegi Loksa linna elanik! Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate
lisaks elukohateatele esitama ärakirja ruumi kasutamise õigust tõendavast
dokumendist või elukohateatele võtma eluruumi omaniku nõusoleku.
Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa linna
elanikuks ajavahemikul 1. september - 31. detsember 2017. a ning on
01. jaanuar 2018. a seisuga Loksa linna elanikud, kingib linn Loksa ujula
aasta pääsmed ja nad osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel loositakse
välja 2 sülearvutit ning 5 perepiletit kõikidele Loksa Kultuurikeskuses
toimuvatele kontsertidele 2018. a jooksul.
01.jaanuari 2018 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal
nimekiri, kes on kampaania perioodil linnaelanikuks registreerunud. Uued
linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 08. jaanuarist 2018. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2018. a jaanuarikuu linnavalitsuse
istungil.

Otsime Loksa
linnaväljakule
jõulukuuske
Jõulukuusk peab vastama
järgmistele tingimustele:
pikkus 12-15 meetrit;
tüve läbimõõt
kuni 35 cm;
kuuse mahavõtmise
ja äraveo võimalus
vastava tehnikaga.
Kuuse hind kokkuleppel.
Kontakt: Andres Kaskla
tel 508 6283

4 elu

Loksa Esmatasandi
Tervisekeskus valmib 2018. a
septembriks
Loksa regiooni tervishoiuteenuste arengukava töötati välja ja kinnitati
2015.a. Arengukava oli eelduseks ja andis võimaluse taotluse esitamiseks
Tervisekeskuse hoone ehituseks vajalike täiendavate finantsressursside
kaasamiseks Euroopa fondidest. Viru Haigla AS (tollal veel Tapa Haigla
OÜ) Loksa linna koostööpartnerina ka tegi ja sai ka positiivse lahenduse.
Tänaseks on valminud hoone eelprojekt Loksa Esmatasandi Tervisekeskuse
ehitamiseks Posti tn 11 kinnistule, endise saunahoone asemele.
Viru Haigla AS juhatuse esimees Meelis Kukk:“ Viru Haigla AS kuulutas 28.
augustil välja riigihanke Loksa Esmatasandi Tervisekeskuse projekteerimiseks
ning ehitamiseks. Hetkel on valminud hoone eelprojekt ning hanke võitja
ülesandeks jääb olemasoleva saunahoone lammutamine, põhiprojekti
koostamine ja ehitamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. september
ning eelduslikult saab eduka pakkujaga sõlmida hankelepingu oktoobris.

Kaugküttetorustiku renoveerimine toob Loksale
väiksemad küttekulud ja puhtama õhu
Augusti viimastel päevadel algasid Loksa katlamaja juures tööd
kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks. Kahe aastaga uuendatakse
torustikku kokku umbes 5 kilomeetrit, mis vähendab trassikadusid, säästab seeläbi nii loodust
kui linnaõhku ja aitab kokku hoida küttekuludelt.
Rekonstrueeritava kaugküttetorustiku kogupikkus on umbes 5 kilomeetrit, sellest tänavu paigaldatakse ligikaudu 1,8 kilomeetrit ja 2018. aastal
ülejäänu. Tänavu kestavad tööd 31.
oktoobrini ja jätkuvad talvise pausi
järel 1. mail 2018. Tööd on kavas
lõpetada järgmise aasta oktoobri
lõpuks.
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti rahastamist

kokku 200 000 euroga, ülejäänud
osa panustas linna soojatootja
N.R. Energy OÜ. Trassi ehitustööd
viib läbi AS EG Ehitus.
N.R. Energy juhatuse liikme Ahto
Tisleri sõnul saab projekti käigus
praktiliselt kogu Loksa linna kaugküttetorustik olema igati kaasaegne
väikeste soojakadudega kaugküttetorustik koos tänapäevase kaugloetava soojusenergia arvestussüsteemiga. Arvutuste kohaselt vähenevad
uue torustiku trassikaod 2,5 korda.
Seeläbi väheneb kütmisest tingitud
CO2 emissioon sadade tonnide võrra
aastas.
“Torustiku uuendamine langetab
soojuse maksumust Loksa kaugküttepiirkonnas. Seejuures avaneb
meil võimalus ka täpsemalt di-

mensioneerida tulevikus kavandatud uue, biokütusega köetava
katlamaja võimsust. Projekti sai
teoks paljuski tänu igakülgselt ja
väga tõhusalt kaasa aidanud Loksa linnavõimule,” märkis Tisler.
N.R. Energy, EG Ehitus ja Loksa linnavalitsus vabandavad Loksa elanike ees töödega kaasnevate võimalike
ebamugavuste pärast. “Püüame nii
kaevetööd kui sellega seotud võimalikud liikluskorralduse ajutised
muudatused korraldada võimalikult
valutult. Samuti teavitame aegsasti
võimalikest häiretest kuuma tarbevee varustuses, et elanikud saaks
nendega eelnevalt arvestada,” lausus
Tisler.
Värner Lootsmann

KALLEIM VARA TÄNAVAL

Lepingu täitmiseks on aega 10 kuud alates lepingute allkirjastamisest, mis
tähendab, et Loksal valmib kaasaegne esmatasandi tervisekeskus hiljemalt
2018.a septembris. Arvestades ka senist head ja mõistvat koostööd Loksa
linnavalitsusega, arvan, et seatud eesmärk on realiseeritav“.
Hoonesse on kavandatud lisaks perearstidele ka hambaravi, kiirabibaas,
rehabilitatsiooni- ja füsioteraapiateenused ning ämmaemanda ja
günekoloogi vastuvõtt. Olemas on ka ruumid koduõele, sotsiaalnõustajale ja
psühholoogilisele nõustajale.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Tallinna ja Rohuaia tänavad
saavad uue asfaldi
Möödunud, 2016. a valmis remondiprojekt Loksa linnas asuva kahe riigimaantee –

Tallinna tänava ja Rohuaia tänava remondiks ja rekonstrueerimiseks.
Tänaseks on kõik eeltööd tehtud ja töödega alustatud. Esimeses etapis
remonditakse maantee Kotkalt Loksale, seejärel teostatakse teede remonti
juba Loksa linna piires.
Tööde algus lõikudel:
T85 Liiapeksi-Loksa km 10-15,4 planeeritud tööde algus 30.08
T11285 Loksa-Pärispea km 0-1,1 planeeritud tööde algus 7.09
T11280 Loksa -Viinistu km 0,085-0,885 planeeritud tööde algus
38-39. nädalal.
On oluline märkida, et kuna teetöid viiakse läbi üheaegselt küttetorustike
rekonstrueerimisega, peavad ehitajad olema pidevas koostöös ja probleemide
tekkimisel suutma neid ka operatiivselt lahendada. Maanteeameti projektijuhi
Kirill Zahartsenja selgituse kohaselt on ehitajad omavahel suhelnud ja
koostöö peaks olema tagatud.
Siinkohal vabandavad tee-ehitajad linnaelanike ja linna külaliste ees
võimalike ajutiste ebamugavuste pärast.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Algas
järjekordne
kooliaasta.
Paljudele lastele tähendab see
esmakordselt üksinda liiklusesse
astumist.
Selle
vajadusega
kaasnevad ka suuremad ohud
kõigile liiklejatele. Hea lapsevanem,
õpetaja, sõber- veel viimase asjana
enne kodust või koolist lahkumist
tuleta lapsele meelde liikluses
osalemise põhitõed.
PEA MEELES!
Tulles kooli jalgsi:
LIIGU KÕNNITEEL- jalakäija
peab liikuma temale ettenähtud teel
või teeosal. Sõiduteed ületatakse
lubatud ja ohutus kohas;
VASAKUL POOL - kahesuunalisel
eraldusribata asulavälisel teel peab
jalakäija liikuma ainult vasakpoolsel
teepeenral;
OLE NÄHTAV- pimedamate
aegade saabumisega või halva
nähtavuse korral peab teel liikudes
jalakäija kasutama helkurit või
valgusallikat (nt taskulampi);
OLE TÄHELEPANELIK vanemad peaksid oma lastele
meelde tuletama, et liigeldes ei
mängita telefonimänge ega kuulata
muusikat kõrvaklappidega.
VEENDU OHUTUSES - Astudes
reguleerimata ülekäigurajale
kontrolli et see on ohutu ning
sõidukid on sulle teed andnud
selleks ülekäiguraja ees peatudes.
ROHELINE TULI - Reguleeritud
ülekäigurajal teed ületades veendu,
et fooris põleb roheline tuli.
SÕIDUTEE POLE
MÄNGUVÄLJAK - sõidutee
vahetus läheduses ära mängi mänge,
mis võivad viia sinu tähelepanu,

või seada sind ohtu. Liikudes
bussi, Rongi või trammiga ära
unusta, et uste vahel ei mängita
ja suure sõiduki juhil on väikest
last keeruline peeglitest näha. Ära
jookse teele bussi varjust.

ei ole reguleerimata ülekäigurajal
jalgratturil sõidukijuhi suhtes
eesõigust, välja arvatud juhul,
kui jalgrattur ületab ülekäigurajal
sõiduteed, millele sõidukijuht
pöörab.

Tulles kooli jalgrattaga peab nii laps
kui ka lapsevanem:
kontrollima jalgratta korrasolekut,
pidureid ja signaalikella
kontrollima jalgratta turvavarustust
– vajalike helkurite ja tulede
olemasolu ning meelde tuletada
jalgrattaluku kasutamise vajadust ja
oskust;
läbi mõtlema, kuhu ja kuidas jätta
jalgratas kooli jõudes (kõige õigem
oleks varguste vältimiseks lukustada
see selleks ettenähtud kohas ja
registreerida Bike-ID registris
www.bike-id.eu).
meelde tuletama tähtsamad
jalgarattaga liiklemise reeglid:
KIIVER PEAS - teel jalgrattaga
sõitmisel peab alla 16-aastane
juht kandma kinnirihmatud
jalgratturikiivrit;
EI SEA OHTU TEISI - tuleb
meeles pidada, et jalgrattaga
liigeldakse jalgrattarajal,
jalgrattateel, ka jalgteel, ohustama
jalakäijat, samuti sõidutee parema
ääre lähedal;
SÕIDUTEEL JALGRATTURI
LOAGA - sõiduteel tohib
iseseisvalt juhtida jalgratast
vähemalt 10aastane isik, kellel peab
sõiduteel sõitmiseks olema jalgratta
juhtimisõigus (jalgratturiluba);
VEENDUN OHUTUSES
- ülekäigurada võib ületada
jalgrattaga sõites, kuid sel juhul

Tulles kooli tõukeratta, rula ja
rulluiskudega
EI SEA OHTU TEISI - ei tohi
unustada, et neid vahendeid
kasutav jalakäija ei tohi ohustada
kõnni-, jalgratta- ja jalgteel liikuvat
jalakäijat ning peab sõiduteed
ületama jalakäija tavakiirusega;
LIIKLEN OHUTULT - tõukeratta,
rula või rulluiskude liiklemiseks ei
ole kiivri kandmine kohustuslik,
kuid enda ohutuse mõttes võiks see
olla.
Tulles kooli autoga, peab autojuht
meeles pidama järgmist:
TURVAVÖÖ - veenduma, et laps
on autos turvaliselt kinnitatud;
ETTEVAATLIK
- veenduma, et sõiduteel liigeldes ei
ohusta ta teisi liiklejaid;
TÄHELEPANELIK-olema
eriti ettevaatlik kooli parklas
manööverdades, ning arvestama
teiste liiklejatega ning märkama
alati jalgratta, rulluiskude,
tõukerattaga liikuvat isikut.
ETTENÄGELIK - Jälgima, et
lapsel oleks ohutu sõidukist väljuda,
ning et ta ületaks peale väljumist tee
ohutult.
Arvestame teiste liiklejatega ja
mõtleme paar sammu ette!
Turvalist kooliaega!
Ida-Harju politseijaoskond

Rahvusvaheline kurnimängu turniir Moskvas

19. kuni 26. august toimus Moskvas rahvusvaheline kurnimängu turniir. Meie kurnimängijate meeskond
koosseisus V. Bõstrov ja V. Sizarov
Loksalt ja M. Jefremov Vailast võtsid turniirist osa vaatamata sellele,
et vaid nädal varem lõppesid maailmameistrivõitlused Saksamaal. Sellest võistlusest võtavad tavaliselt osa
maailma tugevaimad kurnimängijad. Erandiks ei olnud seegi aasta.
On tore, et paljud maailma nimekaimad „klassikud“ on hakanud
mängima soome ja eurokurni. Sellega seoses on nendel mängualadel
oluliselt suurenenud ka konkurents
ja tulemused. Toon vaid ühe näite.
Maailma üks tugevamatest „klassikutest“ Moskvast pärit Aleksei

Jelisejev võitis klassikalise kurni
võistluse, kuid saavutas lisaks teise
koha soome kurnimängus ja kolmanda koha kolmikvõistlustel. Vaat see

on universaal! Meie meeste esinemine eriti ei õnnestunud! Ilmselt ei
jõudnud nad veel taastuda maailmameistrivõitlustest, ka palavus võistluste esimesel poolel tegi oma töö.
Siiski ei jäänud meie delegatsioon
medaliteta! Mihhail Jefremov suutis tihedas konkurentsis võita kolm
medalit. Ta võitis kuldmedali soome
kurnimängus ja suutis edestada
kõiki konkurente eurokurnis. Kolmikvõistlustel edestas teda seekord
Aleksandr Babitš Krimmist ning
Mihhailile jäi hõbemedal. Nüüd on
meie meestele jäänud veel viimane
sellesuvine turniir Helsingis.
Juri Grill
Eesti Kurnimänguliidu president
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Infopäev

Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis
Infopäeva sihtrühm: põhikoolide, gümnaasiumite ja kutsekoolide
töötajad. Igast koolist ootame osalema korraga 3-7 inimest sh
tervisenõukogu liikmeid, õpilasesinduse esindajaid ja vähemalt 1
juhtkonna liiget.
Infopäeva toimumiskoht: Loksa Linnavalitsuse saal
Tallinna tn 45, 74806 Loksa
Aeg: 22.09.2017.a kell 13.15 - 17.00
Infopäeva läbiviija: Triin Sokk Tervise Arengu Instituudi tervise
edendamise osakonnast. Osalevad ka piirkondlikud noorsoopolitseinikud.
Infopäeva eesmärk:
- suurendada koolimeeskondade võimekust üheskoos
koostööpartneritega planeerida ja ellu viia uimastiennetustegevusi;
- tutvustada veebipõhist juhendit, mis asub veebilehel www.terviseinfo.
ee/uimastiennetus-koolidele ja pakub nõuandeid laiapõhiseks
uimastiennetuse korraldamiseks koolides;
- suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas rakendada ühiseid kokkuleppeid
uimastitega seotud olukordade ennetamiseks, uimastitega seotud
olukordades käitumiseks ja nende lahendamiseks.
Infopäeva õpiväljundid
Infopäeva lõpus osaleja:
- teab, millised ennetustegevused aitavad kaasa noorte
uimastitarvitamise vähenemisele;
- teab, kuidas tegutseda uimastitega seotud olukordades;
- teab, kust leida ja kuidas kasutada koolidele suunatud uimastiennetuse
veebipõhist juhendmaterjali;
- valmisolek uimastiennetustegevuste elluviimiseks koolis on suurenenud.
Infopäeva ajakava:
13.15-13.30 – Kogunemine
13.30-13.45 – Soojendusharjutus
13.45-14.30 - Millised on võimalused uimastiennetuse elluviimiseks
koolis?
14.30-15.00 – Grupitöö
15.00-15.15 – Paus
15.15-16.45 – Juhtumite analüüs
16.45-17.00 – Kokkuvõte
Infopäeval osalemine on osalejate jaoks tasuta.
Osalejatele väljastatakse soovi korral osalustõend koolitusel osalemise
kohta.
Lisainfo:
Merike Org, Tervise Arengu Instituut, Koolituskeskus, koolitusspetsialist
Tel: +372 659 3845, merike.org@tai.ee
Registreerumine:
http://udesuux.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php/163167/lang-et
Registreerumise viimane tähtaeg: 18.09.2017. a
Palume igal koolil registreerida infopäevale tulijateks vähemalt 3 inimest,
kellest soovitatavalt vähemalt 1 inimene on juhtkonna liige.

21. 09.2017 toimub Loksa Linnavalitsuse
saalis koolitus „Kohalike omavalitsuste
alkoholipoliitika rakendamise toetamine läbi
mentorluse“
Registreerumise viimane tähtaeg: 18.09.2017. a linn@loksa.ee või
6031253.
KOOLITUSE PÄEVAKAVA
Koolituse käigus saate uusi teadmisi alkoholi kohta ning omandate
praktilisi oskusi alkoholist tingitud keeruliste ja konfliktsete olukordade
lahendamiseks.
Ajakava:
12.45 - 13.00 saabumine
13.00 - 14.15 Miks seada alkoholi müügile ja tarbimisele vanuselisi
piiranguid? Millised on alkoholi tarbimisega seonduvad ühiskondlikud
kahjud?
14.15 - 14.30 kohvipaus
14.30 - 15.45 Kuidas mõtleb ja käitub joobes inimene? Kuidas tuvastada
joobeseisundit? Kuidas käituda teenindajana keerulistes olukordades?
15.45 - 16.00 kohvipaus
16.00 - 17.30 Mida ütleb Eesti seadusandlus? Milline on teenindaja roll
ja tema õigused? Mida saame ära teha kohalikul tasandil? Murekohad ja
lahendused.
Osaliselt rahastatud „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“
vahenditest.

MÜÜA
SÕELUTUD MULDA
info@sõelutudmuld.ee

505 4150
Pakume ka transporditeenust,
liiva, killustikku,
jt puistematerjale.

KORSTNAPÜHKIJA Teie teenistuses,
Teie kodu heaks!
Küsi varajase tellija
soodustust!

Tel 555 38 506,
info@korstnakunst.ee

Muusika täidab Loksa
Kultuurikeskuse
1. oktoober on päev, mil tehakse suur
kummardus muusikale, sest just siis
tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Sel puhul rullub lahti üle
kogu Eesti enam kui saja kontserdiga Muusikapäeva programm. Kõik
kontserdid on huvilistele tasuta!
Muusikapäeva puhul pakub muusikalist meelelahutust Loksa Kultuurikeskuses kell 16 klaveriduo
KeAmo: Farištamo Eller ja Merike
Poom.
Klaveriduo KeAmo on musitseerinud koos ligi kümme aastat. Poom
ja Eller asutasid duo tudeerides
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
Esialgu keskendusid nad kaasaegsele
muusikale, ent tänaseks on nende
repertuaari lisandunud palju klassikalisi palu. KeAmo on esinenud nii
Eestis kui ka mitmel pool välismaal,
näiteks Hispaanias, Ungaris, Poolas
ja Saksamaal. 2010. aastal saavutas
duo Itaalias rahvusvahelisel konkursil Rome 2010 kolmanda koha.
Muusikapäeval täitub muusikaga
kogu Eesti. Harjumaal saab kuulata
lisaks paljudele teistele ka organist
Ene Salumäed, kes võtab Kuusalu kirikus oreli taga istet kell 12.
Salumäe on tuntud nii solisti kui ka
kammermuusikuna, kes esineb regulaarselt kodu- ja välismaal. Ta on
olnud pikalt mitmete Eesti ja Soome
koguduste organist-koorijuht ning
oreli- ja kirikumuusika õppejõud Viljandi Kultuuriakadeemias ja Usuteaduse Instituudis.
Muusikapäev on hea tahte ettevõtmine, mille õnnestumisele aitab
käesoleval aastal kaasa üle 750
muusiku ja 100 kontserdipaiga.
Muusikapäeva pidamise traditsiooni

kutsus 1975. aastal ellu Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollane
president, viiuldaja Yehudi Menuhin. Üle-eestiline Muusikapäeva
kontserdiprogramm toimub Eesti
Muusikanõukogu eestvedamisel tänavu viiendat korda.
Muusikapäeva sõlmib kokku traditsiooniline Muusikapreemiate tsere-

moonia Estonia kontserdisaalis,
kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital
autasustavad silmapaistvaid muusikategelasi. Galale on võimalik kaasa
elada ETV otseülekande vahendusel
algusega kell 19.00
Kuula! Lisainfo:
www.muusikapaev.ee

Võsu noortefoorum
2. septembril toimus Võsul Noortefoorum, millest võtsid osa Vihula,
Kuusalu ja Loksa 13+ vanuses
noored. Selle ürituse eesmärgiks oli
toetada noorte algatust ja aktiivsust.
Loksa, Vihula ja Kuusalu noorte
liidrite-aktivistide grupp on kokku
saanud juba alates maikuus ning
arutati, peeti plaane ja läbirääkimisi
meie piirkonna esimese noortefoorumi korraldamiseks. Noortefoorumil
osalemiseks oli korraldatud noorte
osavõtjate transport Võsule kolmel
marsruudil.
Festival algas kolme kohaliku omavalitsuse esindaja Annes Naani,
Helle Lootsmanni ja Anu Kirsmani
tervitusega. Lääne-Viru vallavanem
Marko Torm tervitas noori avakõnega noortealgatuse tähtsusest, miks on
noortealgatused ja osalemine tähtsad
nii vallas kui ka maakonnas? Noored
jaotusid nelja rühma. Pärast seda toimusid arutelud teemadel: Karjäär –
Tiina Saar-Veelmaa; Meedia – Laura
Prits; Noorte huvid ja vajadused –
Henri-Laur Allik; Olla vabatahtlik –
Märt Truman (noortebändi vabatahtlik korraldaja) ja Richard Mägar
(paljude muusikafestivalide sh ka
Õllesummeri korraldaja).
Pärastlõunal tehti kokkuvõtted suures ümarlauas. Kell 17:00 vaatasid
noored
meelelahutusprogrammi,
kus esinesid JJ Street ja stend-up
koomikud Karl-Alari Varma ja Ardo
Aspek.

Pärast õhtusööki oli igal noorel
võimalus külastada mitmesuguseid
samaaegselt erinevates kohtades toimuvaid töötubasid: trummilööja korraldas rannalaval löökpillidel mängimise töötuba; DJ Aleksandr Kern
korraldas klubis Seitsmes taevas
DJ töötuba; Brita Kakas (JJ Street)
korraldas spordisaalis tänavatantsu
töötuba; improvisatsiooniteater korraldas Võsu klubi hoones näitlejameisterlikkuse töötuba.
Foorumi lõpetas bändi The Notes
esinemine klubis Seitsmes taevas ja
lõpuakordiks oli DJ Shaffles tantsuõhtu.
Noorteaktiiv töötas tublilt, loodame,
et noored said hindamatu kogemuse ja see saab heaks koostöö alguseks noortealgatuste ellu viimises.
Tänan Vihula, Kuusalu ja Loksa
meeskonda, eriti kohusetundlikku

ja külalislahket Võsu poolt – Andres
Trumanit, Kartin Vaheoja ja Anneli
Kivisaart noortefoorumi suurepärase
korraldamise eest.
Koostöös toimuvat noorsootöö
arendamist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi
kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.
Marija Kudrjakova
Loksa, Vihula ja Kuusalu
koostöögrupi koordinaator

6 NOORED

7.-12. augustini toimus Lahemaa
Looduskooli
lõimumisprojekt
Avastame Eestimaad II, mille
esimene peatus oli muinaseestlaste
kogunemiskohas Raikküla Pakamäel
ja lõputort söödi arvamusfestivali
maakonnas Türil. Nende vahele
jäi
tutvumine
Järvakandi
ja
klaasitootmise ajalooga, Tori põrgu
oma saladuslike lugudega, Soomaa
ja Karula rahvuspargid, Edela-Eesti
väikelinnad, Eesti ainus mausoleum,
Eesti vanim puu, Eesti rukkiparuni
valdused ja Võrtsjärv oma unikaalse
Järvemuuseumiga.
Kokku osales projektis 30 noort
üheksast erinevast koolist. Loksa
Gümnaasiumist kasutasid osalemise
võimalust Eliisa Gusseva, Elly
Sirtse, Evert Kari, Johannes Paesüld,
Liisa Riin Linno, Paul Paesüld,
Romet Viisitamm, Uku Aasrand ja
Eliisabeth Jordan.
Noortekohtumise programm oli tihe
ja elamusterohke: kõik said kogeda
kanuu- ja haabjasõidu juhtimist
ning parvesõitu Võrtsjärvel, näha
erinevaid maastikke ning said
teadmisi nende tekkimisest ja
taimestikust, kohtuda huvitavate
oma alale pühendunud isikustega
ning kuulda pajatusi paikkonna
pärandkultuurist, sealhulgas suitsusaunast kui maailma kultuuripärandisse kuuluvast unikaalsest
nähtusest. Noored tegid projektist
kogutud elamustest telesaate, mis
lähiajal spetsialisti poolt kokku
monteeritakse. Projekti rahastas
Haridus- ja Teadusministeerium.

Avastame Eestimaad II

Alljärgnevalt noorte muljeid:
Johannes: Ma sain teada, et
Võrtsjärv on 35 km pikk ja 15 km
lai. Oskan nüüd paremini teiste
inimestega suhelda ja suhtun
loodusesse teisemalt.
Liisa Riin: Minu jaoks oli suureks
üllatuseks see, et me rääkisime küll
haabjatest ja kanuudest, kuid ühel
õhtul läksime peale päikeseloojangut

ka ise kanuutama ning üle pika aja
oli mõnus kuulata lihtsalt vaikust.
Ma sain kindlasti hästi palju uusi
taimi teada ning ka nende mõjusid.
Me saime ka ise vilepilli teha ning
ma olin väga üllatunud, et seda
nii kiiresti teha saab. Peale seda
projekti olen ma veelgi julgem, sest
suhtlesin hästi palju teiste koolide
õpilastega ning sain ka uusi sõpru.

Uku: Suurim elamus oli see kui
öömatkal ujus sokk kanuu eest läbi.
Kindlasti on minu teadmised tänu
sellele projektike Lõuna-Eesti kohta
suuremad. Mulle jääb meelde Karula
maastik ja Soomaa 5. aastaaeg, mis
tundub väga huvitav ja võimas.
Tean, et tänu sellele projektile oskan
paremini inimestega suhelda ja
väärtustada vaikust.
Evert: Kõige ägedam oli öömatk
kanuudega. Tänu projektis osalemisele oskan paremini käituda: ei
sega teisi ja olen korralik, vaatan
filmimise ajal kaamerasse, olen
enesekindel ja ei häbene.
Eliisa: Kõige suurem elamus oli
see kui vaatasime binokulaarist vee
putukaid ja see, et Tipu Looduskoolis
tegutsevad välismaalased. Oskan
nüüd aerutada ja olen julgem
suhtlema. Sain palju uusi sõpru ja
tuttavaid.
Paul: Minu kõige suurem elamus
olid rabamatk ja kanuumatk ning
kõige tähtsam fakt, et kanuu saab

valmis ehitada ühe kuuga.
Oskan nüüd meisterdada
roost või putkest vile ja
olen kaaslaste suhtes
lahkem.
Eliisabeth: Kanuumatk
oli minu jaoks uusim ja
üllatavaim elamus. Ma
sain teada, et rohelised
jõhvikad ei näita end
tavaliselt, kuid meil
õnnestus näha väga suuri
rohelisi jõhvikaid. Ma
oskan nüüd vahet teha
mürgistel marjadel. Avastasin endas
kui lihtne on leida uusi sõpru – peab
lihtsalt suhtlema.
Romet: Minu jaoks oli kõige-kõige
elamuseks Mäekonnu tornis käimine,
sest see tekitas tõelise elevustunde.
Ma sain teada, et kõik need Karula
künkad tekkisid jääajal. Selles
projektis hakkasin end kaamera ees
vabamalt tundma, õppisin paremini
keskenduma ning kuulama. Kindlasti
arenes minu suhtlemisoskus.
Elly: Minu suurimaks elevuseks
oli Võrtsjärvel parvega sõitmine,
kuna mulle meeldis jalad vees
istuda. Meeldejäävaim fakt oli see
kuidas põdrakanepit mustale teele
lisamisega peteti inimesi. Oskan
nüüd parvega sõita ja suudan olla
ka ilma telefonita.
Maie Itse
projekti koordinaator

Veekogude saladused
14. – 19. augustil 2017 toimus
Pärnu Fishing Village kalurikülas
Lahemaa Looduskooli lõimumisprojekt „Vee saladused“, millest
võtsid osa õpihimulised noored
Loksa Gümnaasiumist, Kadrioru
Saksa Gümnaasiumist, Tallinna
Kristiine Gümnaasiumist, Tallinna Reaalkoolist, Prantsuse
Lütseumist, Lilleküla Gümnaasiumist ja Haabersti Vene
Gümnaasiumist. Projekti eesmärgiks oli õppida tundma vee
elustikku ning vees liikumist. Seda
kõike ehedas õpikeskkonnas ja
kogenud spetsialistide käe all.
Noored tutvusid projekti käigus
rannaniidu ning luitemaaga ning
oskavad nüüd kindlasti jutustada,
kuidas need tekkisid, millised
kooslused seal elavad ning millist
tähtsust omab inimene nende paikade
püsima jäämisel. Roostiku vahel aga
nägid noored, kuidas rõngastatakse
linde. Lisaks sellele said kõik
osalejad proovida jõel aerutamist,
vesijalgrattaga sõitmist ning kahvaga
tiigist ja jõest putukate püüdmist.
Samuti oli noortel võimalus kohtuda
meremeestega, ammutada tükike
pärandkultuuri ning rakendada uusi
teadmisi tähistaeva jälgimiseks.
Palju oli ka grupitöid, mis peamiselt
seisnesid kokkuvõtvate ja teadmisi
kinnistavate esituste koostamises.
Kindlasti aitas see palju kaasa ka
suhtlemisoskuse arendamisele ja
uute sõprade leidmisele. Siinkohal
ei saa mainimata jätta sportlikke
mänge ja lõkkeõhtut, mis osalejaid
ühtseks tervikuks aitas luua.
Võib julgelt väita, et kõigi osalejate
ahhaaks kujunes üllatussõit purjelaevaga Jenny Kruse Pärnu lahele

ning sealne imemaitsev õhtusöök –
otse ahjust tulnud soe suitsulatikas.
Kogu reisi vältel kasutati võimalust
kaptenilt ning tüürimehelt küsida
ning teadmisi täiendada.
Projektis osalenud noored hindavad
ning
peavad
väga
oluliseks
omavahelist
suhtlemist,
uute
sõprade leidmist ning oskuste,
teadmiste, kogemuste ja sõnavara
pagasi suurenemist. Aitäh kõigile,
kes panustasid selle projekti
kordaminekusse! Eriline tänu SA
Archimedes Noorteagentuurile projekti rahastamise eest.
Loksa Gümnaasiumist osalesid
noortekohtumisel: Annemari
Adler, Lilli Ann Linno, Liisa Riin
Linno, Leenu Aasrand, Liisa Laur,
Andrei Bekker, Martti Neidla eesti
õppekeelega klassidest ja Dana
Gulyakova, Daniil Rumyantsev,
Diana Bitšuk, Viktoria Utjuganova
vene õppekeelega klassidest.
Annemari Adler
Loksa Gümnaasium 9.a klass
Osalejate arvamusi:
Andrei: Mulle meeldis lugeda ja
kirjutada papa Janseni koolis ning
sõita purjelaevaga Jenny Kruse.
Dana: Selles projektis sain palju
uusi oskusi: kuidas sulega kirjutada,
kuidas disgolfi mängida, kuidas ja
millistest taimedest teed teha. Sain
teistega suhelda ja koostööd teha.
Daniil: Mulle meeldis kõige rohkem
paadiga sõita ja kogu grupiga
muulil käimine. Ma õppisin grupis
töötamist ja eesti keeles suhtlemist.
Diana: Ma sain selles projektis uusi
sõpru ja mulle meeldis koos eesti
lastega teha rühmatöid.

Leenu: Mulle meeldis väga Pärnu
Looduskeskus, eriti meeldisid mulle
seal elavad loomad. Tore oli teha
grupitööna plakateid ja näidendeid.
Õppisin väga palju uut.
Liisa: Minu kõige suurem elamus
oli vee elustiku uurimine ja seejärel
leidude määramine. Koidula muuseumis oli väga põnev vanaaja
arvutamine ja kirjutamine.
Liisa Riin: Väga põnev oli lindude
rõngastamine.
Selle
projekti
kõige-kõige on siiski sõbrad ja
uued tuttavad, sest nad tegid
noortekohtumise nii imeliseks.

Lilli Ann: Sain väga palju uusi
teadmisi kaptenitelt, nende elust,
laeval olevatest reeglitest ja
mõnusaid kogemusi ise sõites.
Kõige huvitavam oli nutiseadmega
Avastusretke läbimine Pärnus.
Martti: Mulle meeldis lõkkeõhtu
ja see, kuidas me seal laulsime ja
tantsisime, tähti vaatasime ja loodust
nautisime. Sain selles projektis palju
uusi teadmisi.
Viktoria: Projekti kõige suurem
elamus minu jaoks oli laevaga
sõitmine ja seal ühiselt laulmine.
Mulle meeldis, et saime ka linnaga

tutvuda. Õppisin palju uusi
eestikeelseid sõnu ja sain eesti keeles
suhelda.
Maie: Mul on siiralt hea meel, et
Annemari ja Lilli Ann seda projekti
ideest teostuseni vedasid. Loodan,
et saadud kogemus julgustab
edaspidigi oma ideid jagada, kirja
panna ning teoks teha.
Pille:
Mina
nautisin
seda
noortekohtumist eelkõige väga
toreda seltskonna pärast: noored
olid hakkajad ja tegusad. Rõõm oli
nendega koos olla.

NOORED 7

Harjumaa Keelpilliorkester
alustas oma juubelihooaega
22.-24.augustini toimus Noarootsis Harjumaa Keelpilliorkestri (HKO)
laager. Sellel hooajal tähistab orkester oma 15. sünnipäeva. Laagris tehti
algust juubelikontserdi kava õppimisega. Laagrist võtsid osa ka Semjon Han
ja Elisabeth Jordan Loksa Muusikakoolist.
HKO on projektorkester, mis saab kokku 1-2 korda veerandis. Üle Harjumaa
kogunevad viiuli-ja tšelloõpilased kokku, et koos harjutada ja vaba aega veeta.
Lisaks Harjumaa pillilastele osalevad HKO töös ka Rapla Muusikakooli
õpilased.
Esimene suurem esinemine on orkestril kavas 9. detsembril, kui toimub
kontsert Vääna Mõisatallis. Juubelikontsert toimub aga 3. märtsil Estonia
Kontserdisaalis, millega tähistatakse HKO 15. ja HNPO (Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester) 20. aastapäeva.
Riina Paartalu
Loksa Muusikakooli viiuliõpetaja

Loksa noorkotkad olid Rootsis võistlustel väga edukad!
Loksa noorkotkad Kaarel Eelmäe,
Marko Metus, Märt Mägi ja Siim
Aksel Amer said preemiareisi Rootsi
Vällingeni militaarvõistlustele võistlema Mini-Erna teise koha eest.
Eestist oli veel Pärnu noorkotkaste
võistkond ning 3 kodutütarde tiimi,
kokku oli võistkondi 72 erinevatest
riikidest.
Esimesel päeval võisteldi laskmises, kauguste mõõtmises, granaadi
viskes, takistusrajal, teateorienteerumises ja oli olemas ka üllatusülesanne, kus oli vaja kokku panna
4 kaitseaia osa. Kui poisid põrusid
teateorienteerumises oma vigade
tõttu, jättes võtmata viimase punkti
ja said selle trahviks DNF, siis takistusrajal saadi päeva teine aeg.
Järgmisel hommikul anti start eelmise päeva tulemuste põhjal ning
starditi 20sekundiliste vahedega
ning algas tagaajamine umbes 10
kilomeetri pikkusel erinevatel orienteerumisradadel Lürvo startis 17 kohalt ja jõudis finišisse viiendana.
Poistel on väge ja tahtmist täis en-

nast hästi näidata erinevatel võistlustel, sest ees ootab viimane aasta
koos noorte kotkaste võistkonnas.
Kahjuks saab noorkotkas ja kodutütar olla vaid seni kuni saad 19
aastaseks.

Loksa rühm ootab sügisest vahvat
järelkasvu nendele tublidele poistele
ja tüdrukutele, kes paraku on juba
välja kasvanud või kohe lendu minemas.
Loksa rühma juhid

Projekti „Matkates metsas ja ajaloos“ raames oli noortele
palju põnevaid tegevusi

Loksa Muusikakooli 1. klass
Alex Alliksaar tenor õp. Andrei Sedler
Elza Jakobson flööt õp. Riina Paartalu
Carmen Kaljumäe trompet õp. Andrei Sedler
Alesja Kornõšova klaver õp. Irina Šults
Anastasia Maiberg flööt õp. Riina Paartalu
Roosi Maarja Mänd klaver õp. Lilia Semjonov
Kassiya Simakova viiul õp. Riina Paartalu
David Varkentin saksofon õp. Lauri Metus

2017. aasta avatud noortekeskuste
projektikonkursil
sai
läbi
Eesti
Noorsootöö Keskuse rahastuse Loksa
Noortekeskuse projekt „Matkates metsas
ja ajaloos”, mille läbi viimise aeg jäi
augusti kuusse.
Projekti esimene osa oli ööbimisega
metsamatk Loksa lähedal. Eesmärgiks
oli näidata, kuidas veedavad oma aega
kodutütred ja noored kotkad, kelle suur
osa suvest tihti möödubki sõjaväetelgis
ja
metsas.
Noored
kogunesid
noortekeskusesse ning alustasid jalgsi
matka laagripaika, kus nad kohale jõudes
valmistasid välitualeti ning korrastasid
laagriala. Neile näidati ka muid
sõdurioskuseid ning oli ka vaba aega, et
käia mere ääres ujumas.
Teine etapp viis meid kaugele

Valgamaale, kus külastasime Valga
Militaarteemapark-muuseumi. Kohale
jõudes asusime sõjamasina Kraz kastis
teele teise maailmasõja aegsete kaevikute
poole. Jagunesime kaheks meeskonnaks
ning laserlahingud saidki alata.
Teemaparki tagasi jõudes käisime
helikopteriga Valga linna vaatamas.
Ööbimine oli kasarmustiilis, kuid
viimased õhtud enne kooli pole
magamiseks, seda enam, et oli soe ja
mõnus õhtu. Tegime lõket, laulsime,
mängisime ja lihtsalt jooksime ringi. Kes
ära väsis, läks magama, sest hommikul
läks programm edasi sportlikult. Esmalt
läbisid kõik takistusraja ning siis prooviti
teha kiiremat aega ronimisseinal.
Kuna teemapargi töötajad pole varem
ronimisseinal aegu võtnud, siis saime

au teha esimene rekord, mille sai enda
nimele Märt. Ühtlasi tegi Märt ka
takistusraja kiireima aja ning numbrite
järgi võiks öelda, et tõi rekordi Eestile
tagasi, kuid tema kaval taktika ei loetud
päris õigeks.
Muuseumis rääkis giid erinevatest
ajaperioodidest ja erinevatest jõustruktuuridest ning poisid uudistasid
huviga Eesti suurimat relvakogu.
Peale maitsvat lõunasööki oligi aeg bussi
minna ja tagasiteele asuda.
Tänan vahvaid noori, Dianat, Marinat,
Olevit ja Tarmot, kes aitasid läbi projekti
erinevate tegevustega!
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Loksa võõrustas orienteerujaid

12.-13. augustil toimusid Eesti meistrivõistlused orienteerumissprindis ja orienteerumise sprinditeates (parim OK Võru). Loe lisaks: http://sport.err.ee/keyword/321654 31. augustil aga toimus Loksal suur
Tallinna Orienteerumisneljapäevak (vaata fotosid: https://www.facebook.com/Tallinna-Orienteerumisneljapäevakud).

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 300 m. 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.

Meenutades Mikk Mikiveri tema 80. sünniaastapäeval

4. septembril oleks Loksalt pärit Eesti teatri suurmees Mikk Mikiver saanud
80. aastaseks.
Üks tema lemmikluuletusi oli J. Liivi „Helin“:

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.

Kui mina olin veel väikene mees,
Üks helin mul helises rinna sees.
Ja kui mina sirgusin suuremaks,
Läks helingi rinna sees kangemaks.

5. Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve
elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine.
Enampakkumise alghind 85 000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas
Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht)
umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

Nüüd on see helin pea matnud mind,
Ta alla rusuks on raugenud rind.
See helin mu elu ja minu hing,
Tal kitsaks on jäänud maapäälne ring.

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 29.09.2017.Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.
Laste lauatennise treeningud
algavad 11. septembril 2017
Treeningud toimuvad kaks korda nädalas
esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

Lauatennise
treeningud Loksal
Kell 17.00    1.-3. klassi lapsed.
Nii poisid kui tüdrukud
Kell 18.00    4.-6. klassi lapsed.
Nii poisid kui tüdrukud
Kell 19.00    7.-12. klassi noored ja ülejäänud huvilised
Eelregistreerimine ja info telefonil
504 1944, e-mail: rainer.lapp@loksa.ee

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr
075620)

teevad puhtaks teie majade
korstnad ja lõõrid.
Sel alal on meil üle
20-aastane kogemus – see
on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele
10% allahindlust.
Tel.: 508 8941 või 6031263
E-post:
ignatenko49@mail.ru
Südamlik kaastunne
Hilvile kalli abikaasa
Urmas Keskülli surma puhul.

Hauapiirete ja
hauakividevalmistamine,
müük ja paigaldus kalmistutel
üle Eesti.
Hauakiri on TASUTA.
Avatud E-R 10-18, L 10-15
Punane 68, Tallinn.Tel 558 7276
Hauapiirded OÜ *
www.hauapiirded.info

Töökaaslased
Loksa gümnaasiumist.

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus.
Autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded!
Veermiku remont ja
diagnostika.
Registreerimine:
58137151

Korstnate ja korstnapitside
ehitus, plekitööd.
Tel: 56293653

SKP Invest OÜ
ostab metsamaad,
raieõigust ja
põllumaad. Aus tehing,
õiglane hind ja kohene
tasumine.

Tel 5080065

info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Ostan pihlakamarju
alates 30 kg.
Hind rootsudeta
1 EUR/kg.
Valgejõe Veinivilla,
5087222
Tiina Kuuler

Mikk oli koolmeistrite Arnold ja Hilda Mikiveri kolmas laps. Ta lõpetas Loksa
kooli 7. klassi 1951. aastal ja Lavakunstikooli I lennu 1961. aastal. Mikk oli
oma õpetaja Voldemar Panso lemmikõpilane. Panso taipas ilmselt, kuidas
mereäärne elu Mikku kujundas:
„Kadakane ja kibuvitsane, mitte stepiavar, vaid metsahämar, pisut salavaikne
ja arvamata; isegi sirgjoonelisus hämarasse sumbuv. Miku looming ei naera
ja naer ta fotole ei sobi. Mikk oli kidujas ja okslik. Ja kui uskuda, sünnipaik
inimese kujunemisse jälje jätab, siis võiks Mikku Loksa-poolseks pidada.“
Mikk tuli teatrimaailma, mängides kohe keerulisi rolle, lavastades kohe
keerulisi tükke. Tema erilised lemmikud olid Kruusvall, Kross, Traat, Kaplinski.
Miku parimaks lavastuseks peeti „Pilvede värve“ 1981. aastal.
Miku elus olid määravad kaks inimest. Üks oli tema isa Arnold, kes Miku
arvates oli „kare ja morn mees ... . Tema käest olen ma oma põhja saanud ...“.
Teine inimene Miku elus oli Voldemar Panso. „Pansoga oli kohe niisugune
tunne, et oled kellegi sellisega kokku saanud, keda me teatrikoolis võrdlesime
või kelle kohta mina ise ei tea mitmendal kursusel ütlesin – PÄIKE“ .
Miku hääl, ainult temale omane, madal ja rahulik, karismaatiline, hinge kõne.
Mikk sündis kunstnikuks. See, kuidas ta luuletusi luges, on sõnuseletamatu,
teda peab vaikselt, omaette kuulama. Ta oli ka sõnaosav kirjamees, tema
kirjutisi ja mälestusi hoiame oma arhiivis aukohal.
Kes Mikk oli? Näitleja. Lavastaja. Suur Inimene. Härrasmees. Loksa poiss.
Mikk lahkus meie hulgast vaatega merele, vaatega Loksa ranna poole,
9. jaanuaril 2006. aastal. Aeg sai otsa. Palju soove ja plaane jäi täitmata.
Aitäh Sulle, Mikk, Vana-Loksa Seltsi auliige, et Sa olid meiega ja pidasid
kalliks Loksat, meie kodukohta.
Vana-Loksa Selts

