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Palju õnne
vanematele!
LOKSA LINNA PÄEV – 24 aastat Loksa linna
Päeva kava

9.00 - riigilipu heiskamine
9.00–16.00 - linnapäeva laat
10.00–17.00 - MTÜ Rannamännid käsitööde näitus-müük
(Pärna tn 1-1)
10.00–21.00 - Tallinna Ülikooli kunstiosakonna üliõpilastööde
ja Loksa kunstiringi õpilaste tööde näitus Loksa
Kultuurikeskuses.
11.00 – rannavõrkpalliturniir Loksa rannas (vaata eraldi
kuulutust lk 8)

12.00 – kohtumine kunstnik Gerbert Tsukkeriga Loksa
Linnaraamatukogus - uue raamatu esitlus ja akvarellide
näitus- müük
12.00-15.00 – JJ-Street atraktiivne telk. Võistlused,
mängud ja palju muud põnevat.
14.00-18.00 - lastele batuut, näomaalingud.
15.00-16.15 - Kiisa rahvamaja näitetrupi esitlus „Piire
ületades“ Loksa linnaväljakul. Autor ja lavastaja Tiiu Rõuk
15.00 - lastejooks ümber ujula (vaata eraldi kuulutust lk 8)
15.45 - kepikõnd ümber linna - distants 7 km (vaata eraldi
kuulutust lk 8)
16.00 – jooks ümber linna (vaata eraldi kuulutust lk 8)

Kontserdi kava

19.00 - Noorte Puhkpilliorkester
Tantsukool New Star
JJ-Street
Idamaise tantsu stuudio Aliah
Rahvakunstiansambel Soomest Östnylands Brage
20.00 - Slava Isetski
20.55 - linnapea tervitus
21.00 - ansambel Karavan
23.00–02.00 DJ Erkki Sarapuu
Vaba pääse!
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2 AKTUAALNE

Kas Riigihaldusreform
Harju moodi?
Lugedes 11. augustil Harju Elus
avaldatud Ülo Russaku artiklit
„Kaupo Rätsepp“ tunnistab vigu“, tekib küsimus, miks siis
sellised „veakesed“ ikka tekkisid?
Aga ehk on tegemist hoopis Riigihaldusreformiga Harju moodi?
Kui 11 aastat tagasi – 2006.a õnnestus tõsiste veenmiste tulemusel
Harjumaa Omavalitsuste Liidu ühise
katuse alla tuua ka Keila vald, Saue
vald, Paldiski linn ja Tallinna linn, siis oli eesmärgiks mitte ainult anda
HOL-ile suurem finantsvõimekus, aga eeskätt võimaluste loomine
paremaks ja tõsisemaks koostööks. Kindlasti on seda ka olnud, aga
kahjuks on sellega kaasnenud parteide ja parteistunud nn kodanike
liitude „diilid“ ja tagatoa kokkulepped. Küllap on seegi tavaline
mitmeparteilises ja kirjus demokraatias. Kui aga sellega kaasneb
seaduse räige rikkumine ausa ja isamaalise IRL tuntud liikme, HOL-i
esimehe Kaupo Rätseppa poolt, mida Ta alles kolm nädalat hiljem, peale
korduvaid vassimisi ja õigustamisi „möönab“ siiski enda veana, pole
see aus ega isamaaline ei HOL-i esimehele ega Harku vallavanemale.
Tuletan Kaupo Rätseppale meelde, et HOL-i uus Põhikiri võeti Kuusalus toimunud HOL-i volikogu istungil parandusteta vastu 14. juunil
2017.a, aga juba mõned päevad hiljem asus HOL-i esimees tahtlikult
„parandama“ volikogu poolt kinnitatud Põhikirja, mille Ta siis 26. juunil
Äriregistrile edastas. Miks näib selline tegevus tahtlikuna? Eks ikka
seepärast, et 20. juunil tegi Kaupo Rätsepp ettepaneku kiirkorras kokku
kutsuda „elektrooniline juhatus“ ja kui siis see osade juhatuse liikmete
vastuseisu tõttu toimus „tavalise“ juhatuse koosolekuna 26. juunil, ei
mainitud seal mingil kombel „vajalikest muudatustest“ Põhikirjas. Küll
aga asus HOL-i esimees koheselt korraldama HOL-i büroo töötajate
(Vambo Kaal) koondamisi, milline õigus HOL-i volikogu poolt
kinnitatud Põhikirja järgi puudus. Mida see võib kaasa tuua? See poleks
esimene kord kui HOL-i juhtide tahtlik, aga ka rumal tegevus lõpeks
suurte rahaliste nõuetega HOL-i, aga sisuliselt Harjumaa omavalitsuste
vastu, kelle najal MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit elab ja toimetab.
Kummaline on aga enamuse HOL-i juhatuse liikmete seisukoht, kellel
„seisukohta“ lihtsalt pole, millest kumab läbi soov enne valimisi pigem
vait olla, sest kes teab, kellega peale valimisi tuleb kokkuleppeid teha.
Nendel juhatuse liikmetel soovitan tutvuda KarS § 281 lg1 ja KarS §
299 lg1 sätestatuga. Ka vait olemine võib olla karistatav.
Aga kokkuleppeid saab ka varem ja erinevaid teha. Teatavasti lõpetavad

Kaupo Rätsepp tunnistab vigu

Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(edaspidi HOL) volikogu võttis
vastu 14. juunil otsusega nr 6
uue
põhikirja.
Äriregistrisse
esitatud põhikiri aga erineb HOL
volikogu koosolekul vastu võetud
põhikirjast.
9. augustil toimus HOLi juhatuse
koosolek, kus ühe punktina arutati ka
Äriregistrile esitatud vale põhikirja
küsimust. Kuna juhatuse aseesimees
Helle Lootsmann ei saanud tervislikel põhjustel koosolekul viibida,
saatis ta oma seisukoha kirjalikult
nii juhatusele kui Harju Elule.
Avaldame selle:
Seisukoht seoses HARJU ELU
küsimuste ja HOL-i esimehe Kaupo
Rätseppa “selgitustega”

on kustutatud § 19 ning esitatud
muudetud kujul Äriregistrile.
Sellise tegevusega on täidetud
süüteo koosseis, mis on karistatav
tulenevalt KarS § 281 lg 1 ja KarS §
299 lg 1 ning loomulikult ei saa see
olla aktsepteeritav ei HOL-i juhatuse
ega HOL-i volikogu poolt.
Teen ettepaneku HOL-i esimehel
Kaupo Rätseppal tagasi astuda ja
HOL-i juhatusel esitada Äriregistrile
koos selgitustega HOL-i volikogu
poolt 14.juunil 2017.a. vastu võetud
HOL-i Põhikiri.
Samuti tuleb tühistada Kaupo
Rätsepa poolt vormistatud seadusevastased koondamisteated ja vormistada vajadusel uued, lähtudes
seadustest ja kehtivast HOL-i
Põhikirjast.

Tutvunud Kaupo Rätseppa korduvate selgitustega seoses HOL-i
juhatuse poolt volikogule esitatud
ja muudatusteta HOL-i volikogu
poolt 14. juunil 2017.a. vastu
võetud HOL-i Põhikirja hilisema
muutmise kohta HOL-i esimehe
poolt olen seisukohal, et tegemist on
Kaupo Rätseppa teadliku ja tahtliku
tegevusega.
HOL-i esimehe tahtliku tegevusena
on HOL-i volikogus vastuvõetud
Põhikirjas muudetud § 15 lg1
punkti 6 sõnastust ning põhikirjast

Nüüd Kaupo Rätsepa selgitus:
Äriregistrisse esitatud põhikirjast
välja jäetud § 19 kohaselt moodustaks
Liidu struktuuri direktori juhitav
büroo ning juhatuse moodustatavad
talitused. Põhikirjast lähtuvalt on
HOLi organiteks volikogu, juhatus,
juhatuse esimees ja Liidu direktor.
HOLi büroo ei ole HOLi organ, millel
oleks õigus teha tehinguid. Samuti ei
saa seetõttu büroo moodustada ka
Liidu struktuuri. Büroo moodustab
Liidu direktori poolt tööle võetud
töötajaskond, millest tulenevalt on

mõistlik § 19 põhikirjast välja jätta.
Tunnistan HOLi juhatuse esimehena,
et
oleksin
pidanud
eespool
kirjeldatud paranduse ettepaneku
tegema hiljemalt 14.06.2017 toimunud HOLi volikogu koosolekul,
mitte viima paranduse sisse peale
volikogu poolt põhikirja kinnitamist.
Tegin tol hetkel vastava paranduse
eeldades, et tegemist on pigem
redaktsioonilise parandusega, mis
kajastab ning selgitab korrektsemalt
Liidu juhtimise ja otsustamise
protsessi. Möönan, et tegemist
oli minupoolse veaga, mille parandamist arutasime 9. augustil
toimunud juhatuse koosolekul,
koosolekult
puudusid
Helle
Lootsmann ja Kalev Kallo.
HOLi juhatus teeb ettepaneku
esitada HOLi volikogule, mis toimub
20. september 2017, põhikirja
muudatuse ettepanekud.
Kas HOL-i senine kauaaegne
tegevjuht Vello Tamm esitab
ebaseadusliku koondamisteate peale
Kaupo Rätsepa ja HOLi juhatuse
vastu kohtusse hagi, seda Harju Elul
enne lehe trükkiminekut tuvastada ei
õnnestunud.
Ülo Russak
ylo@harjuelu.ee

LASTE VABARIIK LOKSAL

1. jaanuarist 2018. a tegevuse maavalitsused. Harju Maavalitsuses ja
mõnes opositsioonierakonnas on kindlasti ametnikke, kes sooviksid
“uusi väljakutseid“ ja kui HOL-i tänaste ametnike koondamistega
(olgu või ebaseaduslikega) ja „uue“ struktuuriga sellised võimalused
luuakse, lahendatakse isegi mitu asja korraga. Riigihaldusreformi
käigus oleks Harju Maavalitsus likvideeritud, aga kõik „kokkulepitult
vajalikud“ inimesed uuesti ametipostidel.
Elame – näeme.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Harju maavanem 2006 - 2009

3. augustil oli Loksa
linnaväljakul sagimist
palju. Loksa kandi
lastele ja noortele oli
külla sõitnud Laste
Vabariik. Oma töötoad
olid avanud Tallinna
Loomaaed, Tallinna
Linna Muuseum, Loksa
Linnaraamatukogu, Jääaja
Keskus ja Büroodisaini
meisterdamise töötuba.

Loksa linnapea ja Kuusalu vallavolikogu liige

Kuna ilm oli suurepärane,
siis oli osavõtjaid ja
uudistajaid väga palju. Ja
oli mida uudistada!

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 Suve ANK aga
organiseeris võistlusi. Ja
tegus päev tegi kõhud
tühjaks – kõik osalejad
said maitsvat sõdurisuppi
- suur tänu valmistajatele.
Meeleoluka kontserdiga
esinesid Loksa kandi
noored. Esinesid kandlemängijad, mudilaskoor,
New Star väikesed tantsijad, JJ-Steeti rühmad,
laulusolistid.
Oli tore ja meeldejääv
päev meile kõigile!
Laste Vabariigi
meeskonnale edukat
ringreisi!

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
Volikogu istung toimus neljapäeval,
10. augustil.
Osales 11 volikogu liiget.
Päevakorra menetlemisel osalesid
linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt ja
Andres Kaskla.
- Volikogu kehtestas Loksa
linna haridusasutuste Loksa Gümnaasiumi, Loksa
Lasteaia Õnnetriinu ja Loksa
Muusikakooli direktorite,
õppealajuhatajate ning õpetajate
töötasu uued alammäärad

(väljaarvatud gümnaasiumi õpetaja
töötasu alammäär, mille kehtestab
Vabariigi Valitsus).
Uute alammäärade kehtestamise
tingis valitsuse lubadus
eraldada täiendavalt vahendeid
huviharidusele ja koolieelsete
lasteasutuste õpetajate tööjõukulude
katteks. Uue määrusega kohaselt
tõusevad töötasu alammäärad
sõltuvalt õpetaja haridusest Loksa
Lasteaia Õnnetriinu õpetajatel kuni
40%, muusikakooli õpetajatel kuni
11,5%. Uued alammäärad hakkavad
kehtima 1. septembrist 2017.

Õpetajate töö tasustamisel
arvestatakse tema vastavust
kvalifikatsiooninõuetele ning
pedagoogilisi kompetentse,
palga alammäärast madalamat
palka seadusega kehtestatud
täistööaja eest neile maksta
ei tohi.
Linnavolikogu määrus „Loksa
linna munitsipaalharidusasutuste
juhtide ja õpetajate töötasustamise
alused“ on kättesaadav Loksa linna
kodulehel
http://www.loksalinn.ee/eeskirjadharidus

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.
Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
TEHNIKARINGI „Vanast uus“ JUHENDAJA
leidmiseks.
Nõuded: huvi ja oskus tehnikahuvilisi noori juhendada.
Kasuks tuleb vastav haridus tehnika valdkonnas.
Ring alustab tööd sügisel 2017 ning toimub
1 kord kuus.
Ringi eesmärk on noorte tehniliste ja käeliste oskuste
arendamine, vanade asjade taaskasutusse võtmine
(jalgrattad, väikesed kodumasinad jms).
Avaldus ja CV saata linn@loksa.ee või tuua paberkandjal
Loksa Linnavalitsusse või saata: Loksa Linnavalitsus,
Tallinna tn 45, 74806 Loksa, hiljemalt 28.08.2017.
Info tel 603 1253.

Loksa Linnavalitsus võtab Loksa Lasteaeda
Õnnetriinu konkursi korras tööle
tugiisiku lapsele (venekeelne).
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 28. augustiks 2017
aadressil Tallinna tn 45, Loksa 74806,
Harju maakond või e-posti teel: linn@loksa.ee
märksõnaga „tugiisik”.

Loksa Gümnaasiumi
kantselei lahtiolekuajad
dokumentide
vastuvõtuks.
14.08.-25.08.2017
tööpäeviti
kell 9.00-12.00.

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

- Volikogu otsustas jagada Loksa
linna omandis oleva kinnistu
aadressil Metsa tn 11a. Antud
maa-ala munitsipaliseerimisel
selgus, et sellel asuvad osaliselt
Ranna tn 22 ja Männi tn 9/1
kinnistute abihooned.
Linnavalitsuse ettepanekul eraldati
Metsa tn 11a 8257 m2 pindalaga
kinnistu arvelt Ranna tn 22
omanikule 181m² ja Männi tn 9
omanikule 475m² maad.
Eraldatud maatükkide kinnistamisel
uutele omanikele saavad nende

abihooned paiknema neile
kuuluva maa peal. Avaliku võimu
teostamiseks ei ole linna loovutatud
maatükid vajalikud.
Enam teavet Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna
kodulehelt http://www.loksalinn.ee/

Rein Heina
volikogu
esimees

Loksa Linnavalitsus võtab
tööle hooldustöötaja.
Ametinimetus: hooldustöötaja. Täistööaeg, töösuhte
kestus tähtajatu. Töötasu kokkuleppel. Töökoha
asukoht Loksa linn.
Kandideerimise tähtaeg: 28. august 2017.
Tööleasumise aeg: kokkuleppel
Nõuded kandidaadile: Haridustase - vähemalt
keskharidus
Soovituslik hariduse valdkond: meditsiin, sotsiaaltöö
ja nõustamine
Kutsetunnistus:
Nõutav hooldustöötaja kutsetunnistuse omamine või
valmidus selle omandamiseks.
Soovituslik varasem töökogemus samal ametialal.
Keeleoskus
Eesti keel vähemalt B1, vene keel vestlustasemel.
Arvutioskus
interneti kasutamine, e-posti kasutamine.
Töö kirjeldus:
koduteenuste osutamine eakatele ja erivajadustega
inimestele (eluruumide kütmine ja koristamine,
toidunõude pesemine, vee tuppa toomine, prügi
välja viimine, pesemisvõimaluse korraldamine,
pesu pesemise korraldamine, kauplusest toidu ja
esmatarbekaupade toomine, arsti juures käimine jne).
Muud nõuded
väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea pingetaluvus
ja vastutustundlikkus, abivalmidus ja usaldusväärsus.
Kasuks tuleb varasem töökogemus sügava, raske või
liitpuudega inimeste hooldajana, erialane haridus
meditsiini- või sotsiaalhoolekande valdkonnas,
hoolekandeteenuste valdkonnas töötamise kogemus,
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad,
Avaldus ja CV saata linn@loksa.ee või tuua
paberkandjal Loksa Linnavalitsusse või saata: Loksa
Linnavalitsus, Tallinna tn 45, 74806 Loksa, hiljemalt
28.08.2017. Info tel 603 1253
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DigiMaa sooviavalduste
vastuvõtt lõppeb 31. augustil
Aprillis tegime algust kogu Harjumaad hõlmava projektiga DigiMaa,
mille eesmärk on ühendada kodud ja
ettevõtted valguskaabliga, et kõik nii
tänased kui ka tuleviku internetiteenused oleksid inimestele alati kättesaadavad.
Nelja kuu jooksul oleme teinud palju
teavitustööd ja selgitanud, mis on
lairibaühendus ning miks on maja
ühendamine just valguskaabliga
väga oluline.
Oleme DigiTuuriga rännanud mööda
Harjumaad, oleme saatnud kõigile
majaomanikele postkasti DigiMaad
tutvustava brošüüri, oleme DigiMaast kirjutanud ka siin leheveergudel ning pidevalt kajastame oma
tegevusi ka sotsiaalmeedias.
Seega loodame, et kogu vajalik info
on kohale jõudnud kõigile neile, kellel majas veel kaasaegset internetiühendust ei ole.
Info jõudmine kõigi huvilisteni on oluline aga seetõttu, et valguskaablivõrku
ei ehitata kõikide majadeni, vaid ainult nendeni, kuhu seda soovitakse.
Nüüd on aga oma soovi avaldamiseks järele jäänud vaid loetud päevad!
Kuni 31. augustini on veel võimalik oma soovist teada anda DigiMaa kodulehe www.digimaa.ee kaudu. Peale seda hakkab pihta juba projekti järgmine
faas – võrkude planeerimine.
DigiMaaga soovib liituda juba üle 11000 majapidamise
Üle Harjumaa oli juuli keskpaigaks tulnud sooviavaldusi DigiMaaga liitumiseks juba üle 11000-de.
Mitmetes valdades on sooviavalduste esitamine olnud väga aktiivne ning
üle poole sidekaablita maja omanikest on juba soovi avaldanud. Nendes valdades aga, kus info liikumine ei ole olnud nii tõhus, on ka sooviavalduste arv
väiksem.
Kuusalu vallast oli juuli keskpaiga seisuga saabunud meile 964 sooviavaldust DigiMaa ühenduse saamiseks. See on 32% nendest majadest kus
sidekaablit praegu ei ole. Kui võrrelda Kuusalu valda teiste DigiMaa piirkondadega, siis sooviavalduse osas ollakse keskmiste hulgas.
Loksa linnast oli juuli keskpaiga seisuga saabunud meile 33 sooviavaldust
DigiMaa ühenduse saamiseks. See on 9% nendest majadest kus sidekaablit
praegu ei ole või on vananenud vaskkaabel. Kui võrrelda Loksa linna teiste
DigiMaa piirkondadega, siis praegu kahjuks ollakse sooviavalduse osas veel
viimaste hulgas.
5 põhjust liituda DigiMaa võrguga
Neile, kes veel kaaluvad sooviavalduse esitamist, tasub siinkohal kindlasti
meelde tuletada peamised põhjused DigiMaa võrguga liitumiseks:
1. Vabadus valida teenusepakkuja
DigiMaa valguskaablivõrk kuulub omavalitsustele ning kõik teenusepakkujad (Telia, Starman, Tele2, jt) saavad seda võrdselt kasutada. Tänu sellele
saab iga tarbija valida endale sobiva teenusepakkuja. See tähendab suuremat
teenuste valikut ja paremaid hindu.
2. Piiramatu läbilaskevõime
DigiMaa ühendus baseerub valguskaablil. Valguskaabli läbilaskevõime on
praktiliselt piiramatu. Tänu selle saab läbi DigiMaa ühenduse kasutada ka
kõige kiiremaid internetipakette, mida teenusepakkujad on võimelised pakkuma nii täna kui ka tulevikus.
3. Garanteeritud kvaliteet
DigiMaa võrgus saab iga tarbija endale personaalse ühenduse. See tähendab,
et DigiMaa ühenduse kasutaja ei sõltu teistest samaaegsetest ühenduse kasutajatest vaid saab alati selle kiiruse, mis talle lubati. DigiMaa ühendus on ka
sünkroonne, see tähendab, et info saab liikuda mõlemas suunas sama kiirusega. Muidugi on DigiMaa ühendus alati stabiilne ja võimaldab ka kõige
nõudlikumate teenuste kasutamist.
4. Tulevikukindel
DigiMaa valguskaabliühendus suudab ka aastakümnete pärast toime tulla
kõige nõudlikemate teenuste edastamisega. DigiMaa ühendus ei vanane
moraalselt ning selle läbilaskevõimest ja kvaliteedist piisab kõikide teenuste
jaoks veel ka aastakümnete pärast. Seepärast on DigiMaa valguskaabliühendus kindel investeering, mis tõstab iga kinnisvara väärtust.
5. Soodsaim võimalus
DigiMaa võrguga liitumine on kõigile kohe alguses liitunutele soodne, kuna
võrgu rajamist toetab esimesel kahel aastal riik. Samuti teeb võrgu rajamise
soodsamaks see, et korraga ehitatakse ühendused paljudele soovijatele.
Hilisemad liitujad hakkavad aga tasuma liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele.
Tänu DigiMaa ühendusele saab tarbija valida paljude teenusepakkujate valikust endale sobivaima terviklahenduse (internet, televisioon, telefon, jms)
ühe paketiga. See on soodsam, kui praegu neid erinevatelt teenusepakkujatelt
eraldi ostes.
Lisainfo saamiseks ja sooviavalduse esitamiseks külastage kindlasti meie
kodulehte www.digimaa.ee ning jälgige meie tegevusi ka Facebookis!
Olav Harjo
DigiMaa projektijuht

Mäletades minevikku suudab kogukond luua
turvalise tuleviku

26. augustil tähistatakse
Viinistu küla 645-ndat sünnipäeva. Päev on täis esinevaid
ettevõtmisi sh küla ja küla
ajaloo tutvustusi ning oma
panus antakse sellega ka Eesti
Vabariigi 100-nda aastapäeva
tähistamiseks.
MTÜ Viinistu Külaseltsi poolt
läbiviidava projekti päeva lauseteks
on: Mäletada minevikku, mitte
unustada oma kogukonna inimesi,
kes olid kunagi sunnitud lahkuma
koduküladest; Hoida kodu, et
säiliksid meie külad, maa ja emakeel;
Luua kogukonnale turvaline tulevik.
Seoses kogukonna koosviibimisega
ja olulise tähtsusega Eesti Vabariigi
100-nda ning Viinistu küla 645-nda
aastapäeva tähistamisega, mõeldakse
rohkem mineviku ning Eesti rahva
ajaloo peale.
Kust on kõik alguse saanud ja kuhu
oleme jõudnud.

Tähtsaim väljund on näidata küla
jõudu ja tahet tegutseda ning olla
oma riigile vajalik.

Jaan Manitski, Improteater Impeerium, MTÜ Viinistu Külaselts
liikmed ja Viinistu külakogu.

Projekti toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA summas
1985,00 €, Kuusalu Vallavalitsus,

Laivi Kirsipuu
projektijuht

LOKSA LINNA HEAKORRA
EESKIRJADEST
Rannas liiklemine
Loksa rannas ei ole lubatud sõita autoga ega ka muude motoriseeritud
vahenditega. See on ohtlik teistele rannas viibivatele inimestele ning on
seadusega keelatud.
Looduskaitseseadus § 37 punkt 3 järgi on mootor- ja maastikusõidukiga
rannas sõitmine keelatud.
Nõude rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut
või arestiga.

------------------------------------------------------------------

Loksa linna koduloomade pidamise
eeskirja meeldetuletus
Koduloomi on keelatud jalutada supelranna alal,
linnaväljakul, lastele mõeldud mänguväljakutel ja
spordiväljakutel.
Loomapidaja on kohustatud koristama oma looma
väljaheited.
Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga. Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel
peab omanik tagama teiste inimeste ja loomade
ohutuse ning vältima koera või kassi lahtipääsemist.
Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata,
abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja
vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu
looma suhtes lubamatu tegu.
Loomaomanik on kohustatud kindlustama looma identifitseeritavuse
veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiibi abil ja loomapidaja peab
tagama looma vaktsineerimise.

Õmblusmasinate
ostmine rahvusliku
käsitöö õmblustehnikate
arendamiseks
MTÜ Rannamännid esmane eesmärk
oli pakkuda tegevusi ja kooskäimisi
eakatele
ja
käsitööhuvilistele
inimestele. Aastatega on ühendusega
liitunud üha enam noori inimesi.
Tänaseks
on
vajaks
jäänud
kvaliteetsetest
õmblusmasinatest,
millega saaks õmmelda erineva
paksusega kangaid (ka paksust
riidest ja väga õhukesest riidest)
ning oleks võimalik teha erinevaid
operatsioone (äärestada esemeid,
teppida, tikkida jne). Eriti on seda
kõike vaja lapitehnika viljelejatel
ning
taaskasutus
materjalide
ümberõmblemisel. Samuti kudumite
kokkuõmblemisel
(kampsunid
näiteks).
Nüüdseks
on
ostetud
kaks
õmblusmasinat JUKI HZL- F600,
JUKI TL-2010Q ja overlokk JUKI
MO-654DE. Masinate soetamise
järel viiakse 2017. aasta sügisel
läbi õmblusmasinate käsitlemise ja
erinevate õmblemistehnikate omandamise kursused.

Eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse
rahatrahviga.

------------------------------------------------------------------

Jäätmete sorteerimine on nüüd
lihtsam, puhtad segapakendid viiakse
koduväravast tasuta ära!
TASUTA pakendikotiteenuse saavad
tellida kõik Loksa linna eramajapidajad.
Tasuta pakendikoti koju tellimiseks
helista 6060439 või kirjuta:
tellimus@ragnsells.com
Lisainfo: https://www.ragnsells.ee/
service/pakendikott/
Korteriühistud saavad omale tellida
TASUTA pakendikonteineri. Lisainfo ja
teenusega liitumine aadressil:
http://www.tvo.ee/korteriuehistuleoma-pakendikonteiner

Õmblusmasinate ostmist toetavad
Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali
SA summas 1799,00 eurot, MTÜ
Rannamännid liikmed ja Loksa
Linnavalitsus.
Projektga antakse oma panus Eesti
Vabariigi 100-nda sünnipäeva tähistamiseks.
Laivi Kirsipuu
projektijuht
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Tutvumine Eesti riigi
mitmetahulise kultuuri ja
kireva ajalooga

Plokkflöödi õpilased käisid Rõuges suvekoolis

-Projektiga „Sulandumine kogukonda läbi erinevate rahvuste tihedama
omavahelise suhtluse ja riigi ajaloo tundmise“, mis viiakse läbi kahe
vabaühenduse PÜ Loksa Kompass MTÜ ja MTÜ Rannamännid poolt,
panustatakse Eesti Vabariigi 100-nda sünnipäeva tähistamisesse. Eestis elav
kogukond, kelle koduseks keeleks on vene keel, vajab seda, et nad teaks ja
tunneks Eesti ajalugu, Eesti vabariigi sünnilugu ja teid mis sinnani viisid.
Sulandumine kogukonda, vaatamata rahvusele, loob inimestes suurema
kodutunde ning turvalisuse.
PÜ Loksa Kompass MTÜ liikmete kogemuste jagamine ja koostöö tõhustamine
MTÜ Rannamännid liikmetega on andnud aluse Eestimaa paikade ja ajaloo
tundmisega seotud projektide elluviimiseks. Seekord sõidetakse Saaremaale,
kus külastatakse Saaremaa muuseumit, seoses eri ajastutega Eestis
(Viikingite, Taanlaste, Rootslaste, Vene Keisririigi valitsemise ajad ning II
maailmasõda). Käiakse läbi Saaremaa tähtsamad ajalooga seotud paigad.
Teise päeva retk on pühendatud Tehumardi ja Sõrve sääre tähtsusele riigi
ajaloos.

Taas oli Loksa flöödiõpilastel
võimalik osaleda toredas suvekoolis.
Plokkflöödi suvekool toimus Rõuges
26.-30. juuli.
Rõuge on imekaunis LõunaEesti suvituskoht. Lähedal on
sametise veega Rõuge Suurjärv.
Juhendajateks olid
sel aastal

Claire Michon Prantsusmaalt ning
meie õpetajad Reet Sukk ja TaaviMats Utt. Suvekooli teemaks oli
plokkflöödi
ansamblimuusika.
Mängiti koos , kuid võimalik oli
saada ka individuaaltunde.
Selle aastal oli Rõuge suvekoolis
lisaks tavapärasele kursusele kavas

ka plokkflöödiõpetajatele mõeldud
eelkursus ning esineti siis õpilaste
suvekooli avamisel. Suvekooli
lõppkontsert toimus 30. juulil Rõuge
kirikus.
Osalesid Annemari Adler, Sandra
Vilumaa, Maria Lahe ja Anna
Eliisabet Mänd. LE

Saksofonistide Suur Suvekool Võsul
Projekti maksumuseks on 2113,00 eurot. Sihtasutus Kodanikuühiskonna
Sihtkapital toetab projekti 1898,00 euroga. Projekti aitavad läbi viia Loksa
Linnavalitsus, PÜ Loksa Kompass MTÜ liikmed eesotsas esimehe Viktor
Fjodoroviga, MTÜ Rannamännid liikmed ja Saaremaa esindajana Gunnar
Usin.
Laivi Kirsipuu
projektijuht

Meie kurnimängijad Saksamaal
1. – 6. augustil toimusid Karlsruhe linnas, Saksamaal Maailmameistrivõistlused kurnimängus!
Eesti koondvõistkond osales vähendatud koosseisus, kuid saavutas häid
tulemusi!
Eurokurni meeskonnamängus saavutas meie koondvõistkond hõbemedali.
Võistlesime Venemaa ja Urkaina koondvõistkondadega.
Hõbemedalid võitsid: Mihhail Jefremov, Vladimir Bõstrov ja Valeri
Sizarov!
Eurokurni üksikvõistlustel võitis kuldmedali meie maailma ja Euroopa
meistrivõistluste mitmekordne võitja ning nüüd juba kurnimängus
kolmekordne maailmameister Mihhail Jefremov. Võistluste ajal haigestus
meie sportlane Vladimir Bõstrov, mis lõppkokkuvõttes võttis kahjuks meie
võistkonnal kulla saamise võimalused.
Jüri Grill
Eesti Kurnimängu Liit

Võsul toimus taas Saksofonistide
Suur Suvekool. 7.-12. augustini
toimunud suvekooli raames lihviti
pillimängu, toimusid individuaalja ansamblitunnid ning orkestri
ühisproovid. Lisaks võeti ette
palju
huvitavaid
ühistegevusi.
Olulise osana on suvekoolis
kontsertesinemised. Sellel aastal
anti 4 kontserti. Kontserdid toimusid
Karepal, Vainupea kabelis, Viru
Folgil ja Võsu rannaklubis. Viru
Folgi osaleti nii avatseremoonial, kui
anti ka eraldi kontsert Majakalaval.
Suur Saksofoniorkester koosneb
noortest saksofonistidest, kes 16 aastat
on Eestimaa erinevatest paikadest

ja muusikakoolidest kogunenud
Lääne-Virumaale
suvekooli,
et lihvida ja harjutada ning
täiustada oma saksofonimängu
oskusi. Saksofonistid on üks suur
ja sõbralik ning üksteist toetav
sõpruskond.  Orkestri koosseis on
pidevas muutuses, sest juba oskajad
liiguvad omandatud oskustega laia
maailma, algajad asuvad nende
asemele.
Saksofoni Suur Suvekool viiakse läbi
koostöös Eesti Saksofoniühinguga.
Individuaalse koolituse viisid läbi
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
professor Olavi Kasemaa ja H. Elleri
nim. Tartu Muusikakooli õpetaja

MÜÜA
SÕELUTUD MULDA

LOKSA AUTOREMONT OÜ

info@sõelutudmuld.ee

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

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

Ursula Chillaud. Ansamblitega
töötasid õpetajad Edvin Lips, Liis
Mäevälja ja Lirike Langeler, kes ise
on kontserte andvad saksofonistid.
Lirike
Langeler
on
Suure
Saksofoniorkestri dirigent ja tema
vastutab ka Suure Saksofoniorkestri
repertuaarivaliku eest, et pakkuda
muusikalist elamust igale maitsele.
Loksa Muusikakoolist osales Suures
Suvekoolis Jessika Jõesaar, kellele oli
selline suur pillilaager ja esinemised
esmakordsed. „Sain endale sõpru ja
väga tore on olnud ning mõne nipi
olen ka saanud, kuidas paremini
saksofoni mängida,“ lausus ta peale
Viru Folgi kontserti. LE

OÜ Ahel-LJ
asukohaga
Pärna tn 1 Loksa
võtab tööle

õmblejaid.

Huvitatutel võtta ühendust
telefonil 5682 8577.
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Uue kooliaasta ootel
Möödunud õppeaasta oli Loksa
kooli jaoks eriline – koolihariduse
andmisest Loksal möödub 150
aastat. Suure juubeli
nimel on
sellel aastal tehtud mõndagi rohkem
ja paremini. Läbi aasta toimunud
erinevate ettevõtmiste hulgas oli
kindlasti kooli kokkutulek kõige
tähtsam üritus. Avati mälestustahvel
Loksa Kooli rajajale Jakob Janterile.
150 on väga väärikas number.
Nüüd on hea võimalus tänada kõiki
organiseerijaid,
ettevalmistajaid,
esinejaid, sponsoreid ja loomulikult
osavõtjaid.
Tänase kooliperega tähistame 13.
oktoobril kooli 150. sünnipäeva ja
3. novembril venekeelse hariduse
andmise 70. sünnipäeva. Kaks suurt
tähtpäeva! Ajaloo meenutamiseks
ilmus mälestusteraamat „Loksa kool
150“ ning valmimas on venekeelset

haridust kajastav trükis.
Oma panuse tahame anda ka
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamiseks.
Kevade ja suve jooksul remonditi
algklasside maja fassaad, ehitati
spordisaalile uus välistrepp-terrass,
osaliselt remonditi kahekorruselise
koolihoone fassaad jpm. Söökla

sai uue sisustuse, võimla ja söökla
vahele rajatu uus kõnnitee - isegi
vana katlamaja sai uue kuue.
Täna on koolis küll vaikus, kuid
seda vaid laste suminast. Alustatud
on, õigemini küll jätkatakse
remonditöödega uueks õppeaastaks.
Täiesti uue näo saab õppeköök. Seda
ka uue tehnika ja sisustuse näol.

Et noorematel õpilastel oleks vähem
rändamist, saab algklasside maja
oma arvutiklassi.
Jätkub töö erinevate projektidega.
Sel aastal on koolidel võimalus
Innovest taotleda kaasaegse ja
uuendusliku õppevara soetamiseks
toetust, et luua uusi ja uudseid
õppimise ning õpetamise võimalusi
eelkõige loodus- ja täppisteaduste
valdkonnas. Meie kool teeb kõik
selleks, et taotlusvoorus osaleda.
Saime kinnituse, et meie projekt „For
Equal Chances“ saab rahastuse
Erasmus+st.
Suve jooksul on Loksa kooli õpilased
saanud osa Lahemaa Loodukooli
ettevõtmistest.
Septembris osaleme HTMi erinevate
mõisate külastamise projektis, kuhu
oleme kaasanud ka Kolga ja Võsu
kooli õpilasi.

Õppeaasta jooksul toetas koolielu
eelmisel õppeaastal KIKi projekt
„Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium“, mille raames oli võimalik
kõikidel õpilastel osaleda vähemalt
kahes õppeprogrammis.
Väga huvitav oli eelmisel õppeaastal
Teadlaste Öö projekt. Tulemused
ja teadmised olid pingutust väärt.
Õppeaasta
lõpetas
QR-koodi
maastikumäng, uudne ja lastele väga
põnev.
Varsti algab uus õppeaasta. Kool
ootab oma armsaid õpetajaid,
õpilasi, töötajaid, lapsevanemaid
ja kõiki, kes soovivad kaasa aidata
kooli arengule. Kõik on meie endi
kätes. Ilusat õppeaasta algust!
Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi direktor

TÄNU!

Kooli 150. sünnipäeva tähistamise õnnestumiseks ulatasid oma abikäe mitmed ettevõtted. Tahame Teid tänada meie head toetajad: Balti Spoon, Pildikompanii,
lillepood „Imbi Salong“, Loksa Koduekstra, Arla Sõidud OÜ, Loksa Ehitus OÜ, Easy Star OÜ, Kaskod-Mtronix OÜ, Länvin OÜ, OÜ Ehal, OÜ Eduger, Oldi Pood
OÜ, AS Ahel, OÜ Akart Print, Puhastusimport OÜ, Velwin OÜ, Ehituse ABC, Loksa Konsum, Loksa Clothing Expert OÜ, Kuivoja Puhkekeskus, Vikerraadio.

Puhas ja kaunis eesti kirjakeel sai mälestusmärgi
Lauritsapäeval
avati
Kuusalu
pastoraadi hoovis pidulikult Eduard
Ahrensi mäletusmärk. Mälestusmärk
avati päeval, mil möödus 180 aastat
päevast, kui ta Kuusalus pastorina
oma esimese jutluse pidas.
Sulev Valdmaa avakõnes:
„1901. aastal leidis Villem Reiman
arhiivist Kristjan Jaak Petersoni
käsikirja, kus muude tekstide seas
oli luuletus, milles on tänaseks
harjumatus kirjapildis read:
Kas laulo ‘allikas
Külmas pohja tules
Minno rahva melesse
Omma kaste ei valla?
Kas siis selle maa keel
Laulo tules ei voi
Taevani toustes ülles
Iggavust ommale otsida?
Need read pärinevad meie rahvuse
ühest
tüvitekstist,
Petersoni
luuletusest “Kuu”, mis on meile
tuntud
tänases,
teistsuguses
kirjapildis. Peterson ülistas nende
ridadega eesti talurahva keelt XIX
sajandi alguse oludes, mil tänane
eesti kirjakeel oli kujundamata.
Polnud näiteks ka veel Otto Wilhelm
Masingu poolt käibesse toodud „õ“tähte.
Oleme siin, Kuusalu kirikla õuel,
kus peale “Kuu” autori surma elas
ja tegutses veerand sajandi jooksul
1803. aastal Tallinnas sündinud,
Tallinna Toomkoolis käinud ja
Tartu Ülikoolis pastoriks õppinud
baltisakslane Eduard Ahrens.
Ahrens tegi alates Kuusallu tulekust
1837. aasta lauritsapäeva paiku kuni
oma elu lõpuni kohusetundlikult
saksakeelseid
ülestähendusi
Kuusalu kiriku kroonikasse. Ta
annab teada kiriku, pastoraadi
ja teiste kirikla hoonete, mida
me praegugi enda ümber näeme,
ehitus- ja remonttöödest. Kirjutab
ilmastikuoludest ja viljasaakidest,
suurest vaalaskalast, kelle meri
Rammu saarele ajas, sündmustest
Kuusalu kihelkonna külades ja
mõisates. Emotsioone on tunda
ülestähendustest Krimmi ja Mahtra
sõja, ning prohvet Maltsveti kohta.

Sõnagagi ei maini ta aga oma
aastatepikkust keeletööd. Seda, et
mitmetele ametivendadele sarnaselt
püüdis temagi oma talupoegade
kõnekeelt parimal viisil kirja panna
ja loetavaks teha, ning et 1843.
aastal ilmus trükist tema saksakeelne
„Tallinna murde eesti keele
grammatika” - esialgu tähelepanuta
jäänud raamat, millest sai aga alguse
pööre eesti kirjakeele arengus. Ei
aimdu kroonikast, kuidas uuris ta
soome sugulaskeelt, mis oli talle
grammatika koostamisel eeskujuks.
Ei kirjuta sedagi, et tal käis külas
“Kalevala” autor Elias Lönnrot, kes
1844. aasta juunis laeval Soomest
Tallinnasse jõudnult jalgsi Kuusallu
tuli.
Ka ei talleta Ahrens kroonikasse
tulevaste lugejate jaoks teadmist, et
oma keeletöö eest sai ta kaasaegsete
sõnades ja suhtumistes tunda valju
kriitikat. Ägedatest vaidlustest
keele üle loeme me teiste poolt kirja
panduna, see avaldub omaaegses
ajakirjanduses. Suured vaidlused
toimusid Õpetatud Eesti Seltsiski,
mille liikmeks oli Ahrens 1845.
aastal oma teenete eest valitud ja
kust ta paari aasta pärast solvununa
lahkus.
Dispuudid, mis uue kirjaviisi
kujundamisega kaasnesid, olid
teravad. Kreutzwald kirjutas vanas
kirjaviisis Faehlmannile, et ta
uuendamisvaimu imeks pannes küll
kiidab, ent ei usalda seda järgida.
Ahrens taas torkas, et Kreutzwaldi
“Kalevipoja” 12 loost koosnev
algtekst, mida Õpetatud Eesti
Seltsis tutvustati, pole kirjutatud
ei arhailises rahvalaulu keeles ega
tolle aja kõnekeeles. Nende lugude
meeleolugi olevat eesti rahvale
võõras.
Eesti keele uurimises ja oma
kirjaviisi kujundamises oli Ahrens
vaatamata
teravaks
kiskunud
suhetele järjepidev. 1853. aastal
ilmus tema grammatikast teine,
täiendatud trükk. Küllap põhjustas
omaaegsete kriitikat paljuski see, et
Ahrens ei osutunud oma keeletöös
ei kompromisside otsijaks seniste
suundade vahel ega ka ühegi suuna

poolehoidjaks. Tema lõi midagi
täiesti uut, mida edaspidi hakati
nimetama lausa ahrensi keeleks.
Eduard Ahrens - toimekas ja
koloriitne kuju - suri 1863. aasta
veebruaris Tallinnas ja maeti Kuusalu
kalmistule. Tema järglane siinse
pastorina Woldemar Kentmann tegi
kiriku kroonikat jätkates sellesse
sissekande, kus ütleb oma eelkäija
kohta: “Eduard Ahrens oli väga
andekas ja äärmiselt energilise
iseloomuga inimene. Tõde oli tema
jaoks kõige tähtsam, selle eest seisis
ta kartmata, ta ei rääkinud kellegi
selja taga, vaid ütles tõtt kartmatult
ja kõigi ees. Loomulikult paistis ta
käitumine seetõttu sageli tundetu
ja ebaviisakas, mis oli ilmselt ka
selle põhjuseks, et vaid vähestel oli
temaga lähedasem sõbralik suhe.”
Oma elu viimaseks jäänud Sinodil
Tallinnas 1862. aastal lausunud ta:
“Minu grammatika ilmus liiga vara!
Aeg, mil seda hinnata osatakse, on

tulevikus!”
Ja tõepoolest. Avalikkusel tuli
tunnistada Ahrensi keele tugevust,
sest nagu Johannes Aavik 1936.
aastal kirjutas: „Omal ajal ka ei
tahetud loobuda vanast kirjaviisist
ja vastu võtta Ahrensi reformi, aga
ometi tuli hiljem järele anda, sest et
uus kirjaviis on parem.” See hakkas
levima ja juurduma. Nii olid kõik
Carl Robert Jakobsoni kooliõpikud,
mis ilmusid juba peale Ahrensi
surma, uues kirjaviisis. 1894. aastal
tõdes Villem Reiman kokkuvõtvalt:
“Eesti kirjaviis ja Eesti keeleuurimine seisab Eduard Ahrensi
õlade pääl”.
1899. aastal trükiti Peterburis
postkaart, millel kaksteist ovaalset
portreed - Kreutzwald, Jannsen,
Hurt, Koidula jt meie XIX
sajandi rahvuslikud suurkujud.
Kaheteistkümne hulgas on ka
baltisakslase Eduard Ahrensi pilt.
Postkaardi keskel on suurelt kirjas,

et need on eesti elu edendajad.
Kõikidele
teistele
eesti
elu
edendajatele sellelt postkaardilt
on tänaseks püstitatud Eestis
mälestussambad. Mõnele väga
suured,
mõnele
väiksemad,
mõnele mitu. Ainsana ei ole
mälestussammast Eduard Ahrensile.
Aga Eesti kirjaviis ja eesti keele
uurimine seisab tema õlade pääl
tänagi. Ahrensi keeles on kirjutatud
Tartu rahuleping, selles toimib täna
Eesti riik, seda kirjaviisi õpetatakse
teistele rahvastele eesti keelena.
Täna avame Eduard Ahrensile, ning
usun, et ühtlasi ka meie puhtale ja
kaunile kirjakeelele seni puudunud
mälestusmärgi! Osakem hinnata
Eduard Ahrensit - Eesti elu edendajat
omas ajas ja tema keeletöö mõju
tänases Eestis! Jäägu kestma eesti
keel ja eesti kultuur, nagu see meie
põhiseaduse preambulis ihalusena
kirjas on!
Elagu Eesti!“

NOORED 7

Loksa poisid olid Mini-Ernal väga edukad
Loksa rühma noorkotkad Siim Aksel
Amer, Kaarel Eelmäe, Märt Mägi ja
Marko Metus saavutasid kevadisel
Harju Maleva Luureretkel esimese
koha ning said au esindada Harju
malevat vabariiklikul noorkotkaste
Mini-Erna võistlusel.
Poisid panid oma võistkonna nimeks
Lürvo (Loksa ühtsete relvavendade
või-dukas ordu) ning maskotiks on
väike armas valge karu, kes tegi
koos poistega terve raja läbi. MiniErna toimus sellel aastal Mulgimaal
7.-9. juulil. Võistles 19 võistkonda,
osalesid ka välisvõistkonnad Leedust, Lätist ja Rootsist, lisaks üks
kodutütarde võistkond. Rajal olid
noored 35 tundi ja läbisid üle 60
kilomeetri. Erinevate ülesannetega
kontrollpunkte oli 12.
Poisid läksid kogemusi saama ning
tulemuseks on preemiareis Rootsi
militaarmängudele 17.-21. augustil.

Siim Aksel Amer:
„Tänavusel Mini-Ernal oli meil
vaid üks eesmärk: mitte ühtegi
elutalongi ei tohi kaotada, ehk siis
vastutegevusest hoiame nii eemale
kui vähegi võimalik. Ometi, tänu
Siim Akseli lohakusele, sattusime
ühe korra siiski vastutegevuse
küüsi ja kaotasime kaks elutalongi.
Ühe talongi kaotus andis 20
karistuspunkti. Võitjatest, Pärnu
maleva noorkotkastest jäime maha
10 punktiga, seega võib öelda,
et see üks kord sai saatuslikuks,
kuid õnneks oli teise koha karikas
peaaegu sama uhke.
Punktides
olevad
ülesanded
olid üldiselt lahedad ja mõneti
katsumused, kuid kindlasti meeldejäävad. Seda sama võiks öelda ka
maastiku ja raja enda kohta, kuid
rada oli siiski meeletult väsitav
ja karm, seda võis näha Marko

kinni teibitud katkistest jalgadest
võistluste lõpetamisel.
Samuti olid neil teravad noad,
millega sai hästi näppu lõigata,
mistõttu oli meil alates kuuendast
punktist tiimis katkise pöidlaga
Kaarel. Metsas oli juba üsnagi palju
küpseid metsmaasikaid, mida korjas
kogu võistkonnale Märt ning mida
oli mõnus punktist punkti liikumise
ajal põske pista. Huvitaval kombel
oli päris palju aega antud igasse
punkti jõudmiseks ning nii saime
me pea enne igat punkti vähemalt
pool tunnikest magada. Tiim Lürvo
on nüüd suurte kogemuste võrra
rikkam ning loodab järgmisel aastal
vähemalt sama hästi korraldatud
Mini-Ernal vähemalt sama head
kohta kui sel aastal jahtida!“
Margit Amer
Loksa rühma juht

Siim Aksel Amer, Kaarel Eelmäe, Tarmo Amer, Marko Metus
ja Märt Mägi

Suvel on ka Tugila
olemas!

Loksa linnaraamatukogus on ilus näitus Loksa Gümnaasiumi
algklassiõpilaste poolt joonistatud piltidest. Juhendajaks
õpetaja Malle Krusell. Tulge, vaadake ja imestage - kui hästi
oskavad lapsed joonistada! Ootame näitust külastama
augustis esmaspäevast reedeni kella 10.00-18.00.

LOKSA SUVINE NOORTEKESKUS
Noortekeskus tegutseb Loksa rannas
24. juuli – 20. august.

Suve ANK töötab viis päeva nädalas kell 12.00-16.00.
Tule ja saa osa huvitavatest tegevustest!
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.

Loksa ujula
avatakse
kõigile
taas
4. septembril

MUINASTULEDE ÖÖ

Loksa mererannas
26.08.2017 kell 20.30
Süütame lõkke, et ülistada merd, rahu hinges ja tervitada
Hara lahe teisi lõkkeid ja lõkkesüütajaid!

Loksa-Kuusalu Noorte
Tugila
Diana Nooska,
telefon: 5630 0340
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
Ava end võimalustele!
Harjumaal tegutseb hetkel
ka Kose-Anija Noorte Tugila
(Helina Lillsoo,
tel 5692 2868)

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel

RANNAVÕRKPALL „LOKSA 2017”

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.

Võistlus toimub 19. augustil 2017. a
Võistluspaigaks on Loksa rand.
Võistluste algus kell 11.00.

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.

REGISTREERIMINE
Turniirist osavõtuks saab registreeruda telefonil 5041944,
e-posti aadressil: rainer.lapp@loksa.ee või võistluspaigas
võistluspäeval kell 10.00-10.30.
Võistluspaigas kohapeal tuleb tasuda osavõtumaks, mis on
12 EUR paari kohta.
Eelnevalt registreerunud paaridele on osalustasuks 10.EUR

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

OSALEJAD
Turniiridel võivad osaleda kõik mängijad, kes peavad ennast amatöörsportlasteks

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 31.08.2017.Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Turniir mängitakse nii nais-, kui meespaaridele.
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi.
Turniiri võistlussüsteemi ning mängude formaadi otsustab
turniiri korraldav peakohtunik vastavalt osavõtjate arvust
lähtuvalt.
AUTASUSTAMINE
Igat turniiril osalenud võistkonda autasustatakse auhindadega.

Loksa Linna Päeva jooksuvõistluse programm
19. august - laupäev

Kell 15.00 – lastejooks ümber kooli ja ujula - 500 m
1 vanusegrupp – kuni 7 aastased poisid ja tüdrukud – 1 ring
2 vanusegrupp – 8-12 aastased poisid ja tüdrukud – 2 ringi
Kell 15.45 – kepikõnd ümber Loksa linna – pikkus u 7 km
kõik osalejad võistlevad ühes vanusegrupis

KORSTNAPÜHKIJA Teie teenistuses,
Teie kodu heaks!

Kell 16.00 – jooks ümber Loksa linna - pikkus u 7 km
1 vanusegrupp: kuni 16 aastased poisid ja tüdrukud
2 vanusegrupp: 17-39 aastased noormehed ja neiud ning
mehed ja naised
3 vanusegrupp: 40 aastased ja vanemad mehed ja naised
Info telefonil 526 2038

Küsi varajase tellija
soodustust!

Tel 555 38 506,
info@korstnakunst.ee

Korstnate ja korstnapitside
ehitus, plekitööd.
Tel: 56293653

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

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

Tel 5080065

info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

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

