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Esimese nädalaga 15 koormat betoonpaneele ekspordiks

LOKSA LAEVATEHASE TEINE ELU

Reedel, 27. mail oli vana kuulsa
Loksa Laevaremonditehase parkla
jälle autosid täis. Ja tehase pääslas
elav järjekord. Nagu oleks tehas
taas täie võimsusega käivitunud ja
inimesed tööle rutanud.
Tegelikult tuli pääslast läbi pääsenul
tööpaika jõudmiseks läbida mitu tohutut, tühjana seisvat metalhalli. Ja
alles viimases, kõige merepoolsemas, üsna kai lähedal, oodati tulijaid. Vahuveini ja üllatustega.
„Täna me tehase väravas linti läbi
lõikama ei hakanud, sest me ei ava
seda väärika ajalooga tehast. Küll
tahame anda talle uue hingamise,“
kõneles pea 300-le kohaletulnule
Marek Tobi, Marsalis Metall tootmisjuht.
Tehase kuulsat ajalugu meenutas
firma peaenergeetik Haivo Laulik:
„Olen siin Loksal sündinud ja koolis
käinud, mu isa oli üks 1200-st töölisest, kes siin Nõukogude ajal laevaremonditehases töötas. Hara lahes
katsetati Leningradis valmistatud
võimsaid sõjalaevu, ka Vene sõjalaevastiku lipulaev, aatomristleja Pjotr
Veliki käis oma katsetustel just siin,“
meenutas Laulik Hara lahe militaarset ajalugu.
Nõukogude riigi lagunedes ostsid
laevatehase taanlased, valmistasid
siin kohalike oskustööliste abiga
võimsate ookeanilaevade keredetailid, mis siis juba Taanis kokku pandi,

2009. aastal asutatud
Marsalis Metall OÜ tegeleb
metallkonstruktsioonide
tootmisega. 99% toodangust
eksporditakse. Marsalise
erinevates tootmisüksustes
Baltikumis ja Skandinaavias
on töötajaid kokku 380. Firma
ostis Loksa laevatehase pärast
põhjalikku analüüsi ja turuuuringut. Müügitehing sõlmiti
15. märtsil. Loksal alustab
tegevust uue firmana Marsalis
Element OÜ. See hakkab
tootma raudbetoonelemente
ja kaubabetooni. Esimese
töönädalaga saadeti
tellijatele 15 autokoormat
betoonpaneele.

seadmetega varustati ja maailmameredele seilama saadeti. Tehasehooned ehitati siis ka põhjalikult
ümber, varustati moodsaima metallitöötlemistehnikaga. Taanlaste aegu
töötas tehases 700 inimest.
Kui majanduskriis 2010. aastal taanlased ära viis, jäid tehasehooned tühjaks, oli küll üksikuid üritajaid, aga
70 000 ruutmeetrisest katusealusest
pinnast täitsid nad vaid tühise osa.
„Meil on plaanis tootmist arendada,
võtta tööle kuni 400 töötajat. Eelistame loomulikult kohalikke, aga
oleme mõelnud ka tehasebussi käimapanemisele Tallinnast,“ kõneles
Marsalis Metall juhatuse liige Erich
Reimets.
Siis paluti kokkutulnud vastsündinut
vaatama. Kaarhallis asuvas valuvormis ta lamaski: suuruseks ehk
3x4 meetrit, kaaluks mõni tonn - betoonplokk.
„Selle aasta toodang on meil juba
ette maha müüdud, ostjateks Rootsi
ehitusfirmad,“ kõneles Reimets.
Ka seni tühjalt seisvad sadamakaid
ja töötud sadamakraanad saavad
varsti jälle tööd – siis kui hakatakse
ka meritsi kaupa eksportima. Enamuses ikka seina ja põrandapaneele.
Aga valmis ollakse ka eritellimuslike detailide valmistamiseks.
Õhtu lõpetati mootorratturite ja autosportlaste trikisõitudega. Nagu ühele
rasketehnikat tootvale firmale kohane. Lõpuks sai sõna Metsatöll.
Ülo Russak

Tulevase koostöö heaks löövad käed Marsalis Metall juhatuse
liige Erich Reimets ja Loksa linnapea Värner Lootsmann (paremal). Meremaaliga on tulnud õnnitlema Marsalise
koostööpartner Roman Petakov. Kivi lepingupartnerite
käte all kannab metallplaati kirjaga ”Uus Algus Loksal“.

Palju õnne
sünnipäevaks!
JUUNI
Maria Popova 89
Erla Vaino 86
Aleksandra
Ananieva 85
Mihhail Nikolajev 84
Eerik Kaarend 83
Galina Smirnova 81
Valentina
Seroštanova 80
Svetlana Tšikarina 80
Valentina Krotkova 75
Alida Vakaryuk 75
Ilmi Ternovskaja 75
Lidia Agone 75
Liubov Osmirka 75
Nina Burova 75
Vyacheslav Zaraykin 75
Uued ilmakodanikud

Külastajad vastsündinut imetlemas.

tütar
Alisa Larina
Palju õnne vanematele!
Betoonplokk Loksa
laevaremonditehases.
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Kompromisside otsimise aeg
Kui juunikuu Loksa Elu lugejani
jõuab, on haldusreformi seadus
Riigikogu poolt juba vastu
võetud. Millist võimekust ja
hüvesid seadus kohalikele
omavalitsustele juurde toob,
näitavad lähiaastad. Võib
kindel olla, et vallad-linnad ei
muutu pärast 2017-ndat aastat
tugevamaks mitte seepärast,
et kahe 3000 valla asemel on
tekkinud üks 6000 elanikuga
vald, vaid ikka siis kui tulevad
täiendavad
töökohad
ja
inimesed.

Emadepäeva tähistamine Loksal
Loksal tähistati emadepäeva kontsert-vastuvõtuga Loksa Lasteaias
Õnnetriinu, kus anti üle nimetunnistused ja hõbedast hambalusikad
uutele Loksa linna lastele ning hiljem
toimus Loksa Kultuurikeskuse saalis Loksa Muusikakooli õpilaste
emadepäeva kontsert.
Uutele linlastele antavad nimetunnistuse allkirjastavad linnajuhid,
tunnistusel on kirjas vanemate ja
lapse nimi ja lapse sünni kellaaeg ja
koht.
Loksa linnas anti esimesed nime-

tunnistused välja 2012. aasta
emadepäeval. Tänaseks on nimetunnistuse saanud 69 noort loksalast.
Nimetunnistusi ja hambalusikaid annab Loksa linn üle kaks korda aastas – kevadel emadepäeval ja sügisel
isadepäeval.
Nimetunnistuse sai sellel emadepäeval 6 poissi ja 3 tüdrukut.
Kontserdiosas esinesid Loksa Lasteaia Õnnetriinu lapsed nukuvankrite
tantsuga, luuletuste ja lauludega. Oli
väga südamlik kontsert.

Nimetunnistuse üleandmise pidu
lõppes ühise tordisöömisega.
Suur emadepäeva kontsert toimus
Loksa Kultuurikeskuse saalis. Kontserdil esinesid Loksa Muusikakooli
õpilased. Kuulda sai flöödimängu,
saksofoni, klarnetit, klaveripalu ning
laule.
Suur tänu kõikidele, kes aitasid kaasa
emadepäeva tähistamisele Loksal.

Mis saab Kuusalu vallast?
Loomulikult ei pea Kuusalu
vald, arvestades kõiki tänaseid
kriteeriume ja seadusepunkte,
üldse kellegagi ühinema, ka mitte Loksa linnaga. Seda väitis veel aasta
tagasi ka Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi. Kohe kui Vabariigi Valitsus tuli
välja ideega suurendada vabatahtlikke ühinemistoetusi 2kordseks, muutus
ka Kuusalu valla tänase võimukoalitsiooni suhtumine – aga ikka nii, et
toetus meile, s.t Kuusalu vallale ja „tühjad pihud“ neile s.t Loksa linnale.
Mõni eriti tõupuhas vallakodanik teatas, et nad seal (loksalased) peaksid
suisa õnnelikud olema kui keegi neid üldse tahab. Ja ka demograafiline
situatsioon pidavat Loksa linnas olema suisa katastroofiline. Kulla
tõupuhas kodanik – milleks keerutada. Ütle otse välja – liiga palju mitteeestlasi!
20. jaanuaril 2016 tegi Loksa Linnavolikogu Harju- ja Lääne-Virumaa
omavalitsustele –Kuusalu, Vihula, Kadrina, Haljala vallale ettepaneku
alustada ühinemisläbirääkimisi.
Kadrina ja Haljala vallavolikogu vastasid Loksa linna ettepanekule
eitavalt, mida ka põhjendati. Vihula valla volinikud andsid teada, et
mõistlik oleks omavalitsuste ühinemise teemaga jätkata siis, kui
haldusreformi seadus on vastu võetud.
Meie, Kuusalu vallavolinikud otsustasid mitte nõustuda Loksa
Linnavolikogu ettepanekutega, nimetamata seejuures mitte ühtegi
asjaolu, millele haldusterritoriaalse korralduse muudatus–ühinemine,
mõjuks negatiivselt.
Ei saa ju käsitleda ühinemisläbirääkimistest keeldumise põhjusena
asjaolu, et „...Lahemaa Rahvusparki hõlmava omavalitsuse idee pole
leidnud toetust teistelt Lahemaa teritooriumile jäävatelt kohalikelt
omavalitsustelt.“ See väide on vale juba seetõttu, et Loksa linn ei
teinud Kadrina ja Haljala Vallavolikogule ettepanekut anda üle Lahemaa
Rahvuspargi kooseisu kuuluvad külad. Nende kahe omavalitsuse
territooriumil selliseid külasid pole!
Loksa Linnavolikogu alternatiivse ettepaneku – alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks omavalitsuste ühinemise
baasil, eeldusel, et Kuusalu vald loobub 1,0 miljoni euro suuruse
laenu võtmisest vallavalitsuse hoone (endise Kiiu mõisahoone)
rekonstrueerimiseks – tagasilükkamiseks leidsid Kuusalu rahva
esindajad „elegantse“ põhjuse. Nimelt seadvat Loksa antud ettepanek
kahtluse alla Kuusalu Vallavolikogu kui omavalitsusüksuse põhiseaduses
sätestatud õiguse, võime ja kohustuse iseseisvalt korraldada ja juhtida
kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest. No
tule taevas appi – rumalustest loobumine rikub juba minu kui vallaelaniku
õigusi. Härrased vallajuhid – ei riku, ega tühjalt kohalt ei saatnud 140
vallakodanikku Madis Jõgi eestvedamisel Teile ühispöördumist, et
loobuksite kaheldava väärtusega finants– ja remonditehingust Kiiu mõisas.
Ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku tagasilükkamist peab
seadusekohaselt põhjendama. Ei piisa otsuse preambulis vaid volikogu
komisjonide otsustele ja küsitluste tulemustele viitamises. Ka pole
Loksa vallavolikogu oma ettepanekuga seadnud kahtluse alla Kuusalu
vallavolikogu õigust, võimet ja kohustust ise otsustada, korraldada ja
juhtida kohalikku elu.

Lastekaitsepäev Loksal

Nagu varem olen kinnitanud, olen täna seda meelt, et Kuusalu vallale
oleks tulevikku vaatavalt ainus mõistlik tee koostöö ja kompromisside
otsimine teiste omavalitsustega, mitte aga vastandumine.
Tugeva omavalitsuse moodustamine hea tahtmise korral on võimalik ka
ilma Kuusalu vallata. Aga seda me ju ei soovi!
Värner Lootsmann
Kuusalu Vallavolikogu liige
Kuusalu valla põliselanik
Loksa linnapea
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
tel 6031253

1. juunil kell 14.00 toimus laste
asfaldijoonistuste konkurss. Laste
selle aasta joonistuste teemaks oli
„Olen õnnelik“. Kui ilm on jätkuvalt
kuiv ja päikseline siis rõõmustavad
meie laste sõnumid mööda Rohuaia
tänava kastanialleed
kulgevaid
jalakäijaid veel pikalt. Osavõtjaid oli
sel aastal 15,ja otsustasime sel aastal
auhinnata kõiki väikesi joonistajaid.
Maria Kudrjakova
SA Loksa Kultuur

Hilleri Treisalt
abilinnapea
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Kuusalu vallavõimu kaevikulahingud
Umbusaldused ja arupärimised on üks osa kohaliku omavalitsuse töökorraldusest. Muidugi siis kui opositsiooni arvates on vallavõimu töö puudulik ja konarlik. Kuusalu vallas on töörahu rikutud opositsiooni arvates eelkõige mõttetute laenude võtmisega, millega kaasneb Kuusalu vallajuhtide isevalitsuslik käitumine ja vallavolikogu esimehe
Enn Kirsmanni ülbitsev käitumine volikogu töö korraldamisel.
Tulemuseks on jätkuvad ja korduvad arupärimised ja umbusaldusavaldused vallavanem Urmas Kirtsile ja volikogu esimees Enn Kirsmannile. Kas ja millal peaks taoline
tööstiil muutuma ja juhid vahetuma, on Kuusalu vallavolikogu otsustada.

Kuusalu vallavalitsus kolib
Hinnu Seafarm OÜ ruumidesse

Loksa Linnavalitsuse teadaanne

Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr
65 algatati Tallinna tn 28 kinnistu (42401:005:0030,
elamumaa 100%) ja Tallinna tn 30 kinnistu
(42401:005:0120, ärimaa 100%) detailplaneering
ja kinnitati lähteülesanne. Planeeringuga
liidetakse kokku 1408m² suurune Tallinna tn
28 kinnistu ja 1236m² suurune Tallinna tn 30
kinnistu üheks kinnistuks, mille sihtotstarve
oleks ärimaa. Detailplaneeringuga määratakse
moodustatava kinnistu ehitusõigus. Samuti
käsitleb planeering juurdesõite planeeritavatele
kruntidele, parkimist, heakorraldust ja haljastust,
tehnovõrke, piirangute ja servituutide määramist.
Algatatav detailplaneering ei muuda kehtivat Loksa
üldplaneeringut. Detailplaneeringu algatamisel
võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui
detailplaneeringu menetlemise käigus ilmnevad
täiendavad asjaolud, on linnavalitusel õigus nõuda
detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on
osaühing Kornelius. Detailplaneeringu algatamise
korraldusega saab tutvuda Loksa linna kodulehel.
Info tel 6031253 või e-post andres@loksa.ee.

Loksa Linnavalitsuse teadaanne

Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr 66
algatati Tallinna tn 55a kinnistu (42401:003:0013)
detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on 14689m². Detailplaneering
algatati 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kruntimiseks, kinnistu hoonestusõiguse seadmiseks
ja lubatava ehitusala määramiseks. Planeeringuga
tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek Valgejõe kalda 50m ehituskeeluvööndi vähendamiseks
ja maakasutuse muutmiseks. Detailplaneeringuga
nimetatakse üldplaneeringus kaitsehaljastuse alaks
määratud maa ümber elamumaaks. Samuti käsitleb
planeering juurdesõite planeeritavatele kruntidele,
parkimist, heakorraldust ja haljastust, tehnovõrke,
piirangute ja servituutide määramist. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus
puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise
käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, on linnavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Detailplaneeringu algatamise
taotleja on Peep Pajumäe. Detailplaneeringu
algatamise korraldusega saab tutvuda Loksa linna
kodulehel. Info tel 6031253 või e-post
andres@loksa.ee.

Loksa kauni kodu konkurss

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi „Loksa kaunis kodu 2016“. Osalevad kõik linna
territooriumil olevad eramud, korterelamud ja ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte,
tervisespordirajatis jms). Hinnatakse hoonete, piirete, õuede ja aedade korrasolekut ning
omanäolisust. Loksa Linnavalitsuse poolt moodustatud heakorrakomisjon vaatab üle kõik linna
piirides olevad objektid 1. juuliks. Parimaid autasustatakse Loksa linna aastapäeval 20. augustil.
Loksa Linnavalitsus

141,9-ruutmeetrine asenduspind paikneb aadressil Kuusalu tee 35A. Vallavalitsusel on kavatsus sõlmida selle rendileping perioodiks 20. juuni 2016 kuni 31. detsember 2017.
Miks tehti kolmapäeva varahommikul Kuusalu vallavolikogus just säärane otsus? Kuna suvel
on algamas remonditööd Kiiu mõisas, kus Kuusalu vallavalitsus alaliselt paikneb, oli vaja
asenduspinda. Millal täpselt mõisa remont algab, on praegu veel lahtine, sest remondi riigihange alles käib. Asenduspinda otsiti juba varem. „2015. aasta alguses võtsime hinnapakkumise Kuusalu alevikus olevalt Rasketehnika OÜ-lt, mis toimib endise Kuusalu tehase ruumides“, selgitab Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi. Miks hinnapakkumine ei sobinud, Kirtsi
ei täpsusta.
„Avaliku konkursi asenduspinna leidmiseks kuulutasime välja 26. augustil 2015. Tähtajaks
laekus üks pakkumine“, ütles Kirtsi. Pakkujaks oli Hinnu Seafarm OÜ hinnaga 2,5 eurot ruutmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. „Ruumides töötas varem eralastehoid. Renditakse
141,9 ruutmeetrit“, täpsustab Kirtsi.
Kuusalu tee 35A on ajalooliselt köstrimaja juurdeehitus. Kuusalu vallavolikogus opositsiooni
esindav Sulev Valdmaa arvates ei mahu vallavalitsus rendile võetava 141,9 ruutmeetri peale
ära. Lahendust näeb ta selles, et osa ametnikest töötab Kiiu mõisa remondi ajal kodus.
Andres Tohver
andres@harjuelu.ee

LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD

LINNAARHITEKT-EHITUSNÕUNIKULE

Konkursi tähtaeg: 10.06.2016
Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse
korraldamine. Ehitusjärelevalve.
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 10.06.2016 a e-postiga aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna
tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või
tel 603 1253.
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Projektitaotlused programmist LEADER
Mittetulundusühing Loksa Arenduskeskus esitas LEADER toetusprogrammi
kaks taotlust üldsummas kuuskümmend tuhat nelisada nelikümmend üks eurot.
Ühe taotluse sisuks oli skeitpargi renoveerimine. Praegune atraktsioonide
olukord on seal väga nutune ja lastele ohtlik. Üheksa aastat tagasi ehitati
Loksa Arenduskeskuse tellitud projekti järgi skeitpark koos atraktsioonidega
valmis, kuid möödunud aja jooksul on ta täielikult amortiseerunud vaatamata
sellele, et Loksa Linnavalitsus tegi seal aeg ajalt jooksvat remonti. See koht
on saanud populaarseks kohtumispaigaks Loksa noorte hulgas. Et ei juhtuks
õnnetust tuleb skeitpargi aktratsioonid demonteerida ja utiliseerida ja oodata
positiivset vastust LEADER programmist. Kas õnnestub taotlusvooru
konkurss võita ja ehitada uued aktratsioonid Euroopa abiprogrammist
LEADER, mis on mõeldud maarahva toetuseks, küsisime kolmkümmend
üheksa tuhat kaheksakümmend kolm eurot. Loksa linna kaasfinantseeringuks
on planeeritud üheksa tuhat seitsesada seitsekümmend kaheksa eurot.
Projekti üldmaksumus on nelikümmend kaheksa tuhat kaheksasada
viiskümmend kolm eurot. Mittetulundusühing Loksa Arenduskeskus tänab
Loksa linn koostöö ja toetuse eest. Teine taotlus LEADER programmi
konkursile oli noorte meedialaagri läbiviimiseks Loksa linnas 2017.a suvel.
Plaanide järgi on see päevalaager koos meedia õppeprogrammig koolilastele.
Laager on planeeritud päevaselt kella 9.00 – 18.00 tööpäeviti umbes
kahekümnele noorele põnevuse otsijale. Laager lahendab laste suvevaheaja
aktiivse tegutsemise võimaluste pakkumisega. Laager aitab lapsevanematel
suveajal tööl käies lapsi jälgida ja hoiab kokku pere eelarvet. Kogu projekti
üldmaksumus on üksteist tuhat seitsesada kuuskümmend kaheksa eurot.
Omafinantseering jääb lastevanemate õlgadele, mis moodustab umbes
25 eurot ühe lapse eest ühe laagrinädala eest. Ootame LEADER fondi
positiivseid vastuseid.
Maria Kudrjakova
projektide autor ja läbiviija
Loksa Arenduskekuse juht

Loksa kevadtalgud
Loksa linn on tänavu juba mitmendat aastat registreeritud „Teeme ära“
talgute programmi, mis seekord toimus 7. mail. Selleks valmistuti juba
varakult, koostati talgupäeva tegevuskava, teavitati rahvast nii kuulutuste
kui ka interneti kaudu, moodustati meeskond, anti eestvedajatele talguhundi
passe. Rühmad jagati maa- alade peale, mis kõige enam koristamist vajasid.
Kõige suurem rühm koristas Loksa randa, puhastas sealhulgas ka rannas
olevaid jalg- ning võrkpalli väljakuid. Kõige pisemad osalised puhastasid
Nõmme ja ranna äärset parkmetsa. Suure üllatuse osaliseks said lapsed,
kes koos vanematega suundusid koristama tiigiäärset ala Tallinna tn 5a
(jäätmejaama taga). Seal oli üllatusi isegi täiskasvanutele. Hunnikute viisi
klaastaarat, kilekottide kaupa olmeprügi, autorehve, ehitusjääke, mänguasju,
nõusid, gaasimask jne.
Teeme ära talgupäeva meeskond tänab kõiki osalejaid tehtud suurepärase
töö eest. Suur aitäh Loksa Gümnaasiumi algklasside õpilastele parkide ja
tiikide äärsete koristamise eest. Samuti suuremate klasside õpilastele, kes
lõid kaasa ranna ja rannas olevate väljakute puhastamisele. Tänud Loksa
Gümnaasiumi poistele, kes jagasid talgulistele kokkade poolt keedetud väga
maitsvat seljankat ja kanasuppi.
Rühm väikeseid talgulisi koos vanematega istutasid tööde lõpuks murusse
seemnepalli, millest peaksid tärkama kodumaal kasvavad lilled. Kõik
talgulised said neoonvärvilise käepaela, mis kindlustas sissepääsu Loksa
Ujulasse, et oleks võimalus tööpäeva higi maha pesta ning lõõgastuda
basseinis. Käepael anti 238 inimesele, kes ei pidanud paljuks see üks päev
pühendada oma kaunile linnale. Aitäh Teile!
Võttes arvesse seda, mida iga- aastasel kevadisel heakorrapäeval osalejate
poolt kogetakse, teeb talgupäeva meeskond pöördumise:
Kallid kaaslinlased, see on meie inimeste poolt ladustatud praht. Olete te
mõtelnud selle üle, et igal aastal koristavad teie endi lapsed seda laga, mille
olete ilma südametunnistuse piinata vedanud linna kaunitesse paikadesse.
Tuletame meelde, et meil on jäätmejaam ja korraldatud jäätmevedu sh
suurjäätmete tasuta äraandmise võimalus. Lugege linna ajalehte „Loksa
Elu“, kus kogu aeg ilmuvad teated jäätmete äraandmise kohta. Leht tuleb
kord kuus kõigile postkastidesse.
Kohtumiseni 2017. aasta kevadtalgutel! Teeme ära!
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik, talgujuht

Kuidas valmistuda lõpupidudeks ja suvehooajaks?
Eestis viiakse regulaarselt läbi noorte
sõltuvusainete tarvitamise harjumuste uuringuid, mis peegeldavad
noorte käitumist erinevatel ajahetkedel. Viimasest, 2014.a. kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgus, et 11-15-aastaste osakaal, kes
ei suitseta ja ei tarvita alkoholi, on
võrreldes 2010. aastaga mõnevõrra
suu-renenud. Sarnast trendi on näha
ka mujal Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Eesti noored on aga võrdluses
teiste riikidega endiselt esimeste
hulgas varajase suitsu proovimise
ning varajase purju joomise poolest,
ka kanepit proovinud noorte osakaal
on Eestis kõrge. Seetõttu tahaksime
seoses algava kooli lõpupidude- ja
suvehooajaga meelde tuletada, kuidas saame ühiselt laste tervist ja
heaolu parimal viisil toetada.
Alla 18-aastastel on sõltuvusainete
– alkohol, tubakatooted, narkootikumid – tarvitamine keelatud selleks,
et noorte tervist hoida. Sõltuvusained mõjutavad noore inimese keha
ja aju tunduvalt enam, kui täiskasvanut. Nii alkohol kui kanep mõjutavad näiteks eriti kahjulikult nooruki
aju eesmise osa arengut: kahjustub
võime enda käitumist kontrollida,
võtta vastu läbimõeldud otsuseid,
õpitut meelde jätta. Mida varem
hakatakse tubakatooteid, alkoholi
või teisi uimasteid tarvitama, seda
suurema tõenäosusega tekib inimesel elu jooksul uimastisõltuvus.
Näiteks nikotiinisõltuvus tekib väga
kiiresti peale suitsetamisega alustamist. Iga edasi lükatud aastaga, mil
laps ei ole tarvitanud sõltuvusaineid,
väheneb risk ajukahjustuste tekkeks.
2016. aasta uuringust „Laste ja lastevanemate käitumine ja hoiakud“
selgus, et ligikaudu 20% viienda
klassi õpilastest ei tea, kuidas nende
ema alkoholi tarvitamisse suhtub ja
25% ei tea oma isa suhtumist. See
tulemus peegeldab, et päris paljude
lastega pole kodus räägitud, mida
tema vanemad arvavad sõltuvusainete tarvitamisest. Kui laps ei tea
oma vanema seisukohti ja arvamust,

on tal keeruline sellega ka arvestada.
Oma lapsega rahulikult rääkides ja
kirjeldades enda tundeid on võimalik ära hoida lapse sõltuvusainete
tarvitamist.
Lapsele pole vaja alkoholi pakkuda
selgitamaks, et alkoholi juua ei tohi.
Kui vanem annab lapsele alkoholi,
edastab ta sõnumi, et „alkoholi tarvitamine on lapsele lubatud ja tema
jaoks ohutu”. Eespool välja toodud
uuringu põhjal said enamus 5. ja 7.
klasside õpilastest alkoholi proovida
kodus, kui vanemad andsid seda ise
lapsele. Lapsed, kellel on kodus alkoholi pakutud ja lubatud seda tarvitada, teevad seda uuringute järgi
suurema tõenäosusega ka väljaspool
kodu. Iga vanem vastutab oma lapse
eest ja saab lapsele selgitada, mis on
lubatud ja mis mitte ning mis põhjusel.
Enne lõpupidusid saavad lapsevanemad omavahel kokku leppida,
et keegi ei anna lastele alkohoolseid
jooke ega muid sõltuvusaineid kaasa.
Lisaks sellele, et alkohol ja teised
ained mõjuvad noorele oluliselt
kahjulikumalt kui täiskasvanule, ei
ole ükski alkohoolne jook inimese
tervisele ja turvalisusele ohutum
kui teine, sest nad kõik sisaldavad
mürgistava toimega etanooli. Seega
tasub selgesõnaliselt väljendada, et
me soovi, et noor tarvitaks ühtegi
alkohoolset jooki, sh ka lahjasid
jooke nagu siider ja õlu. Noortega
saab ühiselt arutada ja kokku leppida, kuidas nad tahaksid oma lõpupeo või suvepeo veeta, et see oleks
nende jaoks tore ja vahva üritus ning
et vanemad ei peaks samal ajal oma
laste heaolu pärast muretsema.
Oluline on meeles pidada, et alaealisele sõltuvusainete kättesaadavaks tegemine on samuti keelatud.
See hõlmab endas nii nende ainete
müümist, ostmist kui ka pakkumist.
Kõigil, kellel noor endale keelatud
aineid osta palub, on kohustus veenduda, et tegemist ei ole alaealise
isikuga. Kui poes on näha mõnda

noort ise alkoholi ostmas või ostab talle seda mõni täiskasvanu,
siis näidakem üles kodanikujulgust
ja sekkugem. Näiteks võib paluda
müüjal küsida noorelt vanust tõendavat dokumenti. Mõelgem, kas me ise
tahaks, et keegi sekkuks, kui enda
laps püüaks salamahti alkoholi või
teist sõltuvusainet osta?
Kuigi noor võib proovida alkoholi
või teisi sõltuvusaineid selleks, et
kogeda midagi uut ja põnevat, on
teinekord tarvitamise põhjuseks
hoopis soov lahendada seeläbi
oma muresid. Mõne noore jaoks
on meelemürkide kasutamine vahendiks stressi ja negatiivsete tunnetega hakkama saamiseks. Siinkohal on jälle oluline roll täiskasvanul
märgata ja sekkuda, sest silma kinnipigistamine võib lükata noore veelgi
sügavamasse auku, kust ta iseseisvalt välja ei saa. Mõnuainete tarvitamine on tihtipeale märgiks, et noor
vajab kõrvalseisjate abi. Selleks kõrvalseisjaks saab olla igaüks meist –
kes märkab poes alaealist alkoholi
ostmas, poe ees suitsetamas, bussis
purjuspäi tuikumas või kuuleb oma
lapselt, et tema sõber on hakanud
kanepit tarvitama.
Noori ajab erinev suhtumine alkoholi ja keelatud ainetesse ainult segadusse, sest kuidas saab öelda, et üks
aine on noore jaoks „vähem ohutu“
kui teine? Alaealise jaoks on kõik
sõltuvusained keelatud ning kui seda
sõnumit edastavad nii lapsevanemad
kui ühiskond laiemalt, väheneb
oluliselt noorte sõltuvusainete tarvitamine ning seeläbi ka noortega
juhtuvate õnnetuste, mürgistuste ja
traumade arv. Aitame üles kasvada
tervetel ja õnnelikel lastel, kes oskavad lõbutseda ja lõõgastuda ilma
sõltuvusaineteta.
Teili Piiskoppel
Politsei- ja Piirivalveamet
Karin Streimann
Tervise Arengu Instituut

Näitus „Pühendatud Anna Ahmatovale“
Loksa Kultuurikeskuses
Ljudmilla Ljulko näitus on pühendatud kuulsale
vene poetessile Anna Ahmatovale (1889−1966),
kelle elus oli rõõmu ja armastust, aga ka kurbust
ja traagikat. Anna Ahmatova
loomingu parimad aastad langesid kokku
nõukogude terrori ajastuga. Suurema osa oma
elust ta pidi vaikima ja kui midagi kirjutas,
siis see põletati. Kolmekümne aasta jooksul
(1923−1953)
ei ilmunud A. Ahmatovalt
praktiliselt mitte midagi. Aga see, mis on tema
loomingust jäänud, on suurepärane lüürika ja
traagika.
Näitus „Pühendatud Anna Ahmatovale“ koosneb
kahest osast. Ühe osa moodustavad fotod,
autobiograafia ja ühe armuloo kirjeldus. Teise
osa aga näituse koostaja, Ljudmilla Ljulko,
maalid, mis on inspireeritud A. Ahmatova
luulest.
Näituse koostaja Ljudmilla Ljulko sündis 20.
oktoobril 1949. aastal Tallinnas, eesti-ukraina
peres teise lapsena. Õlimaali hakkas õppima
2010. a stuudios Edelveis Jelena Gavrjuseva
juhendamisel. Paralleelselt katsetas akrüüli
ja guaššiga. Valli Lember-Bogatkina käe all
proovis akvarelle. Aastatel 2009−2014 osales
Ljulko mitmetel grupi- ja personaalnäitustel.
Loksal elas aastatel 2012-2015 Mere tn 9 majas,
mis sai 28. detsembril kannatada tulekahjus.

Näitus on avatud kuni 11. juunini
tööpäeviti kell 12.00 -16.00.
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Väikeste nõidade volbripäev
29. aprillil tähistati Loksa Lasteaias Õnnetriinu volbripäeva. Nõidade
kogunemisel osalesid nii suured kui väikesed nõiad kõikidest rühmadest.
Pidu algas luuatantsu ja volbripäevakommete tutvustamisega. Seejärel võluti
üheskoos luuad lehte. Kooris loeti nõidumissõnu ja peanõid toimetas paja
juures. Korraga hakkas katel aurama ning vesi keema. Kõikide suureks
üllatuseks võttiski nõidade pealik pajast välja väikesed rohelised luuad.
Samamoodi võluti ühisel jõul ja nõul hiire- ja ämblikukujulisi komme. Pidu
lõppes meeleoluka ühistantsuga „Nõialaulu“ saatel.
Mari ja Diiana, Lepatriinude rühma õpetajad

Lasteaia linnupidu
22. aprillil toimus lasteaias linnupidu, millega tähistasime linnuristipäeva.
Vanad eestlased uskusid, et selleks päevaks on lõunast tagasi kõik rändlinnud.
Külla tuli vares Vaak, kes otsis pesa jaoks vaikset kohta, kuid sattus hoopis
lindude kevadkontserdile. Ta kohtas pardiperet ja sai sõbraks veel paljude
teiste lindudega. Üheskoos tantsiti, mängiti ja mõistatati mõistatusi. Lapsed
tutvusid erinevate lindude lauluga ja kõik rühmad said kingituseks linnulaulu
aabitsa.

Luureretk 2016
Loksa rühma noored sõitsid 13.
mai õhtul Turbasse, et osaleda
Noorte Kotkaste Harju maleva
ja Kodutütarde Harju ringkonna
patrullvõistlusel „Luureretk 2016”.
See võistlus on võimalus rakendada
oma teadmisi, mida on talve jooksul
õpitud. Nooremad saavad kogemusi
juurde ning vanemad võistlevad
õigusele esindada Harju malevat
vabariiklikel võistlustel.
Loksa rühm sõitis välja 6
võistkonnaga, kellest 4 startisid
juba reede öösel. Kahjuks pidid
2 võistkonda tervislikel põhjustel
katkestama. 16 võistkonnast 6
katkestas, sest rada oli raske. Pea
püsti: Helina, Hanna-Eliise, Marko,
Märt, Andres ja Mart - järgmine kord
läheb paremini!
Nooremate start oli laupäeva
hommikul. Noorte ülesandeks oli
kaardi järgi liikuda ja leida üles
kõik kontrollpunktid. Punktides
oli erinevaid ülesandeid, mis
vajasid füüsilist osavust, nutikust
ja teadmisi. Tagasisides tõid noored
välja meditsiini, kus situatsiooni
ülesandeks oli võõrkeha jalas, see
olevat „räme rõve”, aga punktitabel
näitab, et nii poisid kui ka tüdrukud

said ülesandega hästi hakkama.
Uudne oli luureülesanne, kus oli
vaja jälgida kindlat territooriumit
ning hiljem kirja panna, mida
märgati. Pärast võistlust tuli arutelu
käigus välja, et see on väga vajalik
ülesanne juba nooremate rajal, sest
vanusega suurte trassile minnes ei
ole kogemust nii luureülesande kui
ka kella ajalise kohale jõudmisega.
Loksa nooremad noorkotkad: Joonas
Rajamägi, Alex Alliksaar, Paul
Paesüld ja Kuldar Süda said tubli
3.koha ning meeldiva üllatuse tegid
Loksa nooremad kodutütred, saades
teise koha. Te olite väga tublid: Liisa
Olop, Margit Liiman, Helina Peek
ja Karola Rõhlik. Väga tubli oli ka
Igor Sivagin, kes võistles Saku-Saue
ja Loksa ühisvõistkonna koosseisus
ja nemad saavutasid tubli 5 koha.
Üldse oli nooremate arvestuses 17
võistkonda.
Vanematel noortel tuli metsas veeta
2 ööd ning lõpujooksuga jõuti
pühapäeva hommikul finišisse. Ka
ülesannete täitmine vajas jõudu,
mõistust ja militaarseid teadmisi.
Kodutütarde arvestuse võit viidi
Saaremaale ning meie Loksa/Kolga
neiud said kolmanda koha: Katrin

Jõesaar, Kersti Sillajõe, Merily
Mikiver ja Alice Nurmela. Loksa
noorkotkastel oli veidi ebaõnne
ja arusaamatusi
ning seetõttu
jäi esimene koht napilt saamata.
Punkti soorituste poolest olid poisid
parimad, aga meie võistlused teevad
alati ettearvamatuteks ja põnevamaks
nö vaenlased, ehk vastutegevus.
Kuna Loksa noorkotkad pidid
loovutama 2 elutalongi, mis andsid
korralikud 20 karistuspunkti, siis
jäigi nende tulemuseks teine koht.
Vahe võitja võistkonnaga kõigest
4,67 punkti. Tubli töö: Kristo Metus,
Marko Kurisoo, Kaarel Eelmäe ja
Siim Aksel Amer.
Täname Lisett Sindevat ja Kristjan
Tarningut, kellest oli palju abi.
Lisett oli nii kohtunik kui ka kahe
võistkonna esindaja. Suur-suur
tänu Olev Arvistole, kes viis meid
võistluspaika ja transportis meid
kõiki turvaliselt koju tagasi.
Soovime kõigile noortele ilusat
koolivaheaega ja kohtumiseni meie
suvelaagrites.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

Ülle, Põrnikate rühma õpetaja

Loksa ujumisvõistluste tulemused
50 m vabalt
P 6 - 9 klass
1. Vadim Jakovlev 42.74
T 4 - 5 klass
1. Anastasia Panjuho 45.22
2. Anna Elisa Mänd 47.20
3. Grete Tuur 47.83
P 4 - 5 klass
1. Kuldar Süda 36.23
2. Artur Sankin 38.06
3. Mark Perman 40.96
T 2 - 3 klass
1. Johanna Süda 39.54
2. Linda Trolla 54.88
3. Ida Leen Katvel 56.06
P 2 - 3 klass
1. Uku Trolla 52.48
2. Saveliy Nikolaev 54.49
3. Nikita Jusov 1.03,72
T 1 klass
1. Saskia Tuur 1.03,13
2. Sandra Oru 1.52,40
3. Nadezda Masljakova 2.14,89
P 1 klass
1. Hendrik Hang 1.03,16
2. Kevin Julius Kiviberg 1.07,19
3. Kevin Aiaotsa 1.26,51
Mehed
1. Silver Loderaud 39.43
2. Rein Kane 44.39
Naised
1. Aive Mõtus 49.36
25 m vabalt
T-lasteaia lapsed
1. Roosi Mänd

27.03

2. Anni Mai Katvel 27.11
3. Kirke Külmsaar 36.02
50 m selili
P 6 - 9 klass
1. Vadim Jakovlev 50.38
T 4 - 5 klass
1. Grete Tuur 48.26
2. Anna Elisa Mänd 50.08
3. Lena Gubenkova 51.83
P 4 - 5 klass
1. Artur Sankin 42.90
2. Kuldar Süda 45.41
3. Mark Perman 48.29
T 2-3 klass
1. Johanna Süda 48.84
2. Ida Leen Katvel 1.00,70
3. Katariina Ulpus 1.04,98
P 2 - 3 klass
1. Uku Trolla 59.73
2. Saveliy Nikolaev 1.06,61
3. Nikita Jusov 1.06,69
T 1 klass
1. Saskia Tuur 1.13,71
2. Sandra Oru 1.37,06
P 1 klass
1. Hendrik Hang 1.08,52
2. Kevin Julius Kiviberg 1.16,52
3. Kevin Aiaotsa 1.17,98

Loksa Noortekeskus alustas 1. aprill 2016 koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi elluviimist Loksa - Kuusalu piirkonna noortele. Tegevuste eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine
kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu
ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel. Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) koostatud tugitegevuse kava aastateks 2015-2019 on seadnud eesmärgiks nimetatud
perioodi jooksul pakkuda lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele üle Eesti.

Harjumaal hetkel tegutsevad Tugilad (hiljem lisandub ka Maardu ):
- LOKSA-KUUSALU NOORTE TUGILA, Diana Nooska. Telefon: 56300340
LOKSA NOORTEKESKUS aadress: Tallinna 47 Loksa linn 74805 Harjumaa
tugila.loksa@gmail.com. FB: Loksa - Kuusalu Noorte Tugila www.facebook.com/LoksaTugila
- KOSE-ANIJA NOORTE TUGILA
Kätlin Takk. Telefon: 56922868
KOSE NOORTEKESKUS aadress: Hariduse 2, Kose, Harjumaa, katlin.tugila@gmail.com.
FB: Kose-Anija Noorte Tugila
www.facebook.com/Kose-Anija-Noorte-Tugila
Juuni igal esmaspäeval on Tugila spetsialist Loksa Noortekeskuse teisel korrusel
kell 10.00-18.00. Kokkuleppe järgselt ka muudel päevadel ja aegadel.
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Loksa
Gümnaasiumi
kiituskirjaga
lõpetajad
1.a
Hendrik Hang
Kevin Julius Kiviberg
Sandra Oru
Adelina Proskurina
Karl Kustav Terras
1.b
Kevin Aiaotsa
Bogdan Dubina
Ekaterina Galiakberova
Darina Košljakova
Polina Lisina
2.a
Jessika Jõesaar
Carmen Kaljumäe
Alisa Kask
Johanna Süda
Katariina Ulpus
2.b
Alisa Babiy
Viktoria Galina
Semjon Han
Jana Ospištševa
Saveliy Nikolaev
Pjotr Kosjakov
Ksenia Kozhikhova
3.a
Kristen Kurg
Laura Lindemann
Markus Loomus
Victoria Raudsepp
Gert Soll
3.b
Alina Goršanova
Kira Nefjodova
Polina Voloshchak
4.a
Ranel Liivamägi
Elena Viktoria Vaas
Liisa Olop
4.b
Danila Jašin
Aleksandr Levin
5.a
Liisa Riin Linno
Uku Aasrand
5.b
Artur Sankin
6.a
Lilli Ann Linno
6.b
Dana Gulyakova
Andrei Levin
8.b
Pjotr Sankin
11.kl
Daniil Maiberg
9. ja 12. klassi lõpetajate
nimed avaldame järgmises
lehes.

Põlvkondade pidu “Hoia ja hooli” Arukülas
Harjumaa põlvkondade pidu „Hoia
ja hooli“ toimus 28. mail Aruküla
Lauluväljakul. Rõõmus rongkäik
algas Aruküla Põhikooli juurest ja
suundusime lauluväljakule.
Seal esinesid Harjumaa 1.-2. klassi
rahvatantsijad,
rahvamuusikud,
memme-taadi laulu- ja tantsurühmad.
Loksalt osalesid Rannamändide
tantsumemmed ja
1.-2. klassi
rahvatantsurühm. Meie tantsuõpetaja
on Elna Linkvist. Samuti osalesid siit
kandist Vihasoo-Algkooli tantsijad,
neid juhendab ka õpetaja Elna.
Oli väga tore pidu ja ilmataat soosis
samuti ning tantsud olid hästi
toredad!
Suur tänu meie õpetajatele – Elnale,
Mallele ja Evele!
Jessika Jõesaar
2. klass, Loksa Gümnaasium

Meie reis Ida-Virumaale
6. ja 7. mail külastasime me oma
klassiga
Ida-Virumaad.
Kõik
ekskursioonid olid eesti keeles, aga
ikkagi oli see päris huvitav reis.

ilus linn. Noortekeskuses, kus me
ööbisime, mängisime me kitarri,
laulsime ja vaatasime filme. Meil oli
väga lõbus.

Esimene koht, kus me käisime, oli
Kreenholmi Manufaktuur. Giid
rääkis meile manufaktuuri ajaloost
ja tulevikust. Pärast seda läksime
Narva Kolledžisse, kus meile pakuti
lõunasööki. Siis tutvustas meile oma
kooli üks kolledži töötaja, kes oli
venelane, aga rääkis väga hästi eesti
keelt. Meie eesti keele õpetaja isegi
arvas, et ta on eestlane. Ta rääkis
sellest, mida saab kolledžis õppida
ja kuidas Narvas vaba aega veeta.
Kolledž on väga ilus ja kaasaegne
ning paljud meie klassi õpilased
ütlesid, et tahavad tulevikus seal
õppida. Edasi sõitsime Narva
Noortekeskusesse, kus me pidime
ööbima. Jätsime oma asjad sinna
ja läksime Narva linnaga tutvuma.
Jalutasime promenaadil, mis on
hiljuti korda tehtud. Narva on väga

Laupäeval ärkasime väga vara ja
pärast hommikusööki külastasime
Narva kindlust, käisime laadal ja
siis sõitsime Kukruse Polaarmõisa.
Saime palju huvitavat teada, näiteks baltisakslaste elust ja rollist
Eesti ühiskonnas. Õppisime kirjutama gooti kirjas ja tutvusime
Sannikovimaa avastusretkega. Samuti proovisime, mis tunne on sõita
kelgukoerarakendiga ning proovisime
selga 18.-19. sajandi riideid ja olime
nagu tõelised aadlikud.
Kõige rohkem meelis muidugi kõigile oma klassiga koos aega veeta.
Regina Novikova
ja Nikolai Kipjatkov
Loksa Gümnaasium, 9. b klass

Laager „Noored Loomade Heaks“

22 - 24. aprillil toimus Leesi
rahvamajas
laager
“Noored
Loomade Heaks”. SA Archimedes
Noorteagentuuri rahastatud laagris
kohtusid 16 Loksa ning Kuusalu
noort.
Esimesel päeval saime tuttavaks
ja meisterdasime pesakaste varjupaigale. Ühte pesakasti saate te
näha Loksa Gümnaasiumis, teist
Kuusalu Keskkoolis ning ülejäänud
8 viisime varjupaigale.

Teisel päeval sõitsime Virumaa
kodutute loomade varjupaika, kus
me jalutasime koertega ja mängisime
kassidega. Peale seda käisime ujumas Kuusalu spordikeskuses.
Kõik, mis me laagris tegime, oli
mõeldud mitte ainult lõbutsemiseks,
vaid varjupaiga loomade omakasupüüdmatuks aitamiseks.
Meil oli ka plaan varjupaigas värvida
kasside maja, aga koleda vihmase

ilma tõttu jäi see töö järgmiseks
korraks.
See laager andis mulle ja veel
kuueteistkümnele noorele suurepärase võimaluse avardada silmaringi, leida uusi sõpru, parandada
nii eesti kui ka vene keele oskust ja
muidugi aidata loomi.
Selles kõiges aitasid meid koostööpartnerid – Archimedes Noorteagentuur, Tere AS, Viva Color,
Tikkurila AS, Virumaa kodutute

loomade varjupaik, Loksa Gümnaasium, Kuusalu Keskkool ja Kiiu
Noortekeskus. Need toetajad uskusid
meie ettevõtmisse ja andsid võimalus
realiseerida noorte unistust.
Seltskond, suhtlemine, mängud,
sõbrad, aitamine, loomad – äge
seiklus, mis ootab teid ka järgmisel
korral!
Anita Toomere
Loksa Gümnaasium, 7.b klass

Loksa Lasteaia Õnnetriinu lõpetajad
„JAANIUSSID“
DANIEL KUSTER
ZAKHAR BOLDYREV
ILJA MAIBERG
ANASTASIA MAIBERG
MAKSIM SIVAGIN
ROMAN KRJUTŠENKO
KRISTINA ŠEVTŠUK
ARTUR GORBACHEV
ALESJA KORNÕŠOVA
ANNA KOZHIKHOVA
ELZA JAKOBSON
Õpetajad:
Natalja Kalinina,
Olga Trubotšev
Õpetaja abi: Jelena Loomus
„PÄEVAKOERAD“
TRIINU–LIIS AUG
KIRILL BUROV
BRIGITA KUPP
ANDRES ALEKSANDER
SOOSAAR
LISETE–MARLEEN KIVI
KIRKE KÜLMSAAR
JAAN JALAKAS
RAIGO JAAGUMANN
Õpetajad:
Pille Paesüld, Margret Latt
Õpetaja abi: Katrin Vooglaid

SÕBRAD KOHTUSID LOKSAL 25. KORDA
Loksa Muusikakoolil käisid 30.0402.05 külas sõbrad Lätimaalt
Kandava Muusikakoolist. Meie
sõpruse algusest on möödas rohkem
kui 25 aastat, aga 25. korda saime
kokku.

Veebruaris helistati huvijuhile ja teatati,
et meie kool on väljavalitud 10 kooli
hulgas, kus korraldatakse maikuus
Klassikaraadio üritust „Klassikaraadio
tuleb külla”. Ja veel boonuseks – meie
juures toimus ka saate avalik lindistus.
Kuna lindistuseks on vajalik korralik
klaver, palusime luba korraldada üritus
Loksa Kultuurikeskuse saalis.
Alljärgnevalt kontserdikülastaja GreteGeteli Võõsa muljeid:
„12. mail tuli meile külla Klassikaraadio.
Esinesid kolm interpreeti: akordionist
Mikk Langeproon, pianist Kristiina
Rokashevich ja löökpillimängija Karl
Johan Kullerkupp, kes esines marimbal.
Kontsert oli huvitav ning haarav. Lood
olid nii rütmikad kui ka meloodilised.
Esinejad rääkisid enne esinemist endast,

Seekordne
külaskäik
kulges
sõpradel läbi Tartu. Tartus nägid
nad imetoredat vanalinna ja said
külastada „Ahhaa” keskust. Loksal
ootas külalisi soe õhtusöök ja suplus
Loksa ujulas.
Teisel päeval toimus Suurpea
poolsaare külastus. Ekskursioon
algas
Kasispealt
Jaani-Tooma
Suurkivi juurest. Lätis nii suuri
kivisid ei ole ja meie sõpradel meeldib
väga neid vaadata ja ka nende otsa
ronida. Ekskursioon jätkus Viinistu
Kunstimuuseumis. Viinistu loodus
ja muuseumi ekspositsioon jätsid
külalistele väga hea mulje. Lapsed
said mängida ka muuseumi valgel
klaveril. Järgnes sõit Purekkari
neemele, kus meie sõpradel oli
meeldiv võimalus kõndida MandriEesti kõige põhjapoolseimasse
tippu. Ilm oli suviselt soe ja tuuletu,
meri oli täiesti peegelsile ja kõikidel
oli väga hea meel. Lõunasöögiks
jõudsime tagasi Loksale, kus
toimus proov ja peale lõunat algas
Kandava Muusikakooli ja Loksa

Klassikaraadio saate „Klassikaraadio
tuleb külla” avalik lindistus

Muusikakooli
traditsiooniline
kontsert, kus esinesid parimad
õpilased,
paremate
paladega.
Peale kontserti vahetati kingitusi
ja algas peoõhtu, mille käigus
esinesid meie puhkpilliansambel
ja lätlaste rahvamuusikaansambel.
Ühiselt tantsiti kuni kella kümneni,
diskoriks oli Loksa Muusikakooli
lõpetaja Marko Metus. Meie lapsed
kutsusid seejärel sõbrad mereranda
päikeseloojangut vaatama.
Viimasel
hommikul
jätsime
külalistega hüvasti ja koos direktori
Lauri Metuse ja õpetaja Raidi

Andrega käisime vaatamas Jägala
juga, peale mida oli meie sõpradel
kavas külastada veel Tallinna
Teletorni.
Kuna
Kandava
linnajuhtidel
on olnud meeldiv võimalus
taotleda
sealse
muusikakooli
renoveerimiseks vastavad summad
ja üheks õppeaastaks kolitakse
koolist välja, siis toimub Loksa
Muusikakooli külaskäik Lätimaale
alles aastal 2018.
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

instrumentidest, mida nad mängivad,
ning valitud muusikapaladest. Saime
teada lugude esitajatest ja heliloojatest.
Peale kontserti sai küsida esinejatelt
autogramme, esitada küsimusi ning
ise marimbat mängida. Intervjueeriti
kuulajaid,
sealhulgas
ka
mind.
Klassikaraadio tõi meie koolipäeva
suure muusikalise elamuse.”
Peale Loksa toimusid taolised kontserdid
veel Elvas, Värskas, Võrus, Rõuges,
Tartus, Haljalas, Rakveres, NarvaJõesuus ja Narvas.
Loksa kontserdi salvestust sai kuulata 3.
juunil kell 19.00.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht
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VII KLASS

IV KLASS

TRIIN KASKLA
DANIIL MAIBERG (kiitusega)
MARKO METUS
JOOSEP MÄND
ENGELA RAJAMÄGI
GRETE-GETELI VÕÕSA (kiitusega)

MIHKEL KAUGERAND
MARIA LAHE (kiitusega)
LIISA RIIN LINNO
KAJA METSAR
DANA GULYAKOVA (kiitusega)
JEKATERINA LÕSSAKOVA
MILENA KOSJAKOVA
EVELINA VARKENTIN

Traditsiooniline Loksa Gümnaasiumi kevadkontsert pildis

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Marsalis Metall OÜ
võtab oma töötajate
jaoks rendile
kortereid
Loksa linnas,
tel. 56708726,
e-mail:
loksa@marsalis.ee

METALLUKSED

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

Hoonestatud kinnistu aadressil Posti tn 11 Loksa linn, pindala
2342 m², sihtotstarve ärimaa. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine.
Kinnistul asub endine saunahoone pindalaga 527 m², koos kõikide
tehnovõrkudega ja lokaalse kütte võimalusega, võimalik vaba katusealuse väljaehitamine (umbes 100m²), Hoones on toimiv elektrisaun. Võimalik on kinnistu suurendamine kõrvalasuva
hoonestamata maa arvelt. Enampakkumise alghind on 79 125
eurot. Loksa linnas on rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja biopuhasti.

6.

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.

7.

Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis
olev hoonestatud kinnistu aadressil Tallinna tn 43 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0052, pindalaga 1085m², sihtotstarve ärimaa, kinnistul kaubandushoone ehitisregistritunnusega
116043740, pindalaga 327,8 m², alghind 50 000 eurot.
Hoone koormatud tähtajatute rendilepingutega.
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 30.06.2016 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Loksa apteek sai uue ilme!
Aprillikuu lõpus oli Loksa apteek ühe
nädala suletud ning apteegiruumides
käis vilgas remonditegevus. Kui apteek 2.
mail taas oma uksed avas, oli külastajate
üllatus suur. Kas tõepoolest nii lühikese
ajaga oli võimalik selline suur nn iluravi
läbi viia. Aga tõesti, Loksa apteek on
nüüd nagu pealinna apteek - suured
valgustahvlid näitavad, kus midagi asub väga ilus ja kaasaegne.
„Klientidel on võimalus ise valida käsimüügiravimeid ja loodustooteid. Kui neil on
vaja nõu ja abi, siis selleks oleme me alati olemas. Harjumine uue süsteemiga võtab
aega, kuid tagasiside on positiivne,“ sõnas juhataja Elbe Järve.
Paljusid huvitab, kas apteek hakkab jälle millalgi ka laupäeval lahti olema. Elbe
Järve on kindel, et kunagi saabub ka see aeg, aga selleks peab ka kolmas töötaja
apteegis olema, praegu on ta lapsehoolduspuhkusel, nii et lootust on.
Apteegis töötavad praegu juhataja Elbe Järve ja proviisor Helena Liimann.
Ise on apteegi töötajad toimunud uuendusega väga rahul, natuke on ka nendel vaja
uue süsteemiga harjuda.

Apteek Loksal
on avatud:
Esmaspäev-reede
9.00 - 18.00
Laupäev ja
pühapäev suletud

MÜÜA
SÕELUTUD
MULDA
info@sõelutudmuld.ee

Soovin osta
garaaži Loksal!
Telefon 58483614

Loksa Linnaraamatukogu on puhkusel
1.juulist – 31. juulini.
Avame 1. augustil.
Lähim interneti kasutamise võimalus
Loksa Linnavalitsuses.
Telefon 6031253
ILUST SUVE KÕIGILE!

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

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ... ja katkeb siis.
Südamlik kaastunne Nelli
Himitševale
ISA
surma puhul.
Loksa Gümnaasiumi pere

