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Loksa linna ettepanek Eesti
põhjaranniku suurima ja võimekama
omavalitsuse moodustamiseks

Loksa linnavalitsuse ettepanekul
võttis Loksa linnavolikogu oma
20. jaanuari 2016. a istungil vastu
otsuse: „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja
ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“.

Loksa linnapea Värner Lootsmann selgitab: „Vastuvõetud otsusega lähtub Loksa linn Vabariigi
Valitsuse kavandatud riigihaldusreformist aastal 2017. Me ei pea aga
peamiseks teguriks parema elu nimel
elanike arvu, vaid soovime näha reformi laiemalt ja kõiki tegureid sh.
paremat maksukorraldust arvestades
ja tagades. Haldusreformi seadus
on kavandatud vastu võtta hiljemalt
1. juuliks 2016. 2017. a jaanuariks
peavad omavalitsused otsustama,
kas ja kellega ühineda. Eelnõu kohaselt vähem kui 5000 elanikuga
omavalitsused peaksid ühinema.
Pidades küll oluliseks elanike arvu
kriitilise piiri tähtsust kohalikus
omavalitsuses, ei pea Loksa linnavalitsus elanike arvu kriteeriumit
siiski esmatähtsaks. Jääb ka selgusetuks, millistele analüüsidele on
tuginetud, et minimaalne elanike
arv peab olema 5000. Olulisemaks
tuleks lugeda avalike teenuste mahu
ja kvaliteedi kasvu, mida on aga võimalik tagada vaid senisest tõhusama
regionaalpoliitika korraldamise ja
suunamisega ning kohalike omavalitsuste maksusüsteemi korrastamisega valitsuse poolt. Eeldades
selliste komplekssete meetmete
vastuvõtmist valitsuse poolt, peab
Loksa linnavalitsus eelnõu algatajana majanduslikult mõistlikuks sellise omavalitsuse moodustumist, kus
oleks tagatud nii nõutav elanike arv,
finantsvõimekus, potentsiaalne arenguvõimelisus ja kogukonda ühendav
keskkond.
Eelnõu eesmärgiks on algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja teha Harjumaa Kuusalu
Vallavolikogule,
Lääne-Virumaa
kolmele omavalitsuse volikogule:
Vihula Vallavolikogule, Haljala
Vallavolikogule ning Kadrina Vallavolikogule ettepanek alustada
läbirääkimisi
haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks eesmärgiga
moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena volikogu valimisteks aastal 2017 uus, haldussuutlik,
ühisvalla elanike huvidest kantud ja
oma ülesandeid edukalt täitev omavalitsusüksus.
Eesti põhjarannik, kuhu kuuluvad
Pärispea, Juminda, Käsmu ja Vergi
poolsaared, on üks tervik. Selle tervikuga on muistsetest aegadest peale
tihedalt seotud olnud ka Kadrina
kogukond (Vihasoo küla, Vihula
vald ja osa Pala mõisa ümbrusest,
mis praegu on Kuusalu valla ala,
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kuulusid Kadrina kihelkonna koosseisu).
Siinsete inimeste identiteet on suuresti seotud loodusega - suurte metsaalade ja rannikuga ning samas
tugeva majandusliku potentsiaaliga
Loksa linna ja Kadrina valla näol.
Siinse elanikkonna jaoks mängib
väga tähtsat rolli kohalik pärandkultuur – arheoloogiamälestised,
mõisad ja isegi militaarpärand,
mille kaitsmisele on alles viimasel
ajal hakatud tähelepanu pöörama.
Pärandkultuuri osana tuleb rõhutada
ka traditsioonilise elustiili säilimist
ja säilitamist.
Suur osa vaadeldavast piirkonnast
kuulub Lahemaa Rahvuspargi koosseisu. Loodus- ja kultuuriväärtuste
kaitsmine, aga ka nende vahetus
läheduses elamine on elanikkonna
igapäevase elu loomulik osa. Samas
rahvuspargi tingimustes elamine on
seotud piirangute ja tingimustega,
mille mõistlikule korraldusele on vaja
senisest rohkem tähelepanu pöörata.
Lahemaa rahvuspark on loodud
Põhja-Eesti rannikuala looduse,
maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud
keskkonnakasutuse
säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.
Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannikuökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (Balti klint) ning
ajaloo- ja arhitektuurimälestisi.

Loksa linna uued
ilmakodanikud
poeg

Kirill Kabarukhin
tütar

Ekaterina Vassilenko
Palju õnne vanematele!
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…………………………………………………………………………………
Päevakord:
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisalgatamine
1.
……………………………………………………………..
1.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisalgatamine
E. Kirsman: Tutvustan hetkeolukorda ja tausta. Kuusalu ja naabervaldade rahvaarv 1.jaanuar 2016 seisuga
(Kuusalu vald 6597). Riik sätestab 5000 elanikku miinimum elanike arvuks, millega ei ole kohustust ühineda.
Haldusreformiseadust pole veel vastu võetud, kehtib Haldusterritoriaalse korralduse Seadus, mille järgi saab praegu
ühineda. Kui mõni volikogu plaanib algatada haldusterritooriumi muutmist, tuleb jälgida selle seadusega sätestatud
kriteeriume. Protsess on ka kirjeldatud seal, otse ettepaneku saab teha piiri omavatele omavalitsustele, teoorias
on võimalik ka ülenaabrile ettepanekut teha, eelduseks on see, et uus omavalitsusüksus omaks uut ühist piiri. Kui
ettepanek on tehtud, on teisel volikogul aega 2 kuud ettepanek vastu võtta või tagasi lükata, tagasilükkamine peab
olema põhjendatud. Kui ettepanek tehakse mitmele KOV-le ja üks neist keeldub, siis protsess katkeb. Haldusreformi
seaduse eelnõu järgi toimuksid 2017.a KOV valimised juba uute omavalitsuste piirides. 2 varianti: ühinemine (2
KOV) või liitumine (3 ja rohkem KOV). Mina ei leidnud praegu kehtivast seadusest üksikute valla osade liitmist teise
vallaga, võib-olla mõnes teises seaduses on. Eelnõus on, et piiriäärsed külad saavad valida, kas soovivad jääda ühte
või teise KOV-i.
M. Soom: Kas Lahemaa vald saaks tekkida?
E. Kirsman: Siin on variant, kui kõik külad on nõus. Kui Viinistu ütleb ei ja Vihasoo jah, siis ikkagi liitumist ei
saaks toimuda. Aga selle eelnõu eesmärk on, et Eestis ei oleks maismaal ühtegi alla 5000 elanikuga KOV-i, saared
saaksid erandi või kui vähemalt 4 KOV-i liituvad ja jäävad alla 3500 ning veel mõned erandid. Valituse ajakava on, et
1.01.2017 võetakse valdade rahvaarv ja hakatakse tegema otsuseid. Kui on alla 5000 elaniku ja liitumisprotsessi pole
käivitatud, siis Vabariigi Valitsus 1.02.2017 teeb määruse, kus määratakse ühinemispiirkonnad. 15.05.2017 saavad
KOV volikogud anda oma arvamuse. Lisaks kui naabervald pole liitunud ja ei vasta kriteeriumitele, siis Vabariigi
Valitsus saab ka kriteeriumi täitnud KOV-st kohustada liituma. Ja saab ka jagada külade kaupa. Siin võib Vabariigi
Valitsus kohustada ka Kuusalu valda, kes muidu vastab kriteeriumitele. Kui ühinemine toimub vabatahtlikult, siis on
ette nähtud ühinemistoetus. Tänane seis on selline, et Harju Maavanem on vaidlustanud meie 2008.a otsuse, las siis
olla, ilmselt oleks mõistlik meil see samuti tühistada, sest ka Loksa selle otsuse alusel ei ole huvitatud jätkama.
U. Kirtsi: Meie huvi Loksaga läbirääkimisi pidada on kasvõi see, et saada pilt ette, mis seisus Loksa linn on. KOV on
kohustatud tegema ka rahvaküsitluse ja kui Loksa rahvas ütleb ei, siis ei taha ka meie rahva tahate vastu minna.
E. Kirsman: Homme, 20.jaanuar on Loksa linnvolikogu istung, kus on ka päevakorrapunkt algatada läbirääkimised
Kadrina, Haljala, Vihula ja Kuusalu vallaga.
U. Kirtsi: Jääme ootama ettepanekut. See on sama olukord nagu 2008.aastal
E. Kirsman: Minu küsimused on, et kuidas edasi? Üks võimalus on nõustuda Loksa ettepanekuga. Teine variant on
teha ise alternatiivne ettepanek Loksa linnale. Või teha ka ettepanek lisaks Anijale, Aegviidule, Raasikule, Jõelähtmele.
Veel on variant oodata ära suvi ja oodata ära uus seadus ja selle järgi protsessi alustada. Võib-olla teha mitte midagi ja
oodata 1. veebruari 2017? Kõik variandid on laual, minul isiklikku eelistust pole.
M. Soom: Minul on veendumus, et Harjumaal võiks olla 3-4 valda, lisaks Tallinn. Lääne Harjumaal juba protsess
toimub. Samad mõtted liiguvad Kesk-Harjus. Veel Kose, Rae, Saku ja kolmas oleks siin, on küsimus, kuhu jääksid
Viimsi ja Maardu.
U. Kirtsi: Minu ettepanek on teha Tallinnamaa: Tallinn pluss Harjumaa.
M. Soom: Kui tekivad suurvallad suurema otsustusõigusega, siis tekiks riigireform teise etapina. Reformierakond uutel
valimistel hävib, aga tuleks tekitada, see on riigimehelik mõtlemine.
U. Kirtsi: Meie ei ole riigimehed, meie esindame oma rahvast.
M. Soom: Rahvaesindajad on lühinägelikud.
E. Kirsman: Loksa ei vasta kindlasti ka lähitulevikus neile kriteeriumitele ja ma ei näe küll ühtegi muud stsenaariumi,
kui et meid määratakse sundliitmisele.
K. Idavain: Kui on sundliitmine, siis ühinemistoetust ei saa?
U. Kirtsi: Jah, olukord on keeruline, peame teavitama oma rahvast, mis on Loksa linna tegelikkus ja siis tegema otsuse,
kuidas käituda.
E. Kirsman: Meil ei ole Loksa linna andmeid, lepinguid.
M. Soom: Loksa linn on rahandusministeeriumi kontrolli all, sest võlakoormus on suur.
U. Kirtsi: Loksa linna eelarve projektis on laenude tagasimakse 100 000 eurot , kogu eelarve 3,5 miljonit.
M. Kröönström: Neil nagu meilgi on osad kohustused peidetud erinevate sihtasutuste alla nagu Loksa Sport jne.
E. Kirsman: KIK-i laenu võttis Loksal linn. Kui me oma eelarved liidaksime, siis tulemuseks on see, et laenukoormus
on kaugelt üle 60% ehk Kuusalu vallale tekitatakse olukord, kus Kuusalu vald ei kvalifitseeru enam europrojektidele jne.
M. Soom: KIK-il on ju väga suur kontroll? Kuidas see neil läbi läks?
K. Schmidt: Eelarve strateegia on neil nii, et Loksal 2018.a laenukoormus läheb normi piiridesse, seda kontrollib
rahandusministeerium. Seda strateegiat peaks täpsemalt uurima.
U. Kirtsi: Kui meil ujula investeering jaguneb 6600 inimese peale, siis seal 2700 inimese peale.
E. Kirsman: Täna ühtegi lõplikku lahendust ei ole, ootame homsest uudist ja siis tuleb edasi arutada.
U. Kirtsi: Jah, ootame, et kas edasi minna Loksa linnaga või Ida-Harju vallaga. Meil on tõmbekeskus Tallinn.
M. Kröönström: Jah, aga Vihula rahvast tõmbab Loksa linna poole.
M. Soom: Lahemaa valla idee ei olegi mulle enam nii võõras, ühiseid teemasid on.
E. Kirsman: Ilmselt peab Vihula läbi viima rahvaküsitluse külade kaupa. Aga ilmselt on lühinägelik mitte midagi
teha ja oodata 1.veebruari 2017. Ilmselt peame ka meie tegema ära rahvaküsitluse sügisel.
K. Idavain: Kas rahvaküsitlus on külade kaupa?
U. Kirtsi: Jah. Nii et tegutsemise ajaressurss on meil piiratud.
E. Kirsman: Meie oleme olnud väga riigimehelikud ja ühinesime juba 2005.aastal Loksa vallaga.
M. Soom: Ja siinkohal tuletan meelde, kes oli see, kes esimesena tuli välja Kuusalu kihelkonna ideega?
E. Kirsman: Sina, Margus. Aga tõmbame joone alla, ootame ära homse Loksa linna ettepaneku ja siis meil on aega
2 kuud vastata, veebruari volikogu on üks otsustamise koht.
K. Schmidt: Riigi tasandusfondist saab Harjumaal 3 valda toetust praegu, Vihula vald on Lääne- Virumaal ainus,
kes ei saa, aga Lõuna Eestis saavad peaaegu kõik vallad.
Komisjon otsustas võtta koosolekul saadud info teadmiseks.
/allkirjastatud digitaalselt/
Ari Lehtonen, juhataja 						

Eeskätt avaldaks uue omavalitsusüksuse loomine positiivset mõju:
1) piirkonna elanike identiteedi, kogukonna ja ühtekuuluvustunde tugevdamisele;
2) organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimisele, sh koolivõrgu korrastamisele;
3) avalike teenuste mahu suurendamisele ja kvaliteedi tõstmisele;
4) haldussuutlikkuse kasvule, tänu suurvalla võimekusele palgata haritud ja
kompetentseid spetsialiste;
5) investeerimisvõimekuse kasvule, võimaldades kaasata efektiivsemalt
tugifondide vahendeid suuremate projektide elluviimiseks;
6) ettevõtluskeskkonnale, transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele;
7) kokkuvõtlikult – elanike elukeskkonna terviklikumale ja tasakaalustatud
arengule ja elutingimuste paranemisele.
Nimetatud omavalitsuste ühinemisega tekiks 1600 km² suurune, ligi 19000
elanikuga suurvald, mis oma võimekuse ja arengueeldustega suudaks paremini kaasa aidata Eestimaa põhjaranniku elanikkonna elukorralduse, kultuuri ja traditsioonide taastamisele ning koostöös Lahemaa Rahvuspargiga
ka mõistlikule tööstuslikule majandamisele koos elukeskkonna kaitsmise
ning säilitamisega tulevastele põlvedele“ – lõpetab endine Harju maavanem,
tänane Loksa linnapea Värner Lootsmann selgituse uue suurvalla vajalikkusest Eestimaa Põhjarannikul.

Loksa Linnahooldus lõpetas tegevuse
Loksa Linnavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 31 lõpetati Loksa
Linnavalitsuse hallatava asutuse Loksa Linnahoolduse tegevus. 01. jaanuarist
2016 anti Osaühingule Loksa Haljastus üle kõik Loksa Linnahoolduse
majandamisega seotud ja majandamist teenivad asjad, õigused, kohustused
ja Linnahooldusega seotud lepingud. Üleviimist korraldavad Loksa linna
abilinnapea Andres Kaskla ja Linnahoolduse juhataja Laivi Kirsipuu. Loksa
Linnahoolduse töötajaid teavitati töötamise üleminekust Osaühingule Loksa
Haljastus ning kõigiga sõlmiti vastavad töölepingu lisad. Töötingimused ja
ülesanded töötajate jaoks ei muutu ning heakorra eest jääb endiselt vastutama
Laivi Kirsipuu, tel 58063455.
Laivi Kirsipuu
OÜ Loksa Haljastus heakorrajuht

Igale Loksa linna mittetöötavale 70+
pensionärile pensionilisa 50 eurot
Loksa Linnavalitsuse ettepanekul muutis Loksa Linnavolikogu oma 20.
jaanuaril toimunud istungil Loksa linna sotsiaaltoetuste andmise korda.
Sotsiaaltoetuste andmise korda lisandus uue sotsiaaltoetuste liigina
50 euro suurune pensionitoetus, mis makstakse rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elavatele ja mittetöötavatele pensionäridele alates
70. eluaastast. Pensionilisa makstakse pensionärile tema sünnikuus
vormikohase avalduse esitamisel. Sotsiaaltoetuste andmise korra
muudatus jõustus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016, mis tähendab, et
õigus pensionitoetusele on ka 2016. aasta jaanuarikuus sündinud 70
aastasel ja vanemal mittetöötaval pensionäril.
Loksa linnapea Värner Lootsmann: “Kulutused ravimitele, pidevalt
kasvavad kommunaalkulud on teinud pensionäride elu aasta aastalt
keerulisemaks. Usun, et määratud pensionilisa on siin väikeseks abiks
ja leevenduseks“.
Juubelitoetuse saamiseks kehtestati lisatingimus, mille kohaselt
makstakse juubelitoetus välja edaspidi juubilari isikliku avalduse alusel.
Juubelitoetust makstakse kõigile Loksa linna eakatele elanikele alates
80-ndast eluaastast igal nulli ja viiega lõppeval sünnipäeval.
Juubelitoetuse suurus on 30 eurot, millele lisandub nüüd
pensionitoetus 50 eurot s.t juubilar alates 80-ndast eluaastast saab
oma juubelil kokku toetust 80 eurot.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu 2016.aasta
esimene istung toimus 20. jaanuaril.
Kohal olid kõik 13 volikogu liiget.
Päevakorra menetlemisel osalesid
Loksa linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt ja
Andres Kaskla.
• Istungil läbis I lugemise Loksa
linna põhimääruse muutmise
eelnõu. Põhimääruses muudatuse
tegemise tingis vajadus veelgi
põhjalikumalt lahti kirjutada
arupärimisega seotud mõisted
ja nõuded. Vaatamata sellele, et
vaid 5 kuud varem kehtestatud
uues linna põhimääruses oli
varasemast täpsemalt reguleeritud
arupärimisega seonduv, ei ole IRL
saadikul Ilmi Ternovskajal ikka veel
õnnestunud vormistada nõuetele
vastavaid arupärimisi, mis tekitab
probleeme neile vastamisega.
Kuna seaduseandja ei käsitle oma
õigusaktides mõistet „arupärimine“,
siis on põhimääruse muudatuse
eelnõu koostamisel aluseks võetud
Märgukirjale ja selgitustaotlusele
vastamise seaduses toodud
põhimõtted. Seaduse kohaselt
kuulub linna põhimääruse
muutmine volikogu ainupädevusse.
Loksa linna põhimääruse eelnõu

peab arutama vähemalt kahel
lugemisel kahel istungil ja
muudatus viiakse põhimäärusesse
sisse, kui selle poolt hääletab
volikogu koosseisu häälteenamus
– 8 rahvaesindajat. Loksa linna
põhimääruse muutmise eelnõu II
lugemine jätkub linnavolikogu
järgmisel istungil.
• Volikogu muutis
sotsiaaltoetuste andmise korda
Loksa linnas. 		
Alates 1. jaanuarist 2016 hakkas
kehtima uus Sotsiaalhoolekande
seadus ning sellest tingitult muudeti
kehtivas määruses preambulat.
Sotsiaaltoetuste andmise korda
lisandus uue sotsiaaltoetuste liigina
50 euro suurune pensionitoetus,
mida makstakse mittetöötavatele
pensionäridele alates 70. eluaastast
taotleja sünnikuus vormikohase
avalduse alusel.
		
Juubelitoetuse saamiseks kehtestati
lisatingimus, mille kohaselt 30 eurot makstakse välja vaid juubilari
isikliku avalduse alusel. 		
Sotsiaaltoetuste andmise korra
muudatus jõustus tagasiulatuvalt.
1. jaanuarist 2016, mis tähendab, et
õigus pensionitoetusele on ka 2016.
aasta jaanuarikuus sündinud 70

aastasel ja vanemal mittetöötaval
pensionäril.
l
Volikogu otsustas osaleda
Harjumaa piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise
tegevuskava projektis
„Ootekodade ja infotabloode
paigaldamine bussipeatustesse
ja piirkonna keskustesse“ ning
tagada projekti omafinantseering
15%. 		
Projekti raames paigaldatakse Loksa
bussijaama juurde ootekoda ja
elektrooniline infotabloo.
Koostöölepet MTÜ-ga Harjumaa
Ühistranspordikeskus volitati
sõlmima linnapea Värner
Lootsmanni ja linna esindama
projekti realiseerimisel abilinnapead
Andres Kasklat.
• Eesmärgiga luua
ühist identiteeti hoidev,
haldussuutlik, majanduslikult
tugev, arenguvõimeline ja
Lahemaa Rahvuspargi eripära
arvestav keskkonnahoidlik
omavalitsusüksus, otsustas
Loksa Linnavolikogu algatada
haldusterritoriaalse korralduse
muutmise eesmärgiga moodustada Loksa linna ja ühinevate
omavalitsuste baasil ja/või nende

territooriumiosa üleandmise teel
uus omavalitsusüksus kohaliku
omavalitsuse volikogu valimisteks
aastal 2017. 			
Loksa Linnavolikogu tegi
kolmele Lääne-Viru maakonna
valla –Vihula, Kadrina ja Haljala
volikogudele ettepaneku alustada
läbirääkimisi haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks
omavalitsuste ühinemise
baasil. Loksa Linnavolikogu tegi
ettepaneku alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks ka Kuusalu Vallavolikogule. Naabervallaga soovib
Loksa Linnavolikogu läbi rääkida
territooriumiosa –Lahemaa
Rahvuspargi territooriumil
paiknevate külade ja Kolga aleviku
üleandmise osas. Kui Kuusalu
keeldub nimetatud territooriumiosa
üleandmisest, siis pakub Loksa
välja läbirääkimiste alustamist
omavalitsuste ühinemise baasil,
tingimusel, et Kuusalu vald
loobub 1,0 miljoni euro suuruse
laenu võtmisest tänase Kuusalu
vallavalitsuse hoone (endise
Kiiu mõisa hoone) remondiks.
					
Lähipäevil edastab Loksa Lin-

Rikas Kuusalu vald, aga investeeringuteks raha ei jätku – MIKS?
Kui Vabariigi Valitsus 2004. aastal
võttis vastu määruse ühinemispiirkondadest, kindlustamaks haldusterritoriaalse korralduse muutmist,
kuulusid ühte piirkonda peale Loksa
linna ja Loksa valla ka Kuusalu vald.
Kuidas toimetas edasi Kuusalu vald?
Väga lihtsalt – lubati Loksa vallajuhtidele head ja paremat ning otsustati
Loksa linnaga mitte ühineda. Ikka
kartusest kaotada oma senine võim
uues omavalitsuses. Saadi ka mitu
miljonit ühinemispreemiat, mis kohe
„peenrahaks“ vahetati.
Kaheksa aastat tagasi (2008)
tegi Loksa linn Kuusalu vallale
ettepaneku algatada valla ja linna
baasil haldusterritoriaalse korralduse muutmine 2009. aasta valimisteks. Nüüd leidis Kuusalu võimukoalitsioon, et „JAH“ sõna võiks ju
öelda aga ega see ei pea tähendama
veel ühinemisprotsessi! Ja nii jäeti
seadusekohane vastus Loksa linnale
lihtsalt saatmata - hirm võimu kaotuse pärast oli ikka veel suur.
Kui 2015. aasta märtsis valitud riigikogu koalitsioon taas haldusreformile hinge sisse puhuma hakkas
ja ühinevatele omavalitsustele suuremat ühinemistoetust lubas, ärkasid
ka Kuusalu valla juhid-poliitikud.
Rahvale anti teada, et Kuusalu olevat juba 2008.aastal andnud Loksa
linnale oma nõusoleku alustada liitumisläbirääkimisi ja nüüd tuleb viivitamatult edasi minna! Targu jäeti aga
mainimata, et on see õigusakt oma
kehtivuse juba ammu kaotanud!
Kuid suure raha lõhn, mille abil saaks
valla rahakotti täita ja mis veel parem,
isegi Kiiu mõisahoonet remontida,
on kolleegide Kirtsi ja Kirsmani
indu üksnes suurendanud. Avalikus
vastuses Enn Kirsmanile, mis avaldati ka detsembrikuu Loksa Elus,
soovitasin Kuusalu valla juhtidel pidurile vajutada, hinge tagasi tõmma-

ta ja valmistuda saabuvateks pühadeks. Ei võetud kuulda. Juba 2016.
aasta esimesel tööpäeval saabus Enn
Kirsmanilt ja Urmas Kirtsilt Loksa
linna juhtidele kiri, milles teatati,
et ühinemisläbirääkimistega tuleks
edasi liikuda. Ajas ja ruumis panid
vallavanem ja volikogu esimees isegi paika valla ja linna delegatsioonide kohtumise – jaanuaris Kolgaküla
rahvamajas. No on ikka valu!
Pole saladus, et Kiiu mõisavalitsejatele oleks ühinemispreemiat hädasti vaja – et kuidagi katta auku,
mis tekib, kui Kuusalu vald tõesti
1,0 miljonit laenu Kiiu mõisa remondiks võtab.
Loodan, et Harju maavanema sõbralik märkus ja soovitus põhimõttel,
„et 2008. aasta lumel aastal 2016
enam sõita ei saa“ ja asju tuleks otsast alustada, on Kuusalu juhid tagasi maa peale toonud.
Ja nüüd paljuräägitud Loksa linna laenukoormusest
Loksa linnavõimu kohalike oponentide, viimasel ajal aga pigem Kuusalu juhtide Kirtsi ja Kirsmani üks
meelisteemasid on Loksa linna suur
laenukoormus.
Põhilise osa omavalitsuste tulubaasist moodustavad üksikisiku
tulumaks ja maamaks. Maksutulu
kasutavad vallad ja linnad tegevuskuludeks, sealhulgas investeeringuteks. Enne Loksa Laevatehase
müüki 2009.aasta lõpus, laekus Loksa linnale maksutulu 1,82 miljonit
eurot. Sellest moodustas üksikisiku
tulumaks 1,76 miljonit eurot ehk
96,5%. Alates 2010.aastast hakkas
linnale laekuv üksikisiku tulumaks
järsult vähenema, langedes 2011.
ja 2012.aastal 1,12 miljoni euroni.
2015.aastal laekus tulumaksu 1,3
miljonit eurot (75% võrreldes 2009).
Loksa linn kaotas 7 aastaga üksikisiku tulumaksu vähemlaeku-

mise näol 3,4 miljonit eurot! Võrdluseks – Loksa linna laenukoormus
1. jaanuari 2016 seisuga oli 2,8 miljonit eurot.
Vaatamata sellele on Loksa linn viimase 8 aasta jooksul suutnud rekonstrueerida 95% ulatuses linna vee- ja
kanalisatsioonitrasse ning reoveepuhasti. Projekti maksumus oli ca 5,5
miljonit eurot. Ehitasime valmis
Loksa esimese ujula (ca 3 miljonit
eurot). Rajasime Loksa ja Kuusalu
inimestele jäätmejaama (ca 320 tuhat eurot). Kuusalu vald selles projektis osalemisest loobus, kuigi lubas
2005.aastal ühinemislepingus endise
Loksa valla inimestele teha linnaga
keskkonnaalast koostööd. Raha olevat otsa saanud? Rekonstrueerisime
Loksa lasteaia (1,6 miljonit eurot)
ning realiseerisime mitmeid väiksemaid projekte. Kokku on loksalaste
elukeskkonna parandamisse aastatel
2008-2015 investeeritud 3896 eurot ühe inimese kohta. Aga miks on
sama aja jooksul Kuusalu vallas investeeritud ühe elaniku kohta ainult
1300 eurot!? ….
Ka valla eelarve on vallavanema
Kirtsi kinnitusel ülikonservatiivne
(lüües lahti võõrsõnastiku saame
sõnale „konservatiivne“ vasted:
vanameelne, uuevaenulik, alalhoidlik, tagurlik...). Kuusalu valla taolise
majandamise puhul ei üllata mind
enam ka fakt, et Kuusalu valla ühe
elaniku kohta on investeeringutele
kulunud 8 viimase aasta jooksul
kokku ligi 3 korda vähem kui Loksal. Kui see on investeerimisvõimekuse kasv, millest unistas ja mille
täitumise üle tundis heameelt ühinemise 10. aastapäeval endine Loksa
vallavanem Madis Praks - siis pole
küll mõtet ühineda.
Ja pole ka põhjust imestada, miks
Kuusalu vallal 2016. aastal omatuludest ei jätku ja peab taas laenama.
Tervelt 1 000 000 eurot – tänase

Kuusalu vallavalitsuse hoone remondiks!
Tähelepanuvääriv on fakt, et MTÜ
Kiiu Arendus kontaktandmed (telefoninumbrid) viitavad samale vallavalitsuse hoonele ja nimetatud
Kiiu Arendus asutajateks on Kuusalu tänane ja eelmine vallavanem Urmas Kirtsi ja Herko Sunts. On millest mõelda!
Ei pea Kuusalu mees Ott Sandrak
tulema Loksa linna kasima ja päästma – alustada tuleks oma ukseesisest. Tekib ju küsimus, kelle tasku
jõuab soovitud miljon kui tulevase
vallavalitsuse asukohaks ei saa Kiiu
mõis?
Loksa maksumaksja saab oma laenudega ise hakkama. Enam vahendeid investeeringuteks vajab
hoopis Kuusalu vald. Sinna hakkaks
liikuma ka loksalaste raha, kui vallamajas 2017 sügisel hakkavad taas
kamandama nn konservatiivid.
Lõpetuseks. Ühinetakse ikka selleks,
et koos edasi minna. Kuusalu meeste
praegune tegutsemine näitab vastupidist.
Ja vaatamata sellele peab Loksa linn
haldusreformi vajalikuks ja võimalikuks – aga üksnes võrdsete partneritena ja hoopis suuremas ruumis kui
seda näeb tänane Kuusalu võimukoalitsioon.

Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

navalitsus volikogu otsuse
nimetatud omavalitsustele,
Harju maavanemale, Lääne-Viru
maavanemale ja Rahandusministeeriumile. 			
Viie omavalitsusüksuse ühinemisel
moodustuks 2017.aastal vald, mille
pindala oleks 1614 km² ja elanike
arv ca 18,7 tuhat. 		
Ühinemisläbirääkimistega seotud
konsultatsioonidel volitati Loksa
linna esindama linnapea Värner
Lootsmann´i ja volikogu esimees
Rein Heina´t . 			
Tulenevalt seadusest peavad
Loksa Linnavolikogu ettepaneku
saanud vallavolikogud esitama
Loksa linnale kahe kuu jooksul
otsuse läbirääkimiste alustamisega
nõustumise või sellest keeldumise
kohta. Läbirääkimiste alustamisest
keeldumise otsus peab olema
põhjendatud.
Rohkem informatsiooni Loksa
omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee
Rein Heina
Volikogu esimees

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle
1,0 koormusega
LASTEAIAÕPETAJA
(eesti õppekeelega rühma)
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt
29. jaanuariks k.a.
Aadressil: Lasteaia 3, Loksa,
74805, Harju maakond või meili
teel lasteaed@loksa.ee
Info telefonil 6 229187,
5050301

Elukoha
registreerimise
kampaaniast
Loksa linn korraldas 2015. aasta
lõpus elukoha registreerimise kampaania. Kõigile, kes registreerisid
end Loksa linna elanikuks ajavahemikul 23. november kuni 31.
detsember 2015.a, kinkis linn Loksa
ujula aasta pääsmed. Lisaks osalesid
uued linnaelanikud auhindade loosimises.
Kampaania perioodil registreeris
Loksa linna elanikuks mujalt omavalitsusest 25 inimest. Nende
isikute nimed on juba edastatud
Loksa ujulale. Tasuta ujula pääsme
kasutamine toimub isikuttõendava
dokumendi alusel ja seda juba alates
11. jaanuarist 2016.a.
Linnavalitsuse liikmete poolt 14. jaanuari 2016.a linnavalitsuse istungil
läbi viidud loosimise tulemusel
võitsid kuni neljaliikmelise pere
kruiisi Rootsi Maria Vesselova ja
Marko Krist; televiisori Roman
Simak.
Võitjatele antakse auhinnad üle
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul
vastuvõtul 23. veebruaril 2016 Loksa Gümnaasiumi saalis.
Karin Kask
linnasekretär
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Rahvusliku käsitöötehnikate
täiendamine läbi koolituste

MTÜ Rannamännid esitas Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse, et läbi
viia rahvusliku käsitöötehnikate täiendamiseks ja arendamiseks koolitused.
Kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse projekti summas 1492 €,
omaosalus on 166 €.
Projekti raames viiakse läbi erinevad seminarid ja koolitused sh praktilised
tegevused saviringide töötubades. Ajagraafik on täpsustamisel. Projekti
lõpptähtaeg on 01.09.2016.
Laivi Kirsipuu, projektijuht

Lõppes projekt „Jääkreostuse
likvideerimine“

Loksa Linnavalitsus viis läbi ajavahemikus 15.08.2014- 15.12.2015 projekti
„Jääkreostuse likvideerimine“, mille raames koristati õlireostus Tallinna tn
5a territooriumilt. Projekt osutus kaheosaliseks. Esialgu likvideeriti vastavalt
AS EcoPro teostatud uuringule alalt õlireostus, lammutati vana pumbamaja
ja puhastati pinnas. Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
summas 140 207,50 €, Loksa linna omaosalus oli 24 742,58 €. Tööde käigus
avastati aga maa seest kahe meetri sügavuselt veel kaks metallmahutit,
mis olid täidetud vedelate õlijääkidega. Projekti lisatöid rahastas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 17 013,60 €, Loksa linna
omaosalus oli 3002,40 €. Jääkreostuse likvideerimist kogu alalt teostas AS
Eesti Keskkonnateenused.
Loksa Linnavalitsus tänab SA Keskkonnainvesteeringute Keskust ning AS
Eesti Keskkonnateenused suure töö eest, mille tulemusena on Loksa linn
saanud juurde ilusa korrastatud ja keskkonnasõbraliku ala.
Laivi Kirsipuu, Arendus- ja
keskkonnanõunik, projektijuht

Rahvastikustatistikast aastal
2015 Loksa linnas

Loksa linnas on elanike arv eelmisel aastal vähenenud kokku 7 inimese
võrra. 01. jaanuari 2016 seisuga on Loksa linna elanikke 2747, neist mehi on
1344 ja naisi 1403. Meestest enim on 1973. aastal sündinuid e 42-aastaseid
(33 tk) ja naistest 1962. aastal sündinuid e 53-aastaseid (36 tk). Loksa linna
registreeris 2015. aastal oma elukoha 109 isikut, mis on pea poole enam
kui 2014. aastal (63 isikut). Loksa linnast registreeris oma elukoha mujale
omavalitsusse 97 inimest, mis on 4 võrra vähem kui 2014. aastal (101
inimest). Kokkuvõttes on sisseränne viimase 15 aasta kõrgeim ja väljaränne
viimase 4 aasta madalaim ning rändesaldo positiivne (+12).
Eelmisel aastal registreeriti 16 Loksa linna lapse sünd. Alates 2012. aastast
on sündide arv Loksa linnas jäänud alla 20 – 2012 (13), 2013 (15), 2014 (19).
Poisse sündis 9 ja tütarlapsi 7. Kui aastal 2013 oli poisse 80% sündinuist ja
tüdrukuid 20%, 2014. aastal vastavalt 63% ja 37% , siis 2015. aastal oli
poiste ja tüdrukute osakaal enamvähem võrreldav, vastavalt 56% ja 44%.
Mitmikke 2015. aastal Loksa linna ei sündinud. Sünnitanute keskmine vanus
oli 28,75, mis on võrreldav 2014. aastaga (28,5), kuid madalam kui 2013.
aastal (30,5). Esmasündinuid oli 5 (31%), teisi lapsi 5 (31%), kolmandaid 2
(13%) ja neljandaid 4 (25%).
Surmakandeid koostati Loksa linna elanike kohta 2015. aastal 35, see on
samas suurusjärgus viimaste aastate näitajatega – 2014 (35), 2013 (34).
Seega registreeriti Loksa linnas 2015. aastal ca kaks korda rohkem surmi
võrreldes sündidega, mis tingib negatiivse loomuliku iibe (-19). Mehi suri
15 (43%) ja naisi 20 (57%). Lahkunute keskmine vanus oli 72,7 aastat
(2014. aastal 72,9), meestel 64,4 (2014. aastal 68,3) ja naistel 79 aastat
(2014. aastal 76,7).
Rände saldo (+12) ja loomuliku iibe (-19) kohaselt oli koguiive Loksa linnas
2015. aastal -7.
Koostatud Eesti rahvastikuregistri andmetel.

MTÜ Rannamännid said endale uued
kooskäimise ruumid

MTÜ Rannamännid liige ja projektijuht Laivi Kirsipuu: „MTÜ Rannamännid
vajasid juba ammu ruume, mis mahutaksid ära nii kangasteljed kui
õmbluslauad ja masinad. MTÜ Rannamännid, ei ühenda mitte ainult
pensionieas inimesi, vaid ka käsitööhuvilisi noori. Nüüd on otsustatud astuda
MTÜ Arenduskoja Leader grupi liikmeks, mis annab edaspidi paremaid
võimalusi suhelda teiste ühendustega, tutvuda nende tegemistega ning
osaleda erinevatel koolitustel ja üritustel.“
Abilinnapea Hilleri Treisalt: „ Ruumid on kenad, nad saavad ka näituseid ja
müüke korraldada ja mis kõige parem – hea asukoht. Uued ruumid asuvad
Loksa linnasüdames Pärna tänaval endises villavahetuspunktis nn Prüüsi
Maie poes. Kõige tähtsam on see, on ise rahul. Tantsimas ja laulmas on ka
neil hea käia, sest Loksa Kultuurikeskus, kus neil proovid toimuvad, on kohe
kõrval.“ Loksa Elu

Eesti Diabeediliidu konsultatsioon

MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass korraldab kohtumise
Eesti Diabeediliidu nõuandjatega
2. märtsil 2016 kell 12.00-14.00
Loksa Kultuurikeskuse saalis aadressil Tallinna tn 47a, Loksa.
Konsultatsioon on tasuta, eesti ja vene keeltes.
Ootame aktiivselt osalema erinevas vanuses huvitatuid, kes soovivad saada
teadmisi diabeeti profülaktikast ja ravi nõustamist.

Osaühingu Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri alates
01.01.2016.a
Osaühingu Loksa Haljastus teenustööde hinnakiri
Loksa Linnavalitsus kinnitas 30.12.2015
nr 181 OÜ Loksa Haljastus teenustööde
alateskorraldusega
01.01.2016.a

uue hinnakirja

Loksa Linnavalitsus kinnitas 30.12.2015 korraldusega nr 181 OÜ Loksa Haljastus teenustööde uue hinnakirja

Teenuse nimetus
San.tehnilised tööd
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimusel
Veeühenduse avamine kliendi tellimusel
Veemõõtja plommimine
Fekaalivedu
Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu
Laadur-ekskavaatori teenus
Lumelükkamine laadur-ekskavaatoriga
Teenuse osutamisel väljaspool Loksa linna
lisandub hinnale transpordikulu
Muruniitmine – hinnakiri kehtib
murupinnale, mis ei ole kivine ja millel ei ole
järske nõlvakuid
- Murutraktoriga
- Ratastraktoriga
- Trimmeriga
Heakorratööde teostamise ratastraktoriga,
sh transportteenus
Ratastraktoriga lumekoristus

Ühik
1 tund
1 kord
1 kord
1 tk
1 koorem kuni 5 m³
1 tund
1 tund
1 tund
1 km

Hind KM-ga, eurot
20,00
5,00
5,00
8,00
30,00
45,00
35,00
35,00
1,00

m2
m2
m2
1 tund

0,04
0,08
0,08
22,00

1 tund

32,00

MTÜ Loksa Kompass tegi kokkuvõtteid tehtust
2015. aasta on saanud ajalooks. Aasta
võrra vanem on ka MTÜ Pensionäride
ühendus Loksa Kompass, mis tähistab
aprillis oma 14. tegevusaastat. Loksa
laevatehase pensionäride ühendusest on
välja kujunenud organisatsioon, mille
töös osalevad paljud aktiivsed Loksa
kandi keskealised ja vanemad elanikud.
MTÜ 9. jaanuaril Loksa Kultuurikeskuses toimunud aruande- ja valimiskoosolekul hindasid meie ühenduse liikmed
möödunud aasta kordaläinuks. Üldkoosolekul osales 40 inimest.
Valiti uus 5-liikmeline juhatus ja 3-liikmeline revisjonikomisjon. Nende volitused kestavad 2 aastat. Muudeti MTÜ
põhikirja, mis nüüd sätestab, et MTÜ
liikmed alates 75-st eluaastast ei pea
maksma sisseastumis- ega liikmemaksu.
Kinnitati MTÜ Loksa Kompass sümboolika.
Loksa paljurahvuselise elanikkonna eesti ühiskonda integreerimise raames osalesime projektis „Koostöö süvendamine
Loksa eesti ja vene pensionärideorganisatsioonide vahel“. Täname projekti
kirjutajat, MTÜ Loksa Arenduskeskuse

juhti Marija Kudrjakovat ja Loksa Linnavalitsust projekti omaosaluse katmise
eest!
Linnavalitsus on alati abivalmilt toetanud meie linna mittetulundusühinguid.
Ka meie ühenduse tegevust on igal aastal
võimaluste piires rahastatud ja eraldatud vahendeid projektide elluviimiseks.
Linn ei ole unustanud meie eakaid. 80ne
aastaseid ja vanemaid õnnitletakse sünnipäevade puhul.
Oleme tänulikud Loksa Kultuurikeskusele, kus on meile alati võimaldatud üritusteks tasuta ruume ning on oldud abiks
nõu ja jõuga pensionäride temaatiliste
õhtute läbi viimisel ning vaba aja sisustamisel.
1. oktoobril 2015 oli tähelepanuväärne
meie MTÜle – meie organisatsiooni
kasutusse anti Tallinna 49 asuva Loksa
bussijaama 2. korruse ruumid. Linnavalitsusega sõlmitud üürilepingu kohaselt kaetakse nende ruumide üüri- ja
kommunaalkulud ning edasised võimalikud remondikulud linna eelarvest. Ruumid tegi korda ja aitasid meid kolimisel
Loksa Linnahoolduse töötajad. Suur
aitäh neile selle eest!

Meil on teisigi häid abilisi ja sõpru. On
heameel, et Loksa laevatehase tööveterane ja nende panust tehase arengusse
ei jätnud tähelepanuta ettevõtte uued
omanikud. Nad jätkasid traditsiooni õnnitleda endiseid töötajaid juubelisünnipäeval ja premeerida neid rahaliselt.
Meie tänusõnad firmale Eduger ja selle
juhatajale Svetlana Gergertile, kes on
katnud meie pidulaudu; Djukile – meile
tasuta reklaami tegemise võimaldamise eest linna kaabeltelevisioonis; Arla
Sõidud ja Tulisilmale – ekskursioonide
tarbeks bussitranspordi kindlustamisel.
Kõigile teile edukat uut aastat, tugevat
tervist! Loodame teie abile ka edaspidi
ja kinnitame, et linna eakad elanikud on
alati valmis tegutsema, kui see muudab
Loksa kandi rahva elu paremaks!
Viktor Fjodorov
MTÜ Loksa Kompass
juhatuse esimees
Vladimir Ivanov ja
Tatjana Serebrjakova
juhatuse liikmed

Võimete ülehindamine liikluses võib saatuslikuks saada
Miskipärast ilmestab viimastel aastatel
talve saabumist sarnane trend - justkui
ei oleks meie inimesed varem tormiliste
talveilmadega liiklema pidanud. Nii on
juba ka käesoleval aastal registreeritud
hulgaliselt talvistest ilmastikuoludest
tingitud liiklusõnnetusi üle terve
vabariigi. On olnud nii väiksemaid
plekimõlkimisi kui ka suuremaid
kokkupõrkeid, millest nii mõnigi on
paraku kurvalt lõppenud. Seepärast
tahaksin mõned tähtsamad märksõnad
nii sõidukijuhtidele kui ka jalakäijatele
meelde tuletada.
Kõigepealt, sõidukijuhtidel on oluline valida sõidukiirus vastavalt
liiklustihedusele ja nähtavusele. Halva
nähtavuse korral tasub ohutuse mõttes
hoida tavapärasest suuremat pikivahet
ja teiste liiklejate sõiduoskusi mitte
ülehinnata. Selleks, et nähtavust
maksimaalseks muuta, peaks oma masina
lumest puhastama nii, et sellest oleks
võimalik igasse suunda võimalikult hästi
välja näha. Sõiduki korralik puhastamine

on ka jalakäijate seisukohast tähtis, sest
valge lumevaiba all hõbedane auto ei
hakka tuisuse ilmaga päevasel ajal ka
parima tahtmise korral kergesti silma.
Ka jalgsi liiklejatel on oluline end
nähtavaks teha. Valgel ajal võiks kanda
rohkem värvilisi riideid ning pimedal
ajal on kohustuslik helkuri kasutamine.
Siinkohal on paslik meelde tuletada, et
helkurist on kasu eelkõige siis, kui teda
õigesti kanda – paremal küljel, põlve
kõrgusel.
Nähtavaks tuleb jalakäijatel end teha
ka tee ületamisel. Kuna kokkupõrked
sõidukite ja jalakäijate vahel on
viimase paari kuu jooksul sagenenud,
siis esimestele tuletaksin meelde, et
ülekäigurajale lähenedes tuleb igal juhul
sõidukiirust vähendada ning viimastele,
et vaatamata aastaajale, olgu reguleeritud
või reguleerimata ülekäigurajal, enne
teele astumist peab veenduma, et juht
sind märkab ja seisma jääb.
Samuti on sõidukiiruse valimisel tähtis
korrektne sõidutee olukorra hindamine.

Paljud teed on libedad ja hommikuseks
tööle sõidu ajaks tihtipeale veel
hooldamata. Libedus aga pikendab
pidurdusteekonda ja täistuisanud sõiduteele ei pruugi vastassuundades sõitvad
autod üksteise kõrvale tavapäraselt
ära mahtuda. Seetõttu ärge unustage kiirusepiiranguid ei ole lubatud ületada,
küll aga on lubatud neist aeglasemini
sõita. Samast vaatenurgast võiksid jalakäijad meeles pidada, et sõiduki kiirust ja
kaugust on silmaga eemalt raske hinnata,
seda igal aastaajal ning paksu lumega
teel kõndimine on raskendatud ja võtab
rohkem aega kui muul teekattel, mistõttu
ei tasu oma liikumiskiirust ülehinnata.
Ülaltoodut arvesse võttes tahaksin
kõigile südamele panna, et parem on
karta kui kahetseda ja arvestage rohkem
kaasliiklejatega. Kõiki oodatakse õhtul
koju!
Inspektor
Teili Piiskoppel
Ida-Harju konstaablijaoskond
Noorsoopolitseinik

Suur tänu lauamängude eest Asta Murakale ja Kaire Keskülale
Airi Öösalu, lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist
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Peo ootus on ka pidu
30. novembril tuli terve lasteaed saali esimese advendi tähistamisele. Iga
rühm meisterdas oma ingleid ja esitles neid peol. Saal oli täis erinevaid ingleid
ja andis edasi salapärase peo meeleolu. Mikhail Kholod jutustas kõikidele
detsembrist - jõulukuust, peo ootusest. Tema juttu jätkas õpetaja Pille, kelle
rühma lapsed lugesid ühiselt luuletust „Väikesed päkapikud“. Vanemate
rühmade tüdrukud esitasid inglite tantsu. Ka nooremad lapsed rõõmustasid
meid oma esinemistega. Nad laulsid, tantsisid, mängisid ja lugesid luuletusi.
Esimese advendi pidu lõpetati etteastega „Jõulukellad“, kus vene vanema
rühma lapsed esitasid laulu eesti keeles ja püüdsid erinevate muusikariistade
abil jäljendada ehtsat kirikukella.
Natalja Kalinina, Olga Trubotšev, Jaaniusside rühma õpetajad

Jõulukuu üritustest Loksa Kultuurikeskuses
Detsembrikuul toimusid suurtele
ja väikestele loksalastele mitmed
toredad jõuluüritused.
Jelena Mesevrja juhendamisel viidi
läbi jõulukaartide valmistamise
meistrituba. Võimalusi ja variante
kaartide kujundamiseks oli paljupalju. Huvitavate tehnikate ja väikeste nippidega oli võimalus oma
kätega valmistada kunstiteos. Kõik
osalised jäid väga rahule.
Pea 50 kodust last koos emade-isade
ja vanaemade-vanaisadega osalesid
vaatemängulises Santa-Showl, esinesid klounid, koerad, kass ja isegi
külaline-tulnuk valgusmängudega.
Peale etendust jagas jõuluvana igale
pisikesele külalise magusa kingituse.

Teise advendi tähistamine Loksa
lasteaias
7. detsembril kogunes Õnnetriinu sõbralik pere pidulikult kaunistatud saali,
et koos tähistada II adventi. Seekord polnud peojuhiks ei Sipelgad ega ka
Lepatriinud, vaid jõuluvana väikesed abilised päkapikud! Kõigi rühmade
päkapikud näitasid, mida nad oskavad. Oskavad nad aga väga palju – laulda,
tantsida, lugeda luuletusi. Ja loomulikult ei jätnud päkapikud ka kedagi
kingituseta, nagu päkadele kohane jagasid nad peo lõpus ka igale rühmale
kotikese maiustustega!
Larissa Nefjodova, Sipelgate rühma õpetaja

Kill, kill, kõll!
Koputab keegi aknale.
See on jõuluaeg!
Kõik on imede ootel. 14. detsembril kogunesime taas saali, et süüdata kolmas
advendiküünal.
Kolmandal advendihommikul tutvustasime lastele jõuluvana postkontorit.
Nooremate rühmade õpetajad jutustasid, kus elab jõuluvana ja millega
ta tegeleb terve aasta. Lapsed said teada palju uut ja huvitavat. Selgus, et
erinevates riikides kutsutakse ka Jõuluvana erinevate nimedega. Näiteks
Soomes toob lastele kingitusi Joulupukki, Inglismaal Santa Claus, aga
Venemaal hoopis Ded Moroz koos Snegurotškaga. Meile tuleb Jõuluvana
Lapimaalt, kus tal on oma töötoad ja postkontor, kuhu saabub iga päev
kirju lastelt üle terve maailma. Ka meie lasteaia lapsed kirjutasid õpetajate
abiga Jõuluvanale kirju, kus nad soovisid, et ta tuleks meile külla, tooks
palju kingitusi ja valget lund. Pärast kirjade ettelugemist tegi iga rühm ühe
jõuluteemalise etteaste. Pärast vaatasime koos näitust vanadest jõulukaartidest
ning lugesime sealt kauneid jõulusoove ja uusaasta tervitusi.
Tatjana Ivanova, Liblikate rühma õpetaja

Meie juurde tuli pidu...

Aga täpsemalt öeldes - meie tulime Jõuluvana ja päkapikkude juurde. Nad
võtsid meid vastu ebatavalise orkestriga, kus muusikariistadeks olid veetoru,
luud, sai. Oli lõbus ja lustakas.
Lapsed hõikasid Jõuluvana ja ta süütas kuusepuul lambikesi. Kuusepuu
ümber hakkas tõeline lõbu ja trall. Printsessid, lumehelbekesed, karud, jänkud
ja mesilased, koos väsimatute päkapikkudega laulsid, tantsisid, mängisid
ringmänge. Ka Jõuluvana ei olnud pealtvaataja, ta proovis „ külmutada“
lapsi, neid üle kavaldada, aga pärast lõi ise tantsu. Lahkudes jagas Jõuluvana
kõigile kommipakke, soovis toredaid pühi, soovitas rohkem olla väljas
värskes õhus, mitte haigestuda ja lubas meie juurde tagasi tulla ka järgmisel
aastal.
Natalja Kalinina ja Olga Trubotsev
vene vanema rühma õpetajad

Teguderohket uut aastat!

21. detsembri hommikul tähistasime kõik üheskoos viimast, 4. adventi.
Iga rühma esindaja koos direktoriga süütasid neljanda advendiküünla.
Rääkisime jõulude tähistamisest ja jõulukommetest. Meile oli külla tulnud
Loksa Gümnaasiumi 1. klass koos õpetaja Mallega, kes esitasid meile oma
jõulunäidendi. Lastele väga näidend meeldis ja oli tore näha ka endiseid
lasteaiakaaslasi. Advendihommiku lõpetuseks said kõik ka suud magusaks.
Suur aitäh kõigile.
Teguderohket uut aastat!
Kaire Kotkas, Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Loksa linna jõulukontserdil ei olnud
saalis ühtki vaba kohta, esinejad
said vaadata kava läbi avatud saaliuste. Kontsert oli pidulik ja samas
väga südamlik. Esinesid linna
tantsukollektiivid – Rannamännid
- juhendaja Riina Juhkami, Linetantsu stuudio – juhendaja Kaili
Peetermann,
Idamaise
tantsu
stuudio Aliah – juhendaja Katre
Jürgenson. Rõõmu pakkus esinenud
koor Kalina, mis ei ole juba pikka
aega leidnud juhendajat, aga
esineb vapralt meie sündmustel.
Kontsertosa avasid aga rõõmsad
päkapikud Loksa Gümnaasiumi
3.-4. klasside tantsuringist Elna
Linkvisti juhendamisel. Kauneid
muusikalisi
etteasteid
pakkus
Loksa Muusikakool. Täname kõiki
esinejaid ja õpetajaid Erika Kasetalu,
Riina Paartalu, Lauri Metust ja
kontsertmeister Alari Lahet. Peale
kontserti kostitas kultuurikeskus
kõiki kuuma glögi, kohvi, kommide
ja piparkookidega.
Uusaasta künnisel külastas meid
ka Tallinna Muusikateater esitades
lastele aastavahetuse muusikali
„Kakukese seiklused“. Värvikas ja
rõõmus etendus kogus saali kokku
kakskümmend neli külastajat.!?
Täname Sind, meie väikesearvuline
hea publik!
Marija Kudrjakov
ja Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur

6 noored

Jõuluturg Loksa Gümnaasiumis
Jõuluaeg on ilus aeg.
Jõuluaeg on
piparkoogilõhnaline aeg.
Jõuluaeg on kiire aeg.
Nii oli see ka 106-l kooliõpilasel, kes
lisaks oma õpingutele leidsid aega ja
tahtmist kaasa lüüa kooli jõuluturu
ettevalmistamises ja läbiviimises.
10. detsembril toimus jõuluturg
algklasside maja saalis. Kolme tunni
jooksul käis turul palju inimesi,
enamuses kooli teised õpilased, laste
endi vanemad ja sugulased.
14.-16. detsembril oli jõuluturg
avatud valge maja fuajees. Sellel
aastal olime sunnitud laiendama
turu pinda, et kõik soovijad ära
mahuksid. Ka seda turgu külastasid
enamasti kooli õpilased ja õpetajad
ning kauplejate vanemad.
Kahju, et linnarahva huvi meie turu
vastu oli üsna leige. Algklasside
lapsed valmistasid isiklikult ja
saatsid laiali 32 kutset meie kooli

pensionäridele. Samuti kutsusid ka
mitmed viidad tänaval külastajaid
jõuluturule.
Kauplejatele ja laadakülalistele
meeldis väga see traditsioon. Ja see
on kõige tähtsam!
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Jõuluteemalised töötoad
1. detsembri hommikupoolikul oli algklasside maja siginat-saginat täis - nii
eesti kui ka vene osa algklassid tegutsesid erinevates töötubades. Valmistati
jõulukaarte, kinkekarpe, aknakaunistusi, paberist küünlaid ja palju muid
jõuluteemalisi esemeid.
Järgnevalt muljed 3.a klassi õpilaste suust:
Oli väga huvitav, tahaks järgmisel aastal veel ja kauem kui 3 tundi (Markus);
Väga meeldisid kõik töötoad, eriti karbi ja kaardi tegemine (Leenu);
Eriti meeldis paberist põtra välja lõigata. Tegelikult olid kõik töötoad
põnevad ja lahedad (Daaniel);
Mulle meeldis kõik, kõige rohkem õpetajate ideed (Gert);
Eilne päev oli parim. Meie kool on väga ilus ja mulle see meeldib (Aleks);
Kõige rohkem meeldis kaarti ja karpi teha, kuid oleks võinud kauem teha
(Victoria).

Tubli ja hakkaja Margit Amer
Margit töötab Loksa Noortekeskuse
juhatajana alates septembrist 2009.
Üle 10 aasta on ta olnud aktiivselt
tegev Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonides. Loksa
Noortekeskuse juhatajana on ta
muutnud Loksa Noortekeskuse
hubaseks ja aktiivseks noorte
kooskäimise kohaks. Noortekeskus
on saanud uue välisilme, siseruumid
on saanud korrastatud noorteprojektide abil (osaluskogu Koostöökogu
noored, NAF projekt 2012).
Margit Amer on avatud ja väga hea
suhtleja, alati valmis uuteks väljakutseteks. On ise teadmishimuline,
osaleb pidevalt enesetäienduskoolitustel ja oskab kaasata noori. Margit Amer on suurepäraselt osanud
projektitegevusse kaasata nii eestikeelsed kui ka eesti keelest erineva koduse keelega noored. Loksa
noorte tegevused on alati kajastatud
ajalehes Loksa Elu ning ka hea kajastus meedias kutsub noori rohkem
osalema ning olema aktiivsemad.
Noorteprojekti raames on Margit
Ameri eestvedamisel osalenud Loksa noored kaks aastat järjest noorteprojektis Saksamaal Bad Marienbergis.
Margit Amer viis sellel aastal läbi
noorteprojekti „Alustame algusest“,
järjekorras juba kolmas projekt, kuhu
on kaasatud riskinoored, et tutvustada neile teadusmaailma ja kaasata
neid noori aktiivsetele huvitavatele
tegemistele.
Samuti osaleb Loksa Noortekeskus
Margit Ameri juhtimisel üle-eestilises projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“ – on meie piirkonna
projekti kontaktisik ja tegevuste
läbiviija.
Viis läbi Loksa linnas mobiilset

noorsootööd, kaasates noori projektidesse ja üritustel osalema.
Samuti on töös Loksa Noortekeskusel projekt NEET noortele tugi- ja
nõustamisteenuste
pakkumiseks,
alustame 2016.
Noorsootööd teevad väga suure missioonitundega inimesed, Margitile
ei ole noorsootöötajaks olemine töö,
vaid elustiil.
Margit on Loksa linna ja Kuusalu
valla alaealiste komisjoni sekretär.
Oma põhitöö kõrvalt on Margitil
väga suur roll Kodutütarde organisatsiooni töös. Ta on alates 2010.
aastast Harju Kodutütarde ringkonna
vanem. Loksa piirkonna noorkotkad
ja kodutütred käivad koos Loksa
Noortekeskuses. Loksa kodutütred
on saavutanud aastaid maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel väga
häid tulemusi. Loksa noorkotkad ja
kodutütred on väga aktiivsed tänu
just oma juhtidele. Loksa noorkotkad ja kodutütred osalevad peaaegu
kõikidel maakondlikel ja vabariiklikel kodutütarde ja noorkotkaste
üritustel ja võistlustel. Lisaks toimuvad erinevad laagrid (igal suvel

jalgrattalaager, sügislaager metsas,
talvelaager metsas, kevadlaager,
õppepäevad jms). Ja ta on olnud ka
mitmete Noorte Kotkaste ja Kodutütarde võistluste organiseerija nii
vabariiklikul kui ka maakondlikul
tasandil, näiteks: Loksal toimunud
vabariiklik noorkotkaste võistlus
„Alati valmis 2014“, nõu ja jõuga
aidati kaasa Mini-Erna 2015 läbiviimisele Kuusalu vallas Kolgas.
Tegevus on järjepidev ning organisatsiooni tuleb pidevalt juurde uusi
tegusaid noori.
Margit Amer on Eesti Aasta ema
2012, sellele tiitlile esitas ta kodutütarde organisatsioon. „Nüüd on kõik
Harju noored meie lapsed ning vahvate särasilmsete kodutütarde näol
olen saanud endale palju tütreid“,
lausus Margit Amer tookord.
Margit Ameri panus noorsootöö
arendamisse on olnud piirkonna ja
maakonna tasandil väga suur ning
vabariiklikul tasemel märkimisväärne läbiviidud projektide näol
või töös noorte kotkastega ja kodutütardega.
Tema panust noorte arendamisesse
ja eriti just tööd riskilastega ei olegi
võimalik mõõta, sest see ongi Margiti elu – noortekeskuses, vabal ajal ja
nädalavahetustel – kogu aeg. Noored
on temale olulised ja tema noorte silmad säravad – see on temale suurim
tänu tehtu eest.
Margit on väga palju panustanud
noortele mitmekülgsete võimaluste
loomisesse, toetades noori, innustades neid seadma eesmärke ja neid ka
täitma. Oma tööga panustab Margit
Amer igati noortele parema tuleviku
loomises, andes erinevatele noortele
võimaluse olla igakülgselt kaasatud
kohalike noorte ettevõtmistesse.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Loksa rühma kodutütred ja noored kotkad lõpetasid aasta
traditsiooniliselt piduliku koondusega
tegevliige peab aastas osalema
tegevuses 48 tundi, siis meie noored
panustavad kordades rohkem. Sel
aastal tuli kõige rohke osalemise
tunde Kristo Metusel – 691 tundi,
üle 400 tunni oli veel Siim Aksel
Ameril, Helina Piibelehel, Märt
Mägil ja Hanna-Eliise Kivibergil.
Vahva oli vaadata ka, et nooremad,
kes ei saa veel nii paljudel võistlustel
käia, ei jäänud sugugi aktiivsuselt
paljudele suurematele alla - enamustel oli üle 100 tunni.
19. detsembril sai teoks Loksa rühma
kodutütarde ja noorte kotkaste iga
aastane pidulik koondus, millega
tõmbame joone aastale alla, vaatame
tagasi tehtule, tunnustame oma
tublisid ja heidame pilgu juba ka ees
ootavatele tegemistele uuel aastal.
Mõeldes sellele, et kaitseliidu

Suur tänu meie noortele, nende
vanematele ja kõigile toetajatele,
abilistele ning kaasa mõtlejatele.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid
Kristo
Metus

Esseekonkursist „Eesti riik on noorte kätes“
Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo, Euroopa Parlamendi infobüroo ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
koostöös toimus 2015. aasta novembrikuus esseekonkurss teemal „Eesti riik on noorte kätes“ küsimusega, mida saame ära
teha oma kodumaa heaks – siin ja praegu.
16. detsembril avalikustati võitjad, kes sõidavad kevadel Brüsselisse tutvuma Euroopa Parlamendi tööga. Võitjateks osutusid
Marija Kogan, Uku Kert Paidra ja kevadel Loksa Gümnaasiumi 9. klassi lõpetanud Epp Paalberg.
Epu eesti keele õpetaja Anu Kell Tallinna Reaalkoolis suunas kirjutama kogu klassi, valis välja 4 tööd ja saatis esseekonkursile.
Kokku laekus 43 esseed üle Eesti. Neist 37 eesti ja 6 vene keeles. Enim oli esindatud Virumaa, Viljandimaa, Tallinn ja Tartu.
Tunne Kelam: „Noored on hakanud rohkem ühiskondlikult mõtlema, kuidas me saame ühist kasu suurendada“.
Hilleri Treisalt, abilinnapea
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Harju maakonna teenetemärgid ja maakondlik kultuuripreemia
Harjumaa Kultuuripärl 2015
Harju maavanem Ülle Rajasalu
tunnustas traditsioonilisel Harjumaa aastalõpu ballil Rahvusooperis
Estonia maakonna teenetemärgiga
3 inimest. Vastuvõtul anti üle
Harju maakonna teenetemärgid
ja maakondlik kultuuripreemia
Harjumaa Kultuuripärl 2015.
Maavanem Ülle Rajasalu poolt
annetatava Harjumaa teenetemärgi
pälvis sel aastal AS ABB juht
Balti riikides Bo Roger Vilhelm
Henriksson, märkimisväärse panuse
eest Eesti majanduse arendamisel
ja uute töökohtade loomisel; Kiisa
Rahvamaja juhataja Marianne Rande,
tunnustustvääriva panuse eest Harju
maakonna kultuurielu edendamisel.
Lisaks on Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefektuuri prefekti Kristian
Jaani poolt maavanemale maakonna
teenetemärgiga tunnustamiseks esi-

tatud Harju maavalitsuse nõunik
Terje Lillo, tunnustustvääriva panuse
eest Harju maakonna siseturvalisuse
arendamisel ja koordineerimisel.
Harju maakonna teenetemärke
jagatakse alates 1996. aastast ning
maakonna teenetemärgi on kokku
pälvinud 73 isikut.
Ballil andis maavanem Ülle Rajasalu
koos Harjumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimehe Kaupo Rätsepa
ja Eesti Kultuurkapitali esindajaga
üle maakondliku kultuuripreemia
Harjumaa Kultuuripärl 2015. Kultuuripärli tiitli pälvis sel aastal
koorijuht, muusikaõpetaja ja ansamblite juhendaja Taavi Esko.
Kultuuripärli valimise traditsioon sai
alguse 2003. aastal just Harjumaalt
ning alates 2006. aastast antakse
Kultuuripärleid välja üle Eesti.

Piparkoogilõhna sai terve maja täis!

Kuulutati välja seekordsed
HOLMER`i saajad
Harjumaa ballil kuulutati välja ka
tänavused HOLMERIGA tunnustatud.

HOL tunnustusauhinna HOLMER
kandidaatideks esitati tähtaegselt
seitse omavalitsustegelast.
Nominentideks olid: Vello Viiburg
(Harku valla abivallavanem), Erkki

Pratka (Padise valla abivallavanem),
Tiia Pärniste (Kernu valla vallasekretär), Merike Pihla (Kose
valla sotsiaalnõunik); Anne Loik
(Aegviidu valla vallasekretär), Lauri
Metus (Loksa linnavolikogu liige,
Loksa Muusikakooli direktor).
Väike HOLMERi auhinna pälvisid
Harku abivallavanem Vello Viiburg
ja Kernu vallasekretär Tiia Pärniste.
Vello Viiburg oli Harku valla taasloomise juures 1991. aastal ning on
sestpeale töötanud abivallavanemana.
Tiia Pärniste on olnud vallasekretär
alates Kernu valla loomisest 1993 ja
andnud suure panuse nii koduvalda
kui maakonna ja Eesti Vabariigi
valla-linnasekretäride tegevusse.
HOLMER`i eesmärk on Harjumaa
omavalitsustegelaste tunnustamine ja
omavalitsuste koostöö arendamine.
Aasta omavalitsusjuhi auhinda Suurt
HOLMERit tänavu välja ei antud.

Isetehtud kingitus on parim!

Loksa Noortekeskuse selle aasta viimane suurem tegemine oli traditsiooniline
ühine piparkookide küpsetamine. Oleme juba aastaid teinud seda jõulude
ja aastavahetuse vahelisel ajal. Huvilisi tegijaid juhtus olema nii palju, et
pidime lausa kahes vahetuses tegema, sest muidu poleks kõik laua äärde
mahtunud. Kui kõik piparkoogid olid ahjust välja tulnud, siis istuti ühiselt
laua taha piparkooke nautima. Piparkookide tegijad kostitasid sõbralikult ka
teisi noori, kes jõudsid noortekasse hiljem.
Üks vahva ja tegus aasta sai toreda lõpetuse!
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

JOONISTUSPÄEV „KÕIGE STIILSEM AUTO“

„Isetehtud rõõm“ oli õpetlik nii
korraldajatele kui ka osalejatele. Oli
tore näha laste säravaid nägusid, kui
enda valmistatud kink lähedastele
valmis sai“, on Hanna-Eliise sõnad
pärast projekti lõppemist.
Hanna-Eliise
Kiviberg
tuli
varakevadel noortekeskuses ideega
korrata kunagi varem toimunud
projekti, kus noored said ise oma
emale emadepäevaks kingitust teha.
Paraku jäi avatud noortekeskuste

projekti rahade laekumine alles peale
emadepäeva, seega otsustasime, et
jõulude aeg tehakse palju enamatele
inimestele kingitusi ning sel korral
meisterdasime viiel erineval päeval
viie erineva juhendaja käe all
jõuluteemalisi kingitusi.
Suur aitäh Pillele, kes õpetas
tegema jääküünlaid, Merlele kelle
juhendamisel
valmisid
kenad
jõuluteemalised
salvrätitehnikas
tehtud pildid ja kuuseehted, Enega

koos tegime vildist ingleid, Reet
andis nõuandeid kruusi maalimisel
ja Maarikaga valmisid imelised fimo
savist kuuseehted ja prossid.
Kogu selle nädala olid abiks HannaEliise ja Helina!
Suur tänu kõigile, kelle abil see tore
projekt edukalt läbi viidud sai!
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Kolmekuningapäev Loksa lasteaias

19. jaanuaril toimus Loksa Gümnaasiumis Harjumaa algklasside 2. - 4.
klasside poiste kümnes autode joonistamise päev teemal „Kõige stiilsem
auto“. Osavõtjaid oli 20 erinevast koolist, kokku 106 poissi.
Ürituse sponsoriteks olid firmad ABC Motors, Volvo Estonia, IV Pluss AS,
Inchcape Motors Estonia OÜ, Reval Auto Esindused OÜ, Nefab, Harju
Maavalitsus ja Loksa Linnavalitsus.
25. jaanuaril valivad sponsorid välja oma lemmikpildid ja 16.veebruaril
toimub ABC Motorsi salongis tänuüritus parimatele joonistajatele.
Loksa Elu

Saabus aeg, kui selja taha jäid jõulupühad: vaibus
ilutulestik, loetud kõik luuletused ja Jõuluvanalt on
saadud ihaldatud kingitused. Lapsed, koos õpetajatega,
puhanud ja isegi natukene pühadega väsitatud,
kogunesid saali, et jätta hüvasti kuusekesega. Teda
tulid teele saatma ka jänes, rebane, jahimees ja terve
lasteaiapere. Aga unimüts karu magas peo ajal terve
see aeg ja ei lasknud kedagi kuusele ligi. Laulude,
tantsude ja mängudega suutsid lapsed ta ärkvele
raputada ja ajada ära oma koopasse. Puhunud kuusel
kustu tulukesed, läksid lapsed rühmadesse, mõtetes
meeldivad mälestused. Aga ees ootab meid veel palju
meeldivaid sündmusi.
Olga Trubotsev ja Natalja Kalinina
vene vanema rühma õpetajad

Küttepuud
ja toidukartul
Simunast!
Tel: 5157741

NÄITUS

21. jaanuar 19. veebruar Loksa
Linnaraamatukogus
näitus „Pastapliiatsid“
Viiu Lumiste kogu
566 tükki.

Korstnapühkimise
teenus!

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie
majade
korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil üle
20-aastane kogemus –
see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele
10% allahindlust.
Tel.: 508 8941 või
6031263
E-post:
ignatenko49@mail.ru
Tänan südamest kõiki minu kalleid
õpilasi, minu kunagisi kolleege, Loksa
Linnavalitsust, klassikaaslasi, sõpru ja
kõiki häid inimesi, kes mulle minu kalli
tütre Lea Lond
kaotuses kaasa tundsid.
Samuti tänan Lea töökaaslasi, klassi- ja
kursusekaaslasi, Vihasoo LasteaedAlgkooli, Käsmu Külaseltsi ja Käsmu
kogudust, sõpru, sugulasi ja kõiki, kes
teda saatmas olid.
Eha Gnadeberg
Kustus elu, vaikis valu, puhkama jäid
töökad käed…
Avaldame sügavat kaastunnet
Tõnule, Jaanusele ja Meritile perega
kalli abikaas ja ema
KATRIN METSARI
kaotuse puhul.

Mälestame endist kolleegi
Katrin Metsarit.
Avaldame kaastunnet Tõnule perega
kalli abikaasa, ema ja vanaema
kaotuse puhul.

Avaldame
kaastunnet
Tõnu Metsarile
abikaasa
surma puhul.
Loksa Gümnaasium.

Loksa Lasteaed Õnnetriinu kollektiiv

Loksa Linnavolikogu ja
Loksa linnavalitsus
Valge päeva on varjanud mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda, raske kaotuse lein.
Mälestame

Katrin Metsarit

Südamlik kaastunne lähedastele peredega.
Perekonnad Taru, Kuutok ja Kuusmaa.

