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Palju õnne
sünnipäevaks!
JUULI

Käesoleva aasta on Loksa linna jaoks
eriline – hariduse andmisest Loksal
möödub poolteist sajandit. Läbi aasta
toimuvate erinevate ettevõtmiste
hulgas oli kindlasti kõige tähtsam
juubilari sünnipäevapidu – Loksa
kooli kokkutulek.
Oleme ilmselt taevaisa lemmikud.
Juba aastaid on Loksat paitanud
päike kui mingi ilus asi teoksil.
Ilusat ilma jätkus ka seekord nii 9.
juuni peaprooviks kui ka 150-aastase
Loksa kooli kokkutulekupäevadel
16. ja 17. juunil.
Kooli juubeli tähistamine algas
sportlikult – reedel, 16. juuni
õhtul toimusid võrkpallivõistlus
mererannas ja jalgpallivõistlus

staadionil. Laupäeval, 17. juunil
asuti juba varahommikul teele
Metsakalmistule,
et
väärikalt
mälestada Loksa kooli kauaaegset
direktorit Robert Adamsoni ja ajaloo
õpetajat ning kooli ajaloo talletajat
Ilme Adamsoni. Lahkunute kalmu
juures luges luuletusi vilistlane
Väino Esken ja rääkis meenutusi
direktori
kohusetäitja
Galina
Nikitina. Käidi ka endiste õpilaste
Mikk ja Tõnu Mikiveri haudadel,
kus meenutusi jagasid Vana-Loksa
Seltsi esindajad Eha Gnadeberg ja
Reet Vaher.
Juubelipidu jätkus kontsert-jumalateenistusega Loksa Püha Neitsi
Maarja kirikus. Teenisid 16. lennu

vilistlane piiskop Tiit Salumäe ja
kiriku diakon Ahti Udam. Esinesid
Lisete-Marleen Kivi, Kaisa Kaisel,
Artur Škurko, Annely Jürimets,
Katarina Ilves, Riina Paartalu,
Kalamaja Põhikooli naisansambel.
Päev
jätkus
meelelahutuslike
sportmängudega linnaväljakul ja
muuseumitunniga koolimuuseumis,
kus asjalikeks giidideks olid Loksa
Gümnaasiumi õpilased.
Juubelipeo õhtuse kava juhatas sisse
kontsert-aktus kooli terrassil. Esinesid
kõik kooli taidluskollektiivid: kaks
mudilaskoori (juhendajad Gerta
Allemann ja Serafima Kolossova), 5
rahvatantsurühma (juhendajad Elna
Linkvist ja Eelika Krasmus), Loksa

Muusikakooli lastekoor (juhendaja
Teele Utt) ja vilistlasnaiskoor (juhendajad Juule Laurend ja Triin
Lääne), Loksa-Kuusalu noorte
rahvatantsurühm ning tantsurühmad
Kabujalakesed (juhendaja Eelika
Krasmus) ning Loksa Tantsijad (juhendaja Elna Linkvist). Suurepärase
ja meeleoluka kava olid kokku
pannud Riina Paartalu ja Pille Veber.
Loksa kooli juubelikokkutulekust
osavõtjaid
tervitasid
Loksa
Gümnaasiumi IX lennu lõpetanud Loksa linnapea Värner
Lootsmann, Tõnis Arvisto Harju
Maavalitsusest, Signe Granström
Haridus- ja Teadusministeeriumi

Loe edasi lk 2

Elena Izrayleva 91
Tamara Taivosalo 91
Pjotr Uljanov 89
Leida Maurus 87
Sinaida Krusell 87
Helga Kalvan 86
Mariia Gavriliuk 86
Silvi Vares 85
Avgusta Zaytseva 84
Eiki Ponn 83
Efrosinia
Zenchenko 82
Arvo Allemann 82
Ljudmilla Vislova 81
Evi Popova 81
Nikolay Prokopov 81
Ekaterina
Kopylova 80
Vladimir Smirnov 75
Alvetina
Utjuganova 70
Vladimir Beglov 70
Arvo Narits 70
Vladimir
Bambizov 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar
Aleksandra Lootsmann

Palju õnne
vanematele!

2 AKTUAALNE

Juubilar – Loksa kool 150

üldharidusosakonnast,
Urmas
Kirtsi ja Enn Kirsmann Kuusalu
Vallavalitsusest, Kolga Kooli direktor Tõnu Valdma, Aili Kontus
Kuusalu Keskkoolist, Kaire Kotkas
Loksa Lasteaiast Õnnetriinu ja Lauri
Metus Loksa Muusikakoolist.

riteks ja teostajateks on skulptorid
Aivar Simson ja Paul Mänd.
Päeva jooksul olid avatud kooliruumid, tutvuda oli võimalik vilistlaste ja õpilaste tööde näitusega
saalis ning koolimuuseum olid
huvilistele avatud kell 12.30-18.00.

Pärast kontsert-aktust avasid skulptor
Aivar Simson ja linnapea Värner
Lootsmann linna kingituse koolile
- algklasside majale paigaldatud
Loksa kooli rajaja Jakob Janteri
mälestustahvli. Mälestustahvli auto-

Kell 18 algas kooliõuel meeleolukas peoõhtu, kus varaste hommikutundideni esinesid ansamblid
Kotermann, Justament, Freddy
ja Riff. Juubeliaasta sündmused
jätkuvad 13. oktoobril, kui pea-

me sünnipäeva koos praeguse
kooliperega ja 3. novembril tähistame
Loksal venekeelse hariduse andmise
70-ndat aastapäeva.
Suur tänu kõigile õpilastele ja
koolitöötajatele, kes panustasid toimunud peo kordaminekusse. Jõudu
ja jaksu meile kõigile juubeliaasta
järgnevate sündmuste edukaks kordaminekuks.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

AKTUAALNE 3

Võimalustest ja võimekusest Terviseameti näitel

Mis ühist on perearstil ja konstaablil?
Väga palju – kui inimesel on tervisega
esimesed väiksemad mured, saadakse
esimene abi ikka oma perearstilt. Kui
inimene puutub kokku väiksemate
pahanduste või paharettidega, on
esimeseks abimeheks oma piirkonna
konstaabel. Nii see peaks olema.
Ja tõepoolest, ei ole kuulnud, et
politseiamet isegi oma väheste
rahaliste ressursside juures saadaks
abivajaja mitmekümne kilomeetri
kaugusele konstaablit otsima. Vajadusel tuleb politsei kohale.
Kahjuks teisel sama tähtsal riigiametil – Terviseametil, on teine
arusaam. Mäletan kui paarkümmend

aastat tagasi – perearstinduse sünni
juures teatas üks Tallinna kõrge
tervishoiuametnik, et nüüd saab kõik
olema hoopis teisiti – perearsti olevat
võimalik kutsuda isegi öösel, kasvõi
Piritalt Nõmmele! Tänases reaalses
elus näib see halva anekdoodina.
Sotsiaalministeeriumi
haldusalas
tegutsev Terviseamet leiab lahendusi
oma suutmatusele seadusega pandud
ülesandeid täita, hoopis lihtsamalt
– sajad patsiendid saadetakse
OTSUSEGA mitmekümne kilomeetri taha perearsti juurde isegi siis, kui
seal vastav võimekus puudub ja
tohtrid vajalikku keelt ei valda.
Kui selle aasta aprillis patsientide
poolt armastatud dr. Nugis teatas
pensionile
minekust,
näitasid
Terviseameti vastavad ametimehed
esialgu üles üllatavat aktiivsust.
Usinalt asuti isegi uut perearsti
otsima. Kohtuti linnavalitsusega ja
perearsti kandidaatide pakkumisi tuli
rohkem kui ühel käel sõrmi. Kahjuks
sama kiiresti kui kandidaate pakuti,
sama kiiresti võeti (ei sobinud
Terviseametile!) ka tagasi. Kuu
ajaga oli ametnike usinus kadunud

ja linnavalitsusele anti teada, et
perearsti pole Loksale võimalik
saada ja dr Nugise patsiente on
edaspidi võimalik teenindada üksnes Kuusalus (Miks mitte siis
juba Tallinnas!?). Kui siis Loksa
linnavalitsus sellega ei nõustunud
ja tegi Terviseameti ametnikele
ettepaneku kohtuda Loksal võimalike perearsti kandidaatidega
ja pakkuda vajadusel linnapoolset
toetust või abi, oli ametnike reageering rohkem kui üllatav. Nimelt
ei lubavat ISIKUANDMETE KAITSE seda teha. No mis sa kostad –
ehk ei tohi perearsti kandidaatidega
tutvumisel isegi nende nägu näha ja
nime küsida? Kogu selle „aktiivse
asjaajamise“ juures on kummaline, et
Terviseameti töötajad ei leidnud aega
suhelda ei dr Nugise tubli pereõe ega
teiste Loksa perearstidega näiteks
teemal, et nad võtaksid ajutiselt oma
teenindada ka dr Nugise patsiendid
– loomulikult kui patsiendid seda
soovivad. Seda, et see nii võiks
ja peaks olema (kuna kahe tohtri
peale on 800 vaba patsiendi kohta)
said patsiendid Terviseameti tähtsa
ametniku kommentaarist teada

Terviseameti informatsioon dr Nugise patsientidele Loksa linnas

Seoses perearst dr. Tatjana Nugis pensionile jäämisega osutab ajutist asendusteenust dr Nugise
nimistu patsientidele OÜ Kuusalu Tervisekeskus, perioodil 01.07.2017-31.12.2017. Patsiendid
peavad pöörduma etteregistreerimise alusel aadressil Kuusalu tee 33 Kuusalu alev.
Vastuvõtt toimub AINULT etteregistreerimise alusel, registreerimine toimub telefonil
607 2100 või e-maili teel kuusalutk@gmail.com.
Suvekuudel on Kuusalu Tervisekeskus OÜ avatud E-N 8-16, R 8-15.
Retseptid - Retseptide pikendamine kroonilistele haigetele toimub ettetellimisega telefonil või
e-maili teel, retseptid vormistame 2 tööpäeva jooksul.
Haigusleht ja hooldusleht– Kui olete haigestunud, siis tuleb ühendust võtta haigestumise
esimesel päeval. Tagantjärele haiguslehti ei avata. Kui teil hiljem selgub, et haigus-/hoolduslehte
ei vaja, siis andke kindlasti teada, et saaks selle annulleerida.
Tervete laste vastuvõtt toimub etteregistreerimise alusel neljapäeviti 9.00-14.00
Kodukord ja vastuvõtu ajad kodulehel http://kuusalutervisekeskus.simplesite.
com/424583710
Seoses töökoormuse suurenemisega alates 01.07.2017 palume kannatlikkust ja mõistvat
suhtumist seoses järjekordade võimaliku pikenemisega, helistamisega kaasneva kõne
ootejärjekorraga.
Võimalike küsimuste korral palun pöörduda Terviseametisse telefonil 6509 850 või
Kaja-Liis.Pall@terviseamet.ee

hoopis 6. juuli Kanal 2 Suvereporteri
saates. EI kommentaari!
Tagamaks
elanikkonna
parem
teenindamine üldarstiabiga, valmis kaks aastat tagasi Loksa linnavalitsuse tellimusel piirkonna
esmatasandi tervishoiu arengukava,
mis oli aluseks Viru HaiglaAS taotluse
esitamisel Sotsiaalministeeriumile,
uue esmatasandi tervisekeskuse
rajamiseks Loksale. Taotlus on
saanud positiivse otsuse ja Viru
Haigla AS on valminud esmatasandi
tervisekeskuse eskiisprojekt ja alustatud on põhiprojekti koostamisega.
Kaks aastat tagasi avas Loksa linnas
uksed 50-ne kohaga Loksa Eakate
Kodu ja tänaseks on uue omaniku
saanud endine Loksa ravikeskus,
kuhu tuleb taastusravikeskus ja
eakate kodu. Kõik see vajab vaid
lisa tublidele perearstidele. Jääb
vaid loota, et Terviseamet oma
ülesannetega edaspidi paremini
(mitte ainult jutu tasemel) hakkama
saab ja dr Nugise senised patsiendid
saavad lähitulevikus oma muredega
taas OMA perearsti poole pöörduda.

Sotsiaalminister Ossinovski on
haldusreformi käigus võtnud sõna
võimekate ja vähemvõimekate
omavalitsuste tegevusi ja tulevikku kommenteerides. Nüüd kui
suurelt
väljareklaamitud
riigihaldusreformi üks osa on mingil
moel realiseeritud, asuks ehk
tegelema riigiasutuste reformiga.
Mitte nende liitmise/lahutamisega
aga tõeliselt võimekamate ja haldussuutlikumate (ning väiksemate)
asutamisega, mis oleks väiksemaks
maksukoormaks aga suuremaks
sõbraks maksumaksjale. Ja alustada
võikski eesmärgiga, et meie riik
vajab tervemat rahvast – kogu
eluea jooksul! Ja miks mitte
alustada
Sotsiaalministeeriumist
ja Terviseametist ning anda esmatasandi tervisekorraldus üle
nüüd juba uuele 79-le kohalikule
omavalitsusele. Usun, et nad saavad
sellega paremini hakkama kui tänane
Terviseamet.
Jõudu selleks, hr Sotsiaalminister!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu Vallavolikogu liige

Loksal on uus arendus- ja keskkonnanõunik
Alates 05.07.2017 asus Loksa linna arengu- ja
keskkonnanõuniku ametikohal tööle Karin Ilves.
Karin elab perega Loksal.
Tallinlasena algas Karini haridustee Tallinna Laagna
Gümnaasiumis, mille eripäraks on majandusõpe. Edasi
suundus ta õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus
omandas arhitektuuri ja keskkonnatehnika
teaduskonnas tehnoökoloogia eriala. Lisaks on ta enda
teadmisi täiendanud mitmete koolituste näol. Nende
hulka kuuluvad nt dokumendihaldus, raamatupidamine, juhiabi jt.
Lisaks erialasele praktikale kuulub varasema töökogemuse hulka ka
telekommunikatsiooni ja kindlustuse valdkond.
Vaba aega eelistab Karin veeta koos perega, kalal käies või reisides.

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

NOORSOOTÖÖTAJA (0,5 koormusega) leidmiseks
Suve Avatud Noortekeskusesse.

Suve ANK töötab perioodil 24.07.-20.08.2017
Töökoht: Loksa rand
Tööaeg: 4 tundi päevas 5 päeva nädalas.
Avaldus ja CV saata linn@loksa.ee hiljemalt 14.07.2017. Info tel 603 1253.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.

Linnavolikogu tegevusest
Juunis pidas Loksa Linnavolikogu kaks
istungit.
15. juunil toimunud istungil osales
13 volikogu liiget.
Volikogu kinnitas Loksa linna
konsolideerimisgrupi 2016. aasta
majandusaasta aruande, milles on
kajastatud Loksa linnavalitsuse ja
tema valitseva mõju all olevate SA
Loksa Sport, SA Loksa Kultuur, OÜ
Loksa Ujula ja OÜ Loksa Haljastus
majandustegevus (vaata: http://www.
loksalinn.ee/majandusaasta-aruanded).
Loksa Linnavalitsuse raamatupidamise poolt koostatud aastaaruannet
auditeeris Assertum Audit OÜ sõltumatu
vandeaudiitor, kelle aruande kohaselt
kajastab raamatupidamise aastaaruanne
kõigis olulistes osades õiglaselt grupi
konsolideeritud finantsseisundit seisuga
31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta konsolideeritud
finantstulemust, konsolideeritud
rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse
eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Audiitori arvamust jagasid volikogu
revisjonikomisjoni ning majandusja eelarvekomisjoni liikmed,

kelle ettepanekul Loksa linna
konsolideerimisgrupi 2016. aasta
majandusaasta aruanne ka kinnitati.
Volikogu nimetas Loksa linna
valimiskomisjoni liikmed.
15. oktoobril 2017 toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised.
Valimisteks esitatud kandidaatide
registreerimiseks, hääletamis- ja
valimistulemuste kindlakstegemiseks,
jaoskonna-komisjoni juhendamiseks
ja muudeks seadusest tulenevate
ülesannete täitmiseks moodustati
linnasekretäri asendaja Airi Öösalu
ettepanekul 3-liikmeline Loksa linna
valimiskomisjon, mille liikmeteks
nimetati Olga Losjeva ja Antonina
Gusseva ning asendusliikmeks Ain
Kasetalu. Valimiskomisjoni tööd juhib
linnasekretär.
Volikogu määras järgmise koosseisu liikmete arvu ja moodustas
valimisringkonna.
Seaduse kohaselt peab üle 2000 elanikuga omavalitsuse volikogu
olema vähemalt 13-liikmeline.
Rahvastikuregistri andmetel elas
Loksa linnas 1. juuni 2017 seisuga
2723 inimest. Volikogu otsustas

määrata Loksa Linnavolikogu
järgmise koosseisu liikmete arvuks 15 ja moodustada Loksa
linna haldusterritooriumil ühe valimisringkonna, kus kandideerjate vahel
jagatakse 15 mandaati.
Volikogu otsustas võõrandada Loksa
linna omandis oleva korteri aadressil
Posti tn 14-8.
Korteri kinkis linnale selle endine omanik, kelle Loksa linn oli paigutanud
Loksa Eakate kodusse ning kohustunud
katma tema hoolduskulud. Posti tn
14-8 2-toalise, ahiküttega korteri
üldpind on 39,7 m2. Avalikul suulisel
enampakkumisel võõrandatava korteri
alghinnaks kinnitati 7 000 eurot.
20. juunil toimunud Loksa Linnavolikogu istungil otsustas volikogu
suurendada projekti „Loksa
bussiterminali rekonstrueerimine“
omafinantseeringut.
Harju maakonna arengustrateegia
kohaselt arendatakse esmajärjekorras
keskuste ja tagamaa vahelisi ühendusi,
mis tähendab, et raha saavad projektid,
mis on seotud ühistranspordi ja kergliiklusteede võrgu arendamisega. Loksa
linn osaleb Euroopa Liidu toetusfondi

meetmes Loksa bussiterminali renoveerimise projektiga.
I taotlusvoorus Loksa projekti ei
rahastatud, kuna taotlusele lisatud
hoone rekonstrueerimise eelprojekt ei
rahuldanud Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutust (EAS). II taotlusvoorus
osalemiseks valmis linnavalitsuse
tellimusel bussiterminali hoone rekonstrueerimiseks põhiprojekt koos
eriosadega. Projekt on põhjalik,
tööde täpsema kirjeldusega ja ehitusmahtudega, mis võimaldas kalkuleerida
vajalike ehitus- ja restaureerimistööde
kogumaksumuse. Kalkulatsiooni
kohaselt kujuneb projekti maksumuseks 465325 eurot, mis on 1/3
võrra esialgsest maksumusest
kõrgem. Samas proportsioonis suureneb ka Loksa linna omaosalus.
Linnavalitsuse ettepanekul otsustas
volikogu suurendada omaosalust
19114 euro võrra, millega tagatakse
EAS-ile esitatava projekti „Loksa
bussiterminali rekonstrueerimine“
15% omafinantseering koos mitteabikõlbuliku summaga kokku mahus
79 589 eurot.
Taas oskas kolleege üllatada Ilmi

Ternovskaja küsimusega, kuhu bussiterminal ehitatakse? Volikogu märtsikuise otsuse olemasoleva bussijaama
hoone rekonstrueerimise kohta oli proua
Ternovskaja jõudnud juba unustada ja
arvas, et volikogu kavandab bussijaama
uue hoone ehitamist!
Istungi lõpus informeeris koosolijaid
linnapea Värner Lootsmann:
- andis ülevaate Loksa Esmatasandi
tervisekeskuse rajamise käigust. On
olemas tervisekeskuse hoone eskiislahendus, hetkel taotleb Viru Haigla
projekteerimistingimusi. Sellest ilmus
ajalehes Harju Elu 16.06.2017 põhjalik
artikkel.
- rääkis lühidalt haldusreformist,
millest on palju meedias räägitud
ja kirjutatud. Vabariigi Valitsus tegi
otsuse, et Loksa linn ei pea Kuusalu
vallaga ühinema. Linnapea nentis, et nii
mõnigi omavalitsus, mida soovitakse
sundühendada, võib valitsuse otsuse
vaidlustada kohtus.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest linna
kodulehelt http://www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

4 elu

Kuidas väikelastega ohtudest rääkida ja
ära hoida traagilisi veeõnnetusi

Viinistu - kunsti sadam

1–3-aastaste laste arenguülesanne on
oma keha ja teda ümbritseva maailma
tundmaõppimine. Tohutu uudishimu,
vajadus kõike ise järele katsuda,
maitsta, loopida, ronida jne paneb neid
sageli olukordadesse, kus õnnetused
on kerged juhtuma.

Õnnetused juhtuvad alati
ootamatult

Üks
väga
suurtest
ohtudest
väikelapsele on veekogud ning seda
mitte ainult suvel, vaid nõrga jää
tõttu ka kevadel ja sügisel. Kurb on
fakt, et pigem upuvad väikelapsed
koduõuel või selle lähistel olevas
veekogus. Avalikes randades, kus
võõra keskkonna tõttu on oht lapse
kadumiseks suurem, on harjutud
lastel rohkem silma peal hoidma kui
koduhoovis. Kodune õueala tundub
sageli turvaline ja võib tekkida olukordi, kus järelevalveks tundub piisavat
sellest, kui teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt veenduda, et laps on vaateväljas.
Reeglina on väikelapsed väga impulsiivsed, mistõttu võib rahulikult mängiv laps
hetkega meelt muuta ja ohtu sattuda. Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiiresti
– uppumiseks pole tarvis enamat, kui veesilma läheduses paariks minutiks
laps silmist lasta. Uppumine on enamasti vaikne sündmus, ilma karjumise ja
appihüüdmiseta, sest hingamisteedesse sattunud vee või kõrikrambi korral ei ole
see füsioloogiliselt võimalik.

Väikelapsed ei ole vastutuseks küpsed

1–3-aastased lapsed saavad üha enam aru sõnadest ja nende tähendusest, areneb
kujutlusvõime. Samuti hakkavad nad märkama hooldaja nõudmisi ja reageerima
nendele kas eitavalt või nõusolevalt ning katsetama oma mina mõjusust –
mida ma juba suudan teha ja kui palju otsustada? Kindlasti on iga lapsevanem
kogenud olukorda, kus ikka ja jälle tuleb põhjendada, miks mõni asi on keelatud.
Ka üksi vee äärde minemise keelust ei pääse ükski laps. Vanem peab teadma,
et väikelapsel ei ole veel oskust teha üldistusi (reegel on üldistus) ja ka nende
mälu on piiratud. Ehkki laps saab sõnadest aru, ei suuda ta neid kuigi kaua
meeles hoida ja unustab pea koheselt lapsevanema poolt öeldu! Seda seetõttu, et
nooremate kui nelja-aastaste laste ajus ei ole impulsside ja keeldude tsoonid veel
kuigivõrd seotud.
Seega ei saa eeldada, et kui väikelapsele on midagi selgitatud või keelatud, siis
laps seda ka mäletab ning seatud piire ja piiranguid järgib. Väikelapse ohutuse
peab tagama lapsevanem, see ei ole koht, kus vaatamata sagedasele selgitustööle
ja lapse lubadusele veest eemale hoida teda usaldada! Piiridest selge arusaam
kujuneb lastel välja umbes 4–5-aastaselt.

Ujumise abivahendid loovad petliku turvatunde

Täispuhutavate kätiste ja ujumisrõngaga suplev laps peab olema vanemate hoolsa
järelevalve all. Need võivad lapse rannast eemale kanda või juba varasema
vigastuse tõttu järk-järgult tühjaks minna. Ujumisrõnga puhul on lisaohuks lapse
tagurpidi keeramine nii, et laps jääb vee alla lõksu – tagasi õigesse asendisse laps
ennast keerata ei jõua.
Väikelapsel on ettekujutus iseendast kui kõikvõimsast – see paneb neid ikka jälle
piire ületama, keelde eirama ja uusi katsetusi ette võtma. Seega vajavad lapsed
täiskasvanute abi turvalise keskkonna loomisel ning täiskasvanud vastutavad ja
täiendavad väikeste laste puudulikku enesekontrolli.

Soovitusi väikelastega ohtudest rääkimiseks:

Väikelapsele piire seades kasutage “Ei!” asemel “Stopp!”. Öeldes “Stopp!” on
teie miimika ilmekas – sirutate liikumise peatamiseks käe ette, silmad avanevad
ja teie hääletoon on konkreetne (käskiv), kuid mitte süüdistav, nagu “Ei!” öeldes.
Lisaks on hea teada, et väikelapse aju ei saa eitusest aru. Lapsevanema keeld
kõlab talle kui korraldus, näiteks: “Ära mine mere äärde!” kostab lapsele kui
“Mine mere äärde!”
Rääkige lühidalt. Vältige pikki ja keerulisi selgitusi, liigset detailidesse
laskumist. Näiteks peale seda, kui olete vanemana lapsele piirid seadnud, öeldes
mere poolel liduvale lapsele: “Stopp!”, siis peale ohuolukorra likvideerimist
saate lapsega rääkida. Piisab, kui väikelapsele öelda: “Vee äärde läheme alati
koos, nii on turvaline!”
Rääkige lihtsas, lapsele arusaadavas keeles. Mida noorem laps, seda vähem
infot on ta aju arengust lähtuvalt võimeline töötlema ja meeles hoidma. Pole
mõtet paariaastasele lapsele pidada pikka loengut veeohutusest.
Kasutage positiivset keelt. See tähendab, et ütlete lastele, mida teha, mitte mida
ei tohi teha. Seda seetõttu, et kui keelata ohtlikku käitumist, siis koondab just
see lapse tähelepanu mittesoovitavale käitumisele (ja see muutub käitumise
eesmärgiks) ning keeldudest astutakse paratamatult varem või hiljem üle… Seega
on tõhusam öelda lapsele, milline on lubatav/oodatud käitumine. Näiteks selle
asemel, et öelda: “Basseini ääres ei tohi joosta!”, öelge hoopis: “Basseini ääres
kõnnitakse rahulikult!” Paremaks arusaamiseks võib lisada ka: nagu kilpkonn/
kass, või keegi teine olend, kelle kaudu saaks iseloomustada rahulikku liikumist;
miks mitte ka nagu kõnniks vahukommidel vms.
Põhisõnumid ühe sõna kaudu! Kui laps on lubatavast käitumisest (reeglist)
teadlik, ei ole tarvidust seda talle pikalt ja pidevalt korrutada, vaid aeg-ajalt
lühidalt meelde tuletada. Seda seetõttu, et väikelapse tähelepanuvõime ja aju
pole veel täielikult välja arenenud ning nad ei suuda ette kujutada, mida kõike
te selgitused tähendavad. Piisab ühest sõnast, et korraldus meenuks. Kasutades
eelmise soovituse näidet kohasest käitumisest basseini ääres, saab tõhus
lapsevanem öelda reegli meenutamiseks näiteks “kilpkonn”.

Dagi Dorbek, Päästeamet
Õnne Aas-Udam, psühholoogiline nõustaja, koolitaja ja loovterapeut

Loksa Linnaraamatukogu sai kingituseks Jaan Manitskilt pühendusega
raamatu“Viinistu-kunsti sadam“. Raamat tutvustab Eesti ainsat
erakollektsioonil põhinevat kunstimuuseumi: Jaan Manitski üle
tuhande teosega kunstikogust on raamatusse jõudnud umbes 150.
Raamatuga saab tutvuda Loksa Linnaraamatukogu lugemissaalis
alates 1. augustist.
Aitäh Tiia Piikmann ja eriti suur tänu raamatu eest Jaan Manitskile.
Loksa Linnaraamatukogu tänulik kollektiiv

REIS HIIUMAALE

Vana-Loksa Selts sõidab Hiiumaale 22.-23. augustil 2017. a
marsruudil Pühalepa, Suuremõisa, Kärdla, Reigi, Kõrgessaare,
Kõpu poolsaar, Ristna neem, Kalana küla. Ööbimine Ülendi
külas. Teisel päeval külastame Vanajõge, Sõru sadamat,
Emmastet, Orjaku laidu, Kassari saart, Vaemla villatööstust,
Putkaste mõisa, Käinat.
Reisi hind 95.00 eurot sisaldab bussisõitu, giidi teenust,
praamisõitu, majutust koos õhtu– ja hommikusöögiga, 2
lõunasööki ja kõiki pileteid.
Info telefonil 53989790. Olete oodatud!

Loksa Linnaraamatukogu on
puhkusel
03.juulist – 31. juulini.
Avame 01. augustil.
Lähim interneti kasutamise
võimalus on Loksa
Linnavalitsuses.
Telefon 6031253
ILUSAT SUVE KÕIGILE!

KUUSALU REFORMIERAKOND KÜSIB:
1. KORRAS TEED KA KÜLADESSE, MITTE VAID KESKUSTESSE JAH või EI
2. KUUSALU BENSIINIJAAMA TEENUSED KA ALEVIRAHVALE JAH või EI
3. TOETAN KUUSALU KK ALGKLASSIDEMAJA/MUUSIKAKOOLI RAJAMIST JAH või EI
4. TOETAN KERGLIIKLUSTEE TALLINN – LAHEMAA RAJAMIST, MIS ÜHENDAB KUUSALU
RANDU KESKUSTEGA JAH või EI
5. VALDA ROHKEM KODUSI JA PEREKONDI JAH või EI
6. KAS KUUSALU VALLA VEE JA SOOJA HIND ON LIIGA KÕRGE JAH või EI
SINU ETTEPANEK: MIDA SINA OLEKS TEINUD KIIU MÕISA 1. MILJONI EUROGA?
KUI VALISID „EI„ SIIS ÄRA TEE MIDAGI
KUI VALISID „JAH“ SIIS TEEME ÄRA

TUGEV KUUSALU – KINDEL TULEVIK
www.reform.ee/kuusalu
www.facebook.com/Reformierakond-Kuusalus
*Kuusalu Keskkoolis võtab võimust süvenev ruumipuudus. Kitsad
õpitingimused halvendavad õpilaste tervislikku seisundit ning nõrgendavad
õpitulemusi. Samuti puuduvad paljudel õpetajatel tööruumid, kus saaks
segamatult õppetööks tarvilikke ettevalmistusi teha.*
*Lahenduseks on praeguse õppehoone juurde ehitada uus algkoolimaja ning
vana maja kohandada ümber põhi- ja keskkooliõpilastele. Algkooli osa saab
pärast päevast õppetööd kasutada huvihariduse vallas - muusika- ja
kuntsikoolina.*
*Uute õpetajate kooli tulemise taga on sageli elukohamure. Sellest saaks aga
üle, kui vallal oleks pakkuda uutele töötajatele ametikortereid.*
tasutud poliitreklaam
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Noortekohtumised
Pilootprojekt „Noortekohtumised“ käivitati 2015. aastal. Selle eesmärgiks on kaasa
aidata Eestis elavate 11-16 aastaste erineva kultuuritaustaga noorte suhtlemisele,
teineteise mõistmisele ja arenemisele. Pilootprojekti algatajaks oli SA Archimedese
Noorteagentuur. Noortekohtumiste rahastamist toetavad Hasartmängude
nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, samuti Eesti Noorsootöö Keskus.
Põhiline projektitegevus – noorte kohtumised ja noorte poolt valitud temaatilise
programmi realiseerimine. (SA Archimedese Noorteagentuur).
Kaksteist Loksa Gümnaasiumi 6B – 8B klasside õpilast osalesid selles projektis Rõuge
Põhikooli (Võrumaa) kutsel. Toimus kaks 4-5 päevast kohtumist. 13.04.-17.04.2017
Rõuge Põhikoolis ja 18.05.-21.05.2017 Loksa Gümnaasiumis. Kohtumiste teemaks
olid hobid, projekt sai nimeks „Hobist ametini“. Projekti tähtsaimaks ülesandeks
on noorte aktiivsuse suurendamine, sideme loomine eesti keeles ja vene keeles
kõnelevate noorte vahel, koostöö ja suhtlemine. Põhitegevus: erinevate tegevusalade
esindajate, erinevate huvidega ja hobidega, oma ala professionaalide poolt
läbiviidud õppepäevad; õppetoad, kus noortele tutvustati tegevusi, mis tulevikus
võib saada ametiks. Seiklusmängud, õpperetked, grupitöö, kultuuriüritused, keele
õppimine. Tulemusena eeldati arendada eesti keeles ja vene keeles kõnelevatel
noortel valmisolekut õppida vene ja eesti keelt, suhelda omavahel, soovi muuta
oma igapäevaseid harjumusi, et rohkem liikuda värskes õhus. Rõuges ootasid Loksa
õpilasi huvitavad kohtumised inimestega, kelle hobi on saanud nende ametiks. Need
olid kooli sotsiaalpedagoog, kes esimesel õhtul korraldas noortele tutvumismängud,
et nad kiiremini tutvuksid ja jätaksid meelde üksteise nimed. Kohtusid noore perega,
kes kasvatab ja koolitab rakendikoeri, kohviku omanikuga, Kaitseliidu vabatahtlikega,
vibust ja õhupüssist laske juhendajatega, esmaabi osutamise juhendajaga. Samuti
toimusid kohtumised aeroobikatreeneriga, fotograafiga, tööõpetuse õpetajaga,
golfitreeneriga, looduskeskuse juhatajaga. Kõik kohtumised eeldasid õppetube,
kuna igaüks sai proovida kätt vibulaskmises ja õhupüssist laskmises, igaüks
proovis mängida golfi, kõik tegelesid aeroobikaga, kõik tegid roboteid jne. Loksa
noortekohtumiste programm oli sama huvitav. Iidse vene kurnimänguga tutvustas
noori legendaarne kurnimängija Evald Stranberg, kes on ustav oma hobile üle 50
aasta. Lemar Vähiga maalisid õpilased kruuse vitraaži tehnikas ja Jelena Mesevrjaga
vanutasid villast pilte. Need olid tõelised õppetöökojad, kus oma ala meistrite käe
all õpilased lõid oma „kunstiteoseid“. Hipp-Hopi treener Brita Kikas vallutas noorte
südamed oma ammendumatu energiaga ja elujõuga, plastikaga, musikaalsusega ja
piiritu armastusega tänavatantsude vastu. Kedagi ei jätnud ükskõikseks Laine Sundja
kasetohust pildid Pikakose kodumuuseumis. Õpilased kohtusid tuntud ja kuulsa
skulptori Aivar Simsoniga, kes meeleldi nõustus meid vastu võtma oma kodus, näitas
oma töökoda, rääkis endast ja oma töödest. Külastades Käsmu Meremuuseumi,
Viinistu Kunstimuuseumi ja Simsoni Seaküla, mõistsid õpilased, et hobi võib saada
mitte ainult elutööks vaid ka Vabariigi varamuks. Noortele räägiti sellest, et hobi võib
aidata ellu jääda raskes olukorras. Sellest, et ei ole vaja hüljata oma lemmiktegevust
ja liikuda oma eesmärgi poole. On vaja parimal võimalikul viisil tundma õppida oma
hobi, otsida teavet, kus iganes ja lugeda, lugeda ja lugeda. Õpilased said teada, et hobi
võib saada ametiks ja olla tulus, ning et mõnikord hülgab inimene ka oma valitud
ameti oma hobi pärast. „Kõige tähtsam on, et kui sa tegeled oma lemmikalaga, oled
sa õnnelik. Siis õnnestub täiustada oma annet ja võimeid. Siis lähed suurema innuga
tööle sellepärast, et töö toob rahuldust. Olla aktiivne, energiline ja rõõmus. Omada
huviala, täiustada seda – on iga inimese jaoks väga tähtis. Selliste inimeste kõrval on
huvitav olla“ – sellest rääkisid peaaegu kõik projekti külalised. „Hakka tegelema oma
lemmikalaga ja sa ei pea töötama ainsatki päeva oma elus“, ütles Konfuutsius. Mis
meeldis õpilastele kõige rohkem?

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017
Laste Vabariik toob EV100 sünnipäevapeo
igasse Eesti maakonda
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur
Laste Vabariik sõidab suvel mööda Eestit
ning tähistab koos lastega peagi saabuvat
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Laste
Vabariik teeb esimese peatuse 25. mail
Põltsamaal ning tuur lõppeb 8. septembril
Savernas. Viie kuu jooksul jõuab Laste
Vabariik enam kui viiekümnesse paika
üle Eesti.
Elamustuur Laste Vabariik liigub ringi
ratastel ning ühendab endas teatri,
mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas
saab näha just Laste Vabariigi jaoks
valminud etendust, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning
proovida oma käte osavust ja mõtte
erksust töötubades. Laste Vabariigi
ainulaadsel autolaval astuvad kõikjal
üles ka kohalikud lapsed ja noored. Laste
Vabariigi pass annab tavalisest soodsama
sissepääsu paljudesse muuseumitesse
ja elamuskeskustesse üle Eesti. Laste
Vabariigi sihtkohad leiab siit.
„Laste Vabariik on Eesti laste ja perede
ühine pidu, mis kestab kogu suve. Kuna
tähistame koos Eesti sünnipäeva, siis
peame oluliseks lastele Eestist rääkida,
sidudes omavahel kirjandust, teatrit,
muusikat, kunsti, aga ka loodust ja
teadust,“ rääkis Laste Vabariigi idee
autor, Eesti Lastekirjanduse Keskuse
direktor Triin Soone. „Oleme Laste
Vabariigi ettevalmistustesse kaasanud
oma ala parimad, et programm saaks
omanäoline ja heatasemeline ning et see
lastele tõesti ka meeldiks,“ lisas ta.

Laste Vabariik sündis Lastekirjanduse
Keskuse ja Riigikantselei EV100
korraldustoimkonna koostöös eesmärgiga võimaldada lastele ja nende peredele
väärtuspõhist kultuurikogemust. „EV100
üks suuremaid ettevõtmisi Laste Vabariik
viib killukese Eesti kultuuri paljudesse
Eesti paikadesse ning loob sel moel
sadade laste ühise kultuurikogemuse.
Peame väga oluliseks, et lapsed sel
mängulisel ja lõbusal moel Eesti
Vabariigi sünnipäevast osa saavad,“
ütles EV100 programmijuht MaarjaLiisa Soe.
Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on
märgiline, et Eesti omariikluse tähtpäeva
tähistamine saab alguse just laste ja
noorte kultuuriaastal. „Need lood ja
laulud, traditsioonid ja sümbolid, mida
täna oma noorele põlvkonnale edasi

anname, on väärtuslik panus Eesti
kultuuri ja omariikluse tagatiseks. Laste
Vabariik kannab seda ideed hästi. Just
lapsed ja noored on ka tulevikus Eesti
kultuuri ja identiteedi kandjad,” ütles
Indrek Saar.
Aasta 2017 on laste ja noorte
kultuuriaasta, mis väärtustab last ja noort
nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta
on ellu kutsunud kultuuriministeerium
ning selle läbiviimist koordineerib Eesti
Lastekirjanduse Keskus.
Laste ja noorte kultuuriaasta
koduleht: http://minaka.ee/
EV100 koduleht: www.ev100.ee
Laste Vabariik Facebook:
www.facebook.com/lastevabariik

LOKSA PÄEVAKAVA „LASTE VABARIIK- EESTI SÜNNIPÄEVAPIDU”

Loksal on Laste Vabariik 3. augustil.

12.00 avab Laste Vabariik oma päeva etendusega
13.00-17.00 töötoad:
Tallinna Loomaaed
Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseum
Jääaja Keskus

Büroodisaini meisterdamise töötuba
Loksa Linnaraamatukogu
14.00-15.00 pakutakse sõdurisuppi
16.00 algab kohalike laste kontsert
17.00 päeva lõpp

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

LOKSA LASTEAIAS ÕNNETRIINU ON
KOLLEKTIIVPUHKUS 03.07.-31.07.2017
VALVERÜHM TÖÖTAB 01.08.-04.08 JA 07.08.-11.08.

-

-

Selles projektis meeldis mulle kõige rohkem see, et me tegime kõike koos ja
suhtlesime kahes keeles. Mulle meeldis see, et kui me mängisime Rõuges
erinevaid mänge meeskondades, siis ei jätnud nende noored meid omapead, vaid
näitasid meile kõik ette ja aitasid meid. Oli väga meeldiv. – Viktoria.
Meeskonnatöö, jalutamine rühmades mööda linna, lõbusad ööbimised ja hea
toit. - Anita.
Mulle meeldis, et see projekt üldse toimus. Meeldis aeroobikatreening ja
vibulaskmine, ekskursioon Loksa linnas, erinevad mängud. Ja üldse oli väga
huvitav. - Kristiina.
Mulle meeldis mängida golfi ja tantsida Hipp-hoppi. - Sofia.
Ööbimised koolis, vibulaskmine. - Allan.
Villa vanutamine, Hipp-Hopp, maalimine kruusidele. - Anna.
Meeldis projekti korraldus, töö gruppides. Rõuge kooli õpilased on head ja
positiivsed. - Milena.
Meeldis vanutada villa ja maalida kruusidele. Samuti jäi meelde rakendikoerte
külastamine ja kui terve grupiga pildistasime erinevaid kohti Rõugel. – Nastja.

Kokkuvõtteks soovin tänada kõiki, kes vastas üleskutsele rääkida noortele endast
ja oma hobist ja viia koos nendega läbi meistriklassid, samuti neid, kes aitas kaasa
projekti organiseerimisele: Maie Itse, Maret Vihman, Urve Toompuu ja Jüri Grilla.
Tänan veel koostöö eest Loksa Nooortekeskust, Loksa Kultuurikeskust, Loksa
Muusikakooli ja Loksa ujulat.
Ljubov Karofeld, Loksa Gümnaasiumi õpetaja
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Loksa Gümnaasiumi lõpetajad 2017
12. klass
Klassijuhataja: Margit Järve
Justus Allemann
Sandra Brand
Yana Gulyakova
Sille Hermann
Jegor Ivanov
Katrin Jõesaar
Irina Linnas

Daniil Maiberg - kuldmedal
(pildil)
André Martov
Karina Natfullina
Helina Piibeleht
Kalmer Roopa
Martin Rumm
Kersti Sillajõe
9.a klass
Klassijuhataja:
Urve Toompuu
Sebastian Belõh
Kristina Gergerdt
Argo Jürimets
Kirill Kandrušin
Triin Kaskla
Ike Kaugerand
Markus Kingsepp
Kristofer Latt
Martin Meisterman
Marko Metus
Joosep Tiitus Mänd
Kristo Peetermann
Engela Rajamägi
Rainer Piikmann
Sandra Vilumaa - kiitusega
Grete-Geteli Võõsa
Sander Šamotailo
9.b klass
Klassijuhataja:
Natalia Marhivka
German Gulyakov
Anastasia Jaškina
Uljana Jefimova
Martin Lainevoog
Aleksandr Nikitin
Pjotr Sankin - kiitusega
Rostislav Tšistjakov
Anton Vitulev

Loksa Gümnaasiumi 63. lend tänab lõpuaktuse korraldamise
toetamise eest Loksa Linnavalitsust ja järgmisi ettevõtteid: Loksa
Clothing Expert OÜ, Loksa Koduekstra, Loksa Konsum, Oldi Pood OÜ.

9.b klass tänab toetamise eest Loksa Clothing
Expert OÜ-d ja Oldi Poodi.

Suvel on ka Tugila olemas!
Loksa-Kuusalu Noorte Tugila
Diana Nooska, telefon: 5630 0340
Loksa Noortekeskus
aadress: Tallinna 47, Loksa linn 74805
Harjumaa, tugila.loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu Noorte Tugila,
www.facebook.com/LoksaTugila
lisainfot vaata www.tugila.ee
Ava end võimalustele!
Harjumaal tegutseb hetkel ka Kose-Anija
Noorte Tugila (Helina Lillsoo,
tel 5692 2868)
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Laulda, tantsida – olla ja jääda – XII noorte laulu- ja
tantsupidu „Mina jään“

2017. aasta XII noorte laulu- ja
tantsupeo keskmes oli noore
põlvkonna side oma maa, kultuuri
ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”.
See oli pidu, mis sündinud ajal, kui
taas vajame oma juurtelt rohkelt
tarkust ja jõudu, et osata hoida
ja edasi kanda meie esivanemate
tarkust, meie olemise viisi.
XII noorte laulu- ja tantsupeol
osalejaks oli vabas Eestis sündinud
põlvkond, kelle jaoks maailm on
lahti, kuid kelle juured jäävad ikka
hoidma sidet selle maaga. Need on
noored, kelle väärtushinnangud ja
teod alles hakkavad kujundama Eesti
riigi ja rahva teed.
Laulupidu tõstis esile uue põlvkonna
heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval said

oma esimese laulupeo kogemuse ka
mitmed noored dirigendid.
Tantsupidu tugines muistendile
Koidust ja Hämarikust. See on lugu
igikestvate väärtuste põlvest-põlve
edasikandmisest ja vastutusest selle
hoidmisel.
Laulu-tantsupeo traditsiooni kandjateks on iga järgmine põlvkond, kes
võtab hoida ja säilitada sidet varem
looduga ning kanda edasi väärtusi,
mille loonud põlvkonnad enne neid.
Sümboolne tõotus “Mina jään” on
justkui allkiri, mis seob meid me
juurtega, ükskõik kuhu elutee meid
maailmas ka viib. See on vaimne
ja väärtuspõhine side Eestiga, mis
sügaval südamesopis meid ikka siia
tagasi kisub. (2017.laulupidu.ee)
„Noored hinged on rõõmsad ja
energilised! Mis võiks veel kaunim
ja parem olla kui see, et noored

rõkatavad maailma helisema! Laulud
on võimu ja väge Las heliseb aeg ja
ruum laulurõõmust – noor ollakse
vaid kord elus!“ – Toomas Voll.
Noorte ühe lemmiklaulu „Meie“
muusika autor ja dirigent Rasmus
Puur kirjutas: ““Meie“ kirjutati
segakoori liigilaulu konkursiks, kuid
kasvas lauluks, mis võtab suuresti
kokku tänavuse noortepeo idee –
noored on valmis vastutust võtma
ning olema selle maa ja kultuuri
väärilised (edasi) kandjad. Meie
ei ole „vaikiv ja ununev lehekülg
aegade raamatus“, meist ei alga meie
aastasadu loodud kultuuri katkestus
– meie jääme.“
Emotsioone, mis valdasid nii
tantsupeol ja laulupeol olles, ei
olegi võimalik kirjeldada – kõik oli
harras, aga samas nii võimas. Meie
lapsed ja noored – MEIE EESTI!

Vihma ja külma trotsimine, rõõm
laulmisest ja tantsimisest, rõõm koos
olemisest ja tegemisest. Meie lapsed
ja noored said olla üks osa sellest
suurest peost ja anda oma panuse
selle õnnestumisesse.
Õpetaja Teele peole ja proovidele
tagasi vaadates: „Meie lastekoori
lapsed olid laulupeo nädalavahetusel
vaatamata pikkadele päevadele ning
vastikule ilmale ülitublid! Isegi kui
ninad olid juba külmast sinised ei
kostnud mingit vingumist, kõik
olid õigel ajal õiges kohas ning peo
lõppedes oldi suure hurraaga valmis
ka järgmisel laulupeol osalema.
Mis selliste lastega viga laulupeol
käia!“ Meie poolt suur, suur tänu
õpetaja Teelele, et ta on pannud
lapsed/noored laulu armastama, tegi
lauluproovid oodatud sündmuseks
ning selle tulemuseks saadi kõik

koos olla laulupeol rongkäigus ja
lauluukaare all.
Varahommikul enne rongkäiku
minekut uurisin Loksa Gümnaasiumi
tantsurühma
juhendaja
Elna
Linkvisti käest, et kuidas neil on
peale neid vihmaseid ja külmailma
etendusi ja vastus tuli kiirelt: „Meil
on kõik hästi, haigeid ei ole ja kõik
oleme rõõmsalt rongkäigus!“ Meil
on tublid ja toredad noored!
Oli meie kõigi ühine pidu!
Aitäh meie noorte juhendajatele,
noortele, lapsevanematele, meie
bussijuhtidele ja suure peo kõikidele
organiseerijatele.
Ootame juba uut pidu!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa
linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 21600 eurot. Kinnistu asub
looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes 250 m. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn, pindalaga 2317 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 4650 eurot. Mereni umbes 300 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine kaheks eramu krundiks), enampakkumise alghind
32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot.
5. Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve
elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine.
Enampakkumise alghind 59960 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas
Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht)
umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
6. Korteriomand aadressil Posti tn 14-8 Loksa linn, 2-toaline ahjuküttega,
üldpinnaga 39,7 m², katastritunnus 42401:005:0260, registriosa
7152502. Enampakkumise alghind 7000 eurot.
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 27.07.2017.Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Harju maleva
kodutütred ja noored kotkad
ootavad oma

SUVELAAGRISSE
vene keelt kõnelevaid noori!

Laager toimub 27.-30. juulil.
Kui oled huvitatud võta meiega ühendust:
margit.amer@gmail.com, 58447087 või
reinika.tatter@kaitseliit.ee, 53447887.

MÜÜA
SÕELUTUD
MULDA
info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Pakume ka transporditeenust,
liiva, killustikku,
jt puistematerjale.

SKP Invest OÜ
ostab metsamaad, raieõigust ja põllumaad.
Aus tehing, õiglane hind ja kohene tasumine.
Tel 5080065
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee

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

Tel 555 38 506,

info@korstnakunst.ee

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

Kohtumiseni laagris!

OÜ Djuk pakub sõbralike hindadega kvaliteetset
digitelevisiooni ja kiiret internetti.
Informatsiooni saab telefonilt 611 7111.

teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Sel alal on meil üle
20-aastane kogemus – see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele
10% allahindlust.

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

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

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

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

