Rein Heina, Linnavolikogu esimees

1. detsembrist
alaneb Loksal soojuse
müügihind

Loksal apteek
avatud nüüd ka
laupäeviti

Harju maleva noorte
kotkaste ja kodutütarde
sügislaager Loksal

lk 2

lk 3

lk 7

								

LOKSA KANDI AJALEHT 							

november 2019

Isadepäeva pidu Loksal
Palju õnne
sünnipäevaks!
NOVEMBER

Linn on välja andnud juba 115 sünnitunnistust. Sel aastal said
beebid esimest korda lisaks ka väikese beebiboxi esmaste
vajaduste tarbeks. Tervitustega liitusid Loksa Lasteaia
Isadepäeval oli kultuurikeskus jälle lipuehtes ja linlased Õnnetriinu mudilased, vaadata sai rõõmsat isadepäevale
kogunesid värskeid ilmakodanikke tervitama. Traditsioon, pühendatud slaidiprogrammi.
kaks korda aastas anda sünnitunnistused, hõbedast nimelised Nagu kombeks söödi koos pidupäevatorti ja joodi morssi.
hambalusikad ja lilletervitused linnajuhtide poolt uutele
Tere tulemast, õnne ja tervist soovib ka Loksa Kultuurikeskus!
kodanikele, on pärit juba aastast 2012.
Helle Lootsmann
linnavolikogu aseesimees

Antonina
Tšernomorova 93
Aldor-Johannes
Õunapuu 92
Heino Põldver 91
Maria Akulenko 90
Mikhail Kozhadey 89
Irene Palm 87
Nikolai Dedov 87
Ruben Orula 86
Eede Aosaar 84
Alexander
Akulenko 84
Jelena Savinova 83
Vladimir Lizunkov 82
Vaike Laurend 81
Elle Pärtel 80
Helle-Tamaara
Murdvee 75
Verute-Aldona
Kuts 75
Larissa Lebedeva 75
Niina Kovaljova 70
Ljudmila Glebova 70
Galin Vericheva 70
Nikolay Ignatenko 70
Uusi ilmakodanikke ei
ole sündinud.
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Jälle mugavalt Sankt-Peterburgi ja Narva
Värner Lootsmann, Loksa linnapea, Kuusalu vallavolikogu aseesimees
Tosin aastat tagasi avaldas bussifirma Ecolines soovi avada bussiliin
Tallinnast Sankt-Peterburgi. Arvestades Loksa linna huvi, leiti koostöös
tollase Harju Maavalitsusega, et on võimalik Tallinn – Sankt-Peterburgi
bussiliin avada täiendava sissesõiduga Loksa linna. Nii ka bussiliin avati –
esialgu isegi kolm korda päevas, hiljem vähendades väljumisaegu kahe ja
lõpuks juba ühe korrani ööpäevas, mis tegelikult loksalasi isegi rahuldas.
Kahjuks otsustas bussifirma Ecolines 2018. a, et bussiliini teenindamine ei
ole firma jaoks kasumlik ja lõpetas liinil Tallinn – Sankt-Peterburg loksalaste
teenindamise ehk siis lõpetas Loksa bussiterminali külastamise.
Arvestades aga loksalaste tungivat ja vajalikku huvi, asus Loksa linnavalitsus
uutesse läbirääkimistesse nii Ecolinesiga, aga samuti Lux Ekspressi ja Baltic
Shuttle OÜ-ga bussiliini avamiseks Tallinnast Narva ja Sankt-Peterburgi
peatusega Loksa bussijaamas.
Täna on meil hea meel teatada, et pärast aktiivseid konsultatsioone leidsime
koostöö võimaluse bussifirmaga Baltic Shuttle OÜ ja alates 2019. a oktoobrist
on loksalastel võimalus jälle otse Loksa bussiterminalist reisida nii Sankt Peterburgi kui ka piirilinna Narva.
Bussiliin alustab hommikul väljasõiduga Maardu linnast kell 06.10, Tallinnast
kell 06.50, Loksa bussiterminalist 07.45 ja Narvast kell 10.00. Buss saabub
Sankt – Peterburgi kell 13.30 (suvisel ajal) ja 14.30(talvisel ajal)
Sankt – Peterburgist väljub buss kell 14.30, Narvast 17.00(talvisel ajal) ja
18.00(suvisel ajal) ning saabub Loksale 19.15(talvisel ajal) ja 20.15(suvisel ajal)
Bussipileteid on võimalik hankida nii aadressilt www.balticshuttle.ee aga
samuti Tallinna ja Sankt-Peterburgi bussiterminalides.
Äärmisel vajadusel on võimalik bussipilet osta ka otse bussijuhilt, kui selleks
tuleb võtta ühendust Baltic Shuttle OÜ-ga tel.53048877, et bussifirma saaks
soovist bussijuhti informeerida.
Siinkohal tahan Loksa elanike nimel tänada meeldiva koostöö eest firma
Baltic Shuttle OÜ kommertsdirektorit hr Igor Pastsukki.
Meeldivat bussireisi soovides,

Parteimajast internaadiks,
internaadist kultuurikeskuseks
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht
Loksa linnavolikogu aseesimees
Tõepoolest
–
kuuskümmend
kuus aastat tagasi NLKP Loksa
Rajoonikomitee jaoks ehitatud
hoone täitis oma ülesandeid vaid
mõne aasta. Juba eelmise sajandi
kuuekümnendatest sai hoonest
Loksa kooli internaat, hiljem Loksa
muusikakooli hoone ja nüüd juba
16 aastat tunneb loksalane kaunist
hoonet Loksa linna keskel Loksa
Kultuurikeskusena, kus ühise katuse
all pakuvad SA Loksa Kultuur ja
Loksa Muusikakool kultuuri kõige
erinevate võimaluste pakkumist nii
eakatele kui ka noortele loksalastele.
Kõik linlased on saanud osa meie
hoone
renoveerimise
aastatepikkusest ja pikaleveninud teest,
aga täna avanev vaade üllatab
nii meid kui kõiki linna külalisi.
Renoveerimisprojekti
järgides
oleme suutnud säilitada 1953.
aastal ehitatud, paljud selleaegsele
ehitusele iseloomulikud, stalinistlikule klassitsismile omased jooned.
Neid linlasi on palju, kes mäletavad
tumeroheliseks võõbatud fuajeed,
auklikke, läbijooksudest kahjustatud
ja pehkinud laagidel kõikuvaid
tammeparkette, naeltega kinni
löödud aknaraame ja olematuid
olmetingimusi.
Remonditööde
käigus selgus ka tolleaegse ehitise
Loksa ainuomadus – need on
punasest Loksa tellisest seinad, mis
puhastatute ja konserveeritutena
on nüüd eksponeeritud hoone
mõlemal korrusel. Hoone seinte
paksus ja helikindlus ning ruumide avarus ja kõrgus lubavad
soodsaid võimalusi muusikakooli
klassidele
ja
õpperuumidele.
Oleme maksimaalselt püüdnud
säilitada kõik kõlblikud parkettpõrandad, laekarniisid, täispuidust
tahveluksed,
fuajee
seinte puittahveldise ja fassaadi
stukkdetailid. Hoone sai peatrepi
kohale rõdu ja selle tugisambad
kaitsmaks peatreppi vee, jää ja
katuselt langeva lume eest. Katusele
paigaldati lumetõkked ja hoonele
ehitati kaldtee vajajatele.
Parandati
hoone
vundamendi
veetõkked ja paigaldati uued veesülitid. Remonditi kvaliteetselt
juurdepääsuteed, rajati 15-kohaline
parkla ja pargikompleks varustati
valgustitega.
Jagades ühiselt antud piiratud
võimalusi, suudavad SA Loksa

Kultuur ja Loksa Muusikakool
korraldada
väikesevõitu
saali
baasil enamuse linna kultuuri- ja
muusikasündmusi. Saal on vaid
70-ne kohaga ning suursündmuste
läbiviimiseks jääb meie saal
väikeseks. Suure saali ehitamiseks
on linnal esialgu vaid projekt.
Aga Loksa Kultuurikeskuse saal
on võrratu akustikaga kammersaal
ja meie saaliklaver on tasemel.
Esimesed remondijärgsed kontserdid
olid rahvarohked ja edukad. Aitäh
kontserdikülalistele!
Peale ligi 70-ne õpilasega Loksa
Muusikakooli,
toimub
Kultuurikeskuses vilgas tegevus paljude
ringidega - Loksa memmede
tantsuring - juhendaja Riina Juhkami, Loksa Tantsijad- juhendaja
Elna Linkvist, laste käsitööring –

Hea sõnum Loksa linna elanikele – 1. detsembrist
alaneb soojuse müügihind
Värner Lootsmann, Loksa linnapea
Loksa linna võrgupiirkonnas kehtis Konkurentsiameti 11.01.2017 otsusega
nr. 7-3/17-002 kehtestatud soojuse käibemaksuta piirhind 77,74 E/MWh,
mille tulemusena oli soojatootja poolt Loksa elanikele kehtestatud soojuse
müügihinnaks käibemaksuta 77,74 E/MWh ja käibemaksuga 92,288 E/
MWh.
Pärast Loksa linna soojusvõrgu(soojatrasside) rekonstrueerimise
lõpetamist 2019 a, kehtestas Konkurentsiamet 30.10. 2019 oma otsusega
nr. 7-3/201971Loksa võrgupiirkonna uueks soojuse käibemaksuta
piirhinnaks 72,31 E/MWh.
Tulenevalt eeltoodust ja vastavalt soojatootja NR Energy informatsioonile
31.10.2019 nr.88 on Loksa võrgupiirkonnas alates 1. detsembrist 2019
soojuse müügihind 72,31 E/MWH käibemaksuta ja 86,77 E/MWh
käibemaksuga.

juhendaja Elena Mesevrya, laste
kunstiring – juhendaja Lemara Vahi,
tehnikaring „Vanast uus“ – juhendaja
Pavel Šhichkin, line-tantsu stuudiojuhendaja
Kaili
Peetermann,
tantsustuudio JJ-Street ja luuleklubi.
Saalis
toimuvad
muusikakooli
juures töötava Loksa Muusikakooli
vilistlaste segakoori, noorteansambli
ja ligi 70-ne muusikakooli õpilase
proovid-kontserdid. Saali kasutavad
ka Loksa Gümnaasiumi tantsuringid.
Loksa Kultuurikeskus korraldab
kõiki
linna
kultuurisündmusi,
rendib ruume ja korraldab kord kuus
linnalaatasid.
Meie toimetamistest saab kõige
kiirema info meie FB-i lehel Loksa
Kultuurikeskus ja infolehes Loksa
Elu.
Olete oodatud osa saama meie
kultuurisündmustest ja kontsertidest.

AKTUAALNE 3

Volikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 27. istung
toimus 30. oktoobril. Istungist võttis osa 13
volikogu liiget, linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt ja Andres Kaskla,
linnasekretäri asendaja Airi Öösalu ning linna
finantsist-raamatupidaja Merle Aasa.
Enne õigusaktide menetlemisele asumist esines
volikogu liige Ilmi Ternovskaja avaldusega, milles
palus istungi päevakorrast välja jätta punkti 2,
sest tema arvates „ujula laenu võtmiseks ja laenu
suuruse kohta puuduvad vajalikud andmed.“
Punkti 2 väljajätmise poolt hääletas vaid avalduse
esitaja. 12 volikogu liiget ettepanekut ei toetanud,
kuna Loksa ujula küsimuses otsuse tegemiseks oli
eelnõu seletuskirjas piisavalt informatsiooni.
Kauaaegse volikogu liige Ilmi Ternovskaja
järjekordne võhiklikkus ilmnes juba päev varem,
kui ta volikogu majanduskomisjoni koosolekul
teatas, et [seoses refinantseerimislaenu võtmisega]
linna laenukoormus suureneb ja laenu pealt tuleb
hakata maksma tulumaksu...
Volikogu alustas Loksa linna 2019.a I lisaeelarve
eelnõu menetlemist.

Lisaeelarve projekt näeb ette põhitegevuse
tulude kasvu 355,2 tuhande euro võrra ja
põhitegevuse kulude suurendamise 338,0 tuhande
euro võrra. Linnavalitsuse prognoosi kohasel
peaks aasta lõpuks laekuma 160,0 eurot enam
üksikisiku tulumaksu. Lisaeelarves on kajastatud
sihtotstarbelised laekumised riigiasutustelt
gümnaasiumi, muusikakooli ja terviseedendamise
projektide toetuseks ning üleriigiliste projektide
läbiviimiseks. Põhjalikuma ülevaate Loksa linna
2019. aasta eelarvest ja lisaeelarve eelnõust saab
linna veebilehelt.

Tallinna tn 47b hoonestusõigus (ujula). Loksa
linna ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös
2008 aasta augustis valminud RKAS-iga sõlmitud
Loksa ujula kapitalirendileping kestab kuni 2038.
aastani.

Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise
ja täitmise korra kohaselt peab eelarve eelnõu
läbima enne vastuvõtmist linnavolikogu istungitel
vähemalt kaks lugemist.
Eelnõu 1. lugemine lõpetati ja see suunati
volikogu järgmisele istungile 2. lugemisele.
Muudatusettepanekuid ootab linnavalitsus 11.
novembriks.

Refinantseerimislaenu võtmiseks korraldab
linnavalitsus hanke. Linna laenukoormus ei
suurene.
Otsuse vastuvõtmist toetas volikogu majandus- ja
eelarvekomisjon, istungil hääletas otsuse poolt 11
volikogu liiget.

Volikogu otsustas lubada linnavalitsusel võtta
laenu kuni 2,1 miljonit eurot, et välja osta Riigi
Kinnisvara AS-lt kinnistuste Tallinna tn 47 ja

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI
ametikohale

Tööülesanded:
• noorsootöö (sh huvitegevus
ja huviharidus) korraldamine ja
koordineerimine ning edendamine
Loksa linnas;
• laste ja noorte sotsiaal-,
kultuurilise- ja tervisekasvatuse
korraldamine;
• linnaraamatukogu, huvikooli,
kultuuri- ja huviasutuste
teenistuslik järelevalve,
koordineerimine ja arendamine;
• linna noorsootöötajate töö
koordineerimine;
• mittetulundustegevuse toetuste
taotluste menetlemine ja sellega
seonduv asjaajamine;
• võrgustikutöö edendamine;
• noorsootöö valdkonna ürituste
korraldamine;
• oma valdkonna eelarve
ja arengukava koostamises
osalemine;
• noorsootöö valdkonna projektide
koostamises osalemine.
Nõuded kandidaadile:
bakalaureus;
keeleoskus: eesti keel väga hea,
vene keel suhtlustasand.
Muud nõuded:
• täpsus, põhjalikkus, konkreetsus
• hea pingetaluvus, julgus;
• nõudlikkus iseenda ja teiste
suhtes;
• oskus tegutseda iseseisvalt;
• tahe panustada noori linna

arengusse läbi oma valdkonna.
Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus avalikus
sektoris;
• autojuhilubade olemasolu ja
isikliku sõiduauto kasutamise
võimalus;
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist
tööd;
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
• erialaseid täiendkoolitusi
Töökoha asukoht:
Harju maakond, Loksa linn, Tallinna
tn 45
Tööaeg: Täistööaeg
Töösuhte kestus: Tähtajatu
Tööle asumise aeg: Niipea kui
võimalik
Kandideerimise tähtaeg:
01.12.2019
Vajalikud dokumendid: CV,
motivatsioonikiri, koopia haridust
tõendavast dokumendist
Töötasu kokkuleppel.
Kandideerimiseks ootame
avaldust, motivatsioonikirja, CV-d
ja koopiat haridust tõendavatest
dokumentidest märgusõnaga
„noorsootööspetsialist“
hiljemalt 1. detsembriks 2019
e-postiaadressile linn@loksa.ee või
saata postiga aadressil Tallinna tn
45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa
Linnavalitsusse. Infot saab
linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Loksa apteek avatud nüüd ka laupäeviti
Loksa Benu apteek asub Tallinna tn 36, Coopi kaupluses.
tel: 607 5558e-post: benu.5166@benu.ee

Esmaspäev 9.00 - 18.00
Teisipäev 9.00 - 18.00
Kolmapäev 9.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 18.00
Reede
9.00 - 18.00
Laupäev 10.00-15.00
Pühapäev Suletud

Loksa Linnavalitsus nõustus RKAS-i ettepanekuga
osta ennetähtaegselt välja hoonestusõigus summas
2 083 788,77 eurot (31.12.2019 seis). Väljaostu
summale ei lisandu käibemaksu, mis kapitalirendi
maksete puhul oleks moodustanud kokku
416 757,74 eurot.

Volikogu otsustas lõpetada Loksa linna osaluse
Mittetulundusühingus Keskkonnateenused.
Loksa linn asutas koos Tallinna linnaga
Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (MTÜ),
et rajada eurotoetusega 4 jäätmejaama Tallinnasse

ja ühe Loksale. Nüüd on möödunud nimetatud
objektide käikuandmisest 5 aastat, projekti võib
lugeda kordaläinuks ja MTÜ tegevuse saab
lõpetada. Loksa jäätmejaam jätkab tegevus,
sellele tuleb leida operaator või võtta jäätmejaam
linna opereerida. Linnavalitsus toetas MTÜ
lõpetamist ja tegi volikogule ettepaneku võtta vastu
vastav otsus. Loksa linna nimel teostab MTÜ-s
liikmeõigusi abilinnapea Andres Kaskla, keda
volitati hääletama liikmete üldkoosolekul MTÜ
Keskkonnateenused tegevuse lõpetamise poolt
1. jaanuarist 2020.
Otsuse vastuvõtmist toetas volikogu majandus- ja
eelarvekomisjon, istungil hääletas otsuse poolt 11
volikogu liiget.
Istungi eelnõudega saate tutvuda linna kodulehel
http://www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Rohkem informatsiooni Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna kodulehelt http://
www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa Llnnavalitsus kuulutab välja konkursi

ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI
ametikohale

Konkursi tähtaeg: 01.12.2019
Tööülesanded:
Linna arendustegevuse
korraldamine, projektitaotluste
koostamine, aruannete koostamise
korraldamine, meetmete
väljatöötamine ettevõtluse
arendamiseks linnas, kodanike
ühenduste kaasamine ja koostöö
arendamine.
Nõuded kandidaadile:
• vastama avaliku teenistuse
seaduses ametnikule esitatavatele
nõuetele;
• haridus bakalaureus, soovitavalt
ehitus-või majandusalane haridus;
• tundma tööks vajalikke riigi ja
Loksa linna õigusakte ning oskama
neid kasutada;
• tundma eelarve koostamise
põhimõtteid;
• valdama eesti keelt C1-tasemel
ning omama vene keele oskust
ametialase sõnavara osas, kasuks
tuleb inglise keele oskus;
• omama ametikohal vajalikku

arvuti kasutamise oskust;
•- autojuhilube;
• olema hea suhtlusoskuse ja
pingetaluvusega.
Töötasu: kokkuleppel.
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist
tööd;
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
• erialaseid täiendkoolitusi
Tingimused ja lisainfo:
Avaldus, elulookirjeldus ja
haridust tõendavate dokumentide
koopiad märgusõnaga „Arendus- ja
ettevõtlusspetsialist” palume saata
hiljemalt 01.12.2019. a
e-postiga aadressile linn@loksa.ee
või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab
linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Maamaksust vabastamine
Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elav, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa osas 100%, tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m²
ulatuses tingimusel, et taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada hiljemalt 1. detsembriks 2019.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee . Maamaksust vabastamise kord ja
avalduse blankett on Loksa linna kodulehel:
http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond .
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku Laivi
Kirsipuu poole telefonil 6031253, 58063455 või meili teel
laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Laivi Kirsipuu, arendus- ja keskkonnanõunik

REGISTREERI
ENNAST LOKSA
LINNA ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna
elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha
registreerimiseks
linnavalitsuses ainult viis
minutit. Ei mingit keerulist
paberimajandust - täita
tuleb elukohateate blankett
ja Te oletegi Loksa linna
elanik! Kui eluruum, kus
elate, ei kuulu Teile, peate
lisaks elukohateatele
esitama ärakirja ruumi
kasutamise õigust
tõendavast dokumendist
või elukohateatele võtma
eluruumi omaniku nõusoleku.
Elanike vahel (alates
18. eluaastast), kes on
registreerinud end Loksa
linna elanikuks ajavahemikul
1. jaanuar - 31. detsember
2019. a ning on 1. jaanuari
2020. a seisuga Loksa linna
elanikud, loositakse välja
1 televiisor, 1 jalgratas,
10 Loksa ujula kümne
korra piletit ja 10 perepiletit kõikidele Loksa
Kultuurikeskuses toimuvatele
kontsertidele 2020. a jooksul.
Lisaks loositakse välja
jalgratas kõikide (alates
18. eluaastast) Loksa linna
elanike vahel, kes on 1.
jaanuari 2020. a seisuga meie
linna elanikud.
Loosimise viib Loksa
Linnavalitsus läbi 2020. a
jaanuarikuu linnavalitsuse
istungil.

4 ELU

Kuusalu volikogu töömailt volikogu esimehe pilgu läbi
Oktoobri kuu algul viibisin seoses
volikogu esimehena sõbralikus
Gruusias – külas Kuusalu valla
sõprusvallas
Gurjaanis.
Samal
perioodil, 09. oktoobril, ilmus
ajalehes Sõnumitooja artikkel, kus
kajastati Kuusalu vallavolikogu
tööd, mille kohta ma arusaadavatel
põhjustel oma, volikogu esimehe
arvamust avaldada ei saanud. Paraku
ka hiljem puudus mul võimalus
oma seisukohtade avaldamiseks aeg
ja ruum ajalehes „Sõnumitooja“,
kuigi ma sellist soovi avaldasin.
Seepärast nõustun üha enam nende
volikogu liikmetega, kes peavad
vajalikuks, et Kuusalu maksumaksja
raha eest väljaantava vallaajalehe
toimetajal peaks jätkuma aega ja
huvi osaleda volikogu istungitel,
et adekvaatsemalt ja igakülgsemalt
saaks volikogus käsitletav ka
kajastatud. Just seetõttu pöördusin
ajalehe „Loksa Elu“ poole, kes
oli lahkesti nõus minu seisukohti
avaldama.
Koalitsiooni lepe
Vaatamata
keerulisele,
pärast
kahte aastat toimunud poliitilisele
tõmblemisele ja kiirelt lõppenud
„maatriksjuhtimisele“, on Kuusalu vallas juba terve aasta kestnud töörahu, vähemalt selline,
et koalitsioon astub „ühte sammu“.
Reformierakond,
Eesti

Keskerakond ja VL Ühine Kodu
sõlmisid
Kuusalu
kogukonda
teeniva koalitsioonilepingu.
On asutud lahendama Kuusalu
KK
ruumipuudust
leevendava
juurdeehituse
projekteerimisega.
Alustatud on Salmistu sadama korda tegemist eurorahastuse toel.
Tegeleme aastaid alarahastuses
olnud külateede korda tegemiseks
optimaalsete lahenduste leidmisega.
Selleks moodustasime volikogu
Teede töörühma. Kaalume erinevaid
variante, kuidas eurorahade kaasamisega ühendada kergliiklusteedega Kuusalu valla kaunid rannad
keskustega. Vaatamata opositsiooni
vastutöötamisele oleme suutnud
töörühma moodustada ja säilitada
apoliitilisena. Töörühma kuuluvad
kogukonna arvamusliidrid ja teedeehitusinsenerid. Kaasatud on ka
Kuusalu Ettevõtjate Liidu esimees.
Tänane opositsioon, kellel oli lühikest aega võimalik vallaelu juhtida,
andis mõista, et ainult avatud,
läbipaistev, kogukondi kaasav juhtimine, ei mingeid opositsiooni ja
koalitsiooni piire, koostöö kõigi
poliitiliste osapooltega volikogus.
Ei mingit koalitsiooni lepingut see pidavat igand olema. See pidi
olema Kuusalu valla juhtimise helge
tulevik – maatriksjuhtimine.
Aga kohe algusest peale hakkasid
kõik asjad vastupidiselt toimima.

Vandaalid Loksal
Antiik Rooma Riik hukkus vandaalide käe läbi. Hävis kultuur, purustati
linnad, insenerrajatised, haigused laastasid maa. Euroopasse saabus pime
keskaeg. Minu suureks hämmastuseks on vandaalide suguharu ka praegu
Loksal tegutsemas. Erlist viha peavad nad Posti tänava veepuhastusjaama
vastu. Sellest jaamast saavad loksalased oma joogi ja tarbevee. Hirmuga
mõtlen, et mida on loksalased vandaalidele teinud, et nad elanikkonnale
halba soovivad. Olgu, võib olla oli see arvamus pisut ülepingutatud. Ent
olukord selle veerajatisega on tõsine. Millegi pärast on seda püütud lõhkuda,
põlema panna, grafiti sodimisest rääkimata. Hoone näeb kohutav välja. OÜ
Loksa Haljastusel ei jää muud midagi üle, kui seda remontima hakata. Kust
võtta raha? Ikka loksalaste endi taskust! Raha trükkimise masinat meil ei ole.
Niisiis, umbes 1000 eurot läheb selle hoone korda tegemine. Suvel paneme aia
ka ümber, veel 1000 eurot, et vandaale tagasi hoida.
Head linlased. Püüdke aru saada. Barbaarne käitumine tekitab kahju. Ja see
tuleb hiljem teil endil kõik kinni maksta. Joogivee tagamine on kallis ja pidev
protsess. Seda ei saa teha nii, et paneme vee pumpamise seisma ja remondime
hoonet. Palun hoidke meie linna elutähtsat teenust. Ilma veeta ei saa te kuidagi
läbi. Meil on nende tuhandete eurode investeerimiseks teine plaan. Vaja on
elektrigeneraatoreid juhuks, kui loodusõnnetused linna elektrita jätavad. Ei ole
elektrit, ei ole vett. Generaator võimaldaks sellist asjade käiku vältida.
Parimate soovidega, OÜ Loksa Haljastus

Nurjunud vallavanema valimise
konkurss, Kolga kooli staadioni
renoveerimisel kogukonna ettepanekute eiramine, „maatriksjuhtimise“
sogases vees hakkasid kogenumad
ja targemad „oma asja“ ajama jne.
Kokkuvõtlikult - valimiseelsed idealistlikud ja eluvõõrad lubadused
ei rakendunud või õigemini neid
ei suudetud ellu rakendada. Ei
mõistetud, et üle tuhande aastane
euroopalik juhtimiskultuur põhineb
kokkulepetel ja kompromissidel.
Arupärimised ja koostöö
Tänased volikogu istungid on
muutunud kultuurituks, enese-

rahuldamisega tegelevaks edevuselaadaks. Vahelehõiked, kohatud ja
volikogu (ja volikogu esimeest)
solvavad kommentaarid on muutumas igapäevaseks. Avalduste ettelugemisel seistakse püsti vaatega
sotsmeedia
kaamerasse,
kuigi
küsimus esitatakse volikogule.
Teabenõudeid, arupärimisi ei esitata, et midagi teada saada või
osutada mõnele tõsiselt võetavale
valla probleemile. Ei. Volinikud
soovivad „teada saada“ (kogu info
on avalikult kätte saadav) mitu
korda, kus, kas ja millal toimuvad
volikogu istungid, mitu häälitsust
sooritas kaasvolinik, jms. Kuni
selleni, et endine volikogu esimees
tuleb oma ebaõnnestunud Alexela
bensiinitankla
kinnisvaratehingut
volikogu laua taha „klattima“ arupärimisega?! Volikogu töörahu
nimel olime sunnitud seda laadi
arupärimistele vastamiseks kokku
kutsuma eraldi volikogu istungeid.
Kes arupärimiste istungil aga ei
osalenud olid muidugi arupärijad
ise. Eks mõistsid, et läksid liiale.
Kuna kõik volinikud ei osale
komisjonide töös, otsustasime vallarahva jaoks olulised taliteetööde
ja eelarveküsimuste kuumad teemad läbi arutada eraldi volikogu
istungil. Kes volikogu istungil
ilma päevakorrapunkte sisuliselt

arutamata lahkusid olid jälle muidugi
jällegi opositsiooni liikmed. Nii
palju siis valimiseelsetest ilusatest
loosungitest teha koostööd.
Jah. KOKS ja Kuusalu valla põhimäärus ei käsitle või käsitleb
mõningaid protseduurilisi (ja ka
sisulisi) reegleid ehk pealiskaudselt
või lubab mitmeti tõlgendamist. See
ei anna aga põhjust oma „tarkuste“
hiilgamisega, kui päeva lõpuks
selgub, et tegemist oli hoopis voliniku teadmatusega(rumalusega).
Eks siingi soovib opositsioon
rohkem edevat tähelepanu ei
midagi muud. Volikogu esimehena
olen volikogu juhtimisel aluseks
olen võtnud eelmiste volikogude
juhtimise praktika. Olen teadlikult
eiranud ka mõningaid volikogu
reglemendi punkte kui teema on
tõsine ja teemaarendaja püsib
päevakorra punkti piires ning ei
solva kolleege. Paraku pean tihti
sõnavõtja katkestama või korrale
kutsuma solvavate väljendite ja
päevakorra teemas mitte püsimise
tõttu. Hea lastetoa kasvatus on
kodust kaasa antud ja lastetoast
kaasaantuga Kuusalu volikogu ei
tegele, ka ümberkasvatusega mitte.
Austusega
Margus Soom
Kuusalu vallavolikogu esimees

Viinistu Külamuuseumi ruumid on valmis
Laivi Kirsipuu
projektijuht
Viinistu Külamuuseum asub nüüdsest
Viinistu Rahvamajas. Ruum, kuhu
eksponaadid paigaldati, oli 2018
aastast alates ümberehitamisel. Nüüd
on kaunis, kuigi väike ruum, avatud
kõigile. Ruumi rekonstrueerimist

rahastasid PRIA läbi LEADER
programmi summas 12 471,92 eurot
ja Kuusalu vald summas 6571,99
eurot. Avamispäeval, 31. augustil
2019, andis Kolgaküla Rahvamaja
juhataja Kaisa Linno Viinistu
Külamuuseumile üle EV 100
kingituseplaadi, mille võttis vastu
külavanem Evelyn Kari.

Aitäh
MTÜ Arenduskoda,
PRIA ja
OTO Ehitus OÜ.
Suured tänud Kuusalu vallale
ja kõigile teistele toetajatele,
organiseerijatele
ja
Muuseumi
sisustajatele.

Harjumaa Noorte Motivatsioonipäev
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasiumi 12. klass
Kolmapäeval, 9. oktoobril toimus
Tallinnas
Harjumaa
Noorte
Motivatsioonipäev. Osalejate ette
kutsuti mitmeid nimekaid Eesti
firmasid, kelle kogemustest õppida
ning inspiratsiooni ammutada.
Esimesena astus meie ette Kristel
Kruustük, rakendusi testiva firma
Testlio looja. Ettevõtja läks IT-d
õppima sõprade soovitusel, sest
muud tulevikuplaanid puudusid
täiesti. Ta reisis USA-s ja mujal
maailmas, leides lõpuks oma
koha Londonis. Tarkvaratestija
ameti peale sattus naine, sest see
pidavat olema esimene lihtne samm
tarkvaraarenduse maailmas. Varsti
oli Kruustük aga kindel, et tarkvara
testimine on see, mida ta soovibki
kogu elu teha, ning tal on idee,
kuidas seda palju paremaks muuta.
Tänaseks on ta Äripäeva edetabeli
noorim miljonär, kelle firmal on

17 000 klienti üle kogu maailma,
sealhulgas
sellised
mainekad
ettevõtted nagu IBM.
Teiseks rääkis oma eduloo jalgpallur
Samuel Vard. Sõbraga oli varemalt
katsetatud mitme äpi loomist, kuid
need ebaõnnestusid. Tema idee sai
alguse sellest, kui trenni minnes
avastas mees, et tõrvašampoon on
rikkunud kogu koti. Probleemile
tuli leida lahendus ning loodigi
edukas firma Brage, mis tegeleb
kvaliteetsete nahktoodete müügiga.
Perefirma Öselbirch edu võti peitub
Saaremaa vanaema salaretseptis,
mille järgi kääritatakse tervistavat
kasemahla. Perefirma on pidanud
tegelema
paljude
ootamatute
probleemidega, ent leidlikkus ja
motivatsioon on viinud sihile ja
firma laieneb juba Euroopasse.
Laulja Andreas Poom on kõigest
16aastane, ent on juba välja andnud
kaks singlit ja kirjutanud hulga

teisigi laule, millest mõne esitas
meile kitarril. Noormees rääkis, kui
oluline on sõprade ja perekonna
toetus ning et olenemata kriitikast
tuleb jääda iseendaks.
Viimasena astus meie ette Viimsi
noorte õpilasfirma Kräfters, kes
esindas
Eestit
rahvusvahelisel
õpilasfirmade
laadal
Šveitsis.
Noored rääkisid, kui oluline on
edu saavutamisel konkreetsete
eesmärkide püstitamine, tiimitöö ja
aja planeerimine.
Päeva lõpus said kõik osalejad
meisterdada Kräftersi töötoas või
proovida virtuaalmaailma.
Üllatusin väga, saades teada,
kui paljud Eesti väikeettevõtjad
on murdnud end läbi tihedast
konkurentsist ning saavutanud edu
maailmaturul. Kui varem arvasin,
et äris on ikkagi olulisim vedamine,
siis õppisin, et oluliselt määravam
on töökus, tahe ja võime oma
ebaõnnestumistest õppida.
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Loksa kool 152
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Keskkonnateadlikkus iga
õpilaseni
Maie Itse
Lahemaa Looduskool

15. oktoobril tähistas koolipere kooli
152.sünnipäeva.
Päeva jooksul toimus mitu üritust:
3. tunni ajal said 1.a-4.a klassi
õpilased vaadata Võlumaa Lasteteatri
etendust „Kessu ja Trip“,
4.tunni ajal toimus pidulik sünnipäeva
aktus. Et kogu koolipere mahuks
korraga ühte ruumi, toimus aktus
uue ilme saanud kooli spordisaalis.
Aktusel esinesid tervitustega direktor
Õnnela Tedrekin ja abilinnapea Hilleri Treisalt. Kontserdiosas esinesid
mudilaskoorid. Aktusel anti 12.
klassi õpilastele pidulikult kätte
koolimärgid. Sellel aastal avaldas
soovi märki omada 11 abiturienti.
Õnnitleti „Loksa linna aastaõpetajat
2019“ Glaidi Aasranda.
Kogu koolipäeva jooksul oli võimalus
osta kooliteemalisi meeneid.
Palju õnne meile ja jõudu 153. aastal!

Tänu Loksa Gümnaasiumi direktori projektide kirjutamisele on igal klassil
võimalik üks kord õppeaasta jooksul külastada loodushariduskeskust
ja õppida looduses. Sellise koolipäeva kulud katab Keskkonna
Investeeringute Keskus (KIK) Keskkonnateadlikkuse programmi
rahadest.
Käesoleval õppeaastal on A ja B klass sõitnud koos, kuid programmid on
olnud kummalgi klassil eraldi vastavalt õppekeele. Viis õppepäeva toimus
sügisel ja neli toimuvad kevadel.
1.A ja 1.B klass avastasid Tsitre parki ning õppisid tundma metsa ja
pargipuid ning määrama neid lehtede järgi.
3.A ja 3.B klassi õppepäev viis lapsed pealinna. A klass sai näha mitmeid
uusi taimi ning osade vilju ka maitsta Tallinna Botaanikaaias. B klass sai
teadlikumaks pargi ning pargis kasvavatest liikidest esinduslikus Kadrioru
pargis. Tutvuti ka pargi ajaloo ja sealse arhitektuuriga.
5.A ja 5.B klass matkasid risti läbi Juminda poolsaare, nägid Majakivi,
raba, liivaluiteid ja sealseid kooslusi ning said teadlikumaks rannamaastike
kujunemisest. Balti klindi võimsusest saadi aimu Muuksi Linnamäel.

Sügis on olnud meie lasteaiale tegevusterohke

7.A ja 7.B klassi õppepäeva teemaks oli Läänemeri. Selleks külastati
Meremuuseumi Lennusadamat, kus sai külastada laevu ning teha
erinevaid katseid. Saadi teadlikumaks kuidas panevad meremehed kurssi
ning kuidas hoovused rannaelu mõjutavad. Teel Tallinna peatuti ka Jägala
joal ning saadi teadlikumaks Läänemerre voolavatest jõgedest.
9.A ja 9.B klass külastasid Jääaja Keskust ning said kokkuvõtliku ülevaate
Eestimaa looduse kujunemisest Jääaja järgsel ajal. Sõidu ajal oli võimalik
näha nii vooresid kui nende vahele jäävaid järvesid ning asustust.

u

Õppepäevad toimusid koostöös Lahemaa Looduskooliga, kus tegevuste
üheks märksõnaks on lõiming. Nii oli ka Loksa Gümnaasiumi
õppepäevadel, kus lisaks loodusele räägiti-arutleti ka seoseid meie
igapäevaelu ning teiste õppeainetega. Koolist väljas õppepäevadel avardub
silmaring ning õpitakse märkama - muututakse keskkonnateadlikumaks.
Uute kohtumisteni uute klassidega kevadel 2020!

1.A ja 1.B

Selle aasta kuldne sügis meelitas
õpetajaid koos lastega õues tegevusi
läbi viima. Lapsed said õues maalida,
kleepida, muusikat kuulata, keerutada
jalga lehtede sees ja mängida pilli.
Lisaks vahvatele sügistegevustele
õues, sai sügist nautida ka sees.
Tänu tublidele lastele ja nende
tublidele vanematele jõudis Sügis
oma huvitavate külgedega 14.-18.
oktoobril lasteaia fuajees olevale
sügisnäitusele! Aitäh kõigile tublidele
meisterdajatele!
Sügisnäituse nädalal toimus lasteaia
saalis ka traditsiooniline sügispidu.

Lapsed koos Sügisega aitasid Tuulel
rännata läbi sügisese looduse.
Üheskoos mõistatati mõistatusi ja
mängiti mänge ning lapsed esitasid
toredaid luuletusi, laule ja tantse
sügisest.
Igal aastal novembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse Eestis isadepäeva.
Igal perel on oma traditsioonid ja
viisid, kuidas seda päeva tähistada.
Meie Õnnetriinu lasteaias aga
tähistasime seda väikese kontserdiga
soovides kõikidele isadele jõudu ja
jaksu!

Isa - oled kui kuu
mis peegeldab päikest,
kuigi on pime
oled kui puu
mis kätel kannab, suurt ja väikest
hoiab oma ja võõrast tundmata nime
sa oled kui kalju
mis kaugelt paistab nii vägev ja võimas
kuid lähedalt, armas
ja justnagu tuul
mis hoolega pühib kõik lehed
sügisekuul - kojamees varmas...
/SANYA/
7.A ja 7.B
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
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Projekt „Peakokad koolis“
Eesti Peakokkade Ühendus (EPÜ)
ja Maaeluministeerium korraldasid
2019. aasta sügisel septembrisoktoobris
projekti
„Peakokad
koolis“. Projekti eesmärk on tuua
lapsed toidutegemise juurde. Projekti raames tulid põhikoolidesse
kokandustunde andma Eesti parimad peakokad. Projekti käigus
valmis ka 20-st retseptist koosnev
retseptikogumik koos õppevideotega,
millega saab lähemalt tutvust teha
veebilehel https://chef.ee/uritused/
kokad-koolis.
Meie koolist osalesid projektis
kodundusringi õpilased. Esimese
õppeveerandi viimasel
päeval,
18. oktoobril, valmistasime kooli
õppeköögis maitsvaid roogasid koos
Tarmo Griffeliga, kes igapäevaselt
on peakokana tööl restoranis
BabyBack Ribs & BBQ-s.

Oktoober – pudrukuu
Oktoobrikuu on lõppenud ja lõppes ka Eesti koolide traditsiooniline
pudrukuu programm „Pudrusööja 2019“. Programmi eesmärk on tõsta laste
teadlikkust tervislikust teraviljatoidust. Pudrusöömine on ju nii kasulik kui
ka maitsev tegevus.
Meie koolist osalesid pudruprogrammis meie kõige nooremad - 1. a klass.
Enne kui läksime õppekööki putru keetma vaatasime filmi “Köögis ohutult
ja teadlikult“. Ikka sellepärast, et teaksime kuidas köögis ohutult toimetada.
Kooli õppeköögis keetsime kõik koos kolm potitäit maitsvat kaerahelbeputru.
Pudrulisandid oli igaüks kodust kaasa võtnud-just sellised, mis talle endale
kõige rohkem meele järgi.
Õpilaste mõtteid pudrukeetmisest:
Mulle maitses see puder.
Mulle maitses pudru koos lisanditega.
Mulle meeldisid põlled ja mütsid.
Mulle maitses väga meie tehtud puder.
Kolmandat potitäit putru ei jõudnud me
ära süüa, aga järgmisel päeval saime
sellest tehtud kaerahelbeküpsiseid.
Lõpuks oli kõik hea!
Tühjaks saanud pudruhelbepakendid
ei rännanud kohe prügikasti. Nendest
ja ka laste kodust kaasa toodud tühjadest pudruhelbe karpidest valmistame
novembrikuu tööõpetuse tunnis vahvad karbid ja kinkekotid.

Õpilaste mõtteid sellest päevast:
Laura L.:
Peakokk Tarmo Griffel jagas meile
söögitegemise nippe ja õpetas toitu
valmistama. Sibula tükendamise nipp
on tõesti kasulik ning hea teada. Mulle
väga meeldis see projekt- oli lõbus, sai
süüa teha ning sai õppida tiimitööd
koos lahedate kaaslastega.
Alisa:
Minu tiimi ülesanne oli valmistada
magustoit, milleks oli kamavaht.
Kamavahu valmistamine oli lihtne,
aga keeruliseks osutus hoopis selle serveerimine ehk tassidesse paigutamine. Pidime hoolikalt jälgima,
et tassi ääred jääksid puhtad ja et igasse tassi saaks kamavahtu ühepalju.
Jessika:
Meie rühm valmistas kamavahtu,
teistes rühmades tehti praeliha
musta leiva kattega, karaskit, porgandikotlette ja röstitud köögivilju.
Minu arvates oli peakokkade tulek
koolidesse hea mõte ja tund oli
huvitav, projekti läbi saime rohkem
teada kokkamisest ja peakoka ametist.
Johanna:
Tunni alguses rääkis peakokk lähemalt endast, kus ta töötanud on
ja mõnest naljakast apsakast, mis
seoses teme tööga on juhtunud.
Saime sellest päevast kaasa uue ja
huvitava kogemuse.
Katariina U:
Vahva oli teada saada uusi nippe
toiduvalmistamises (näiteks kuidas
kahvliga sidrunist mahla välja
pressida) ja neid nippe ka kohe
kasutada. Huvitav oli teha toitu,

mida polnud varem valmistanud.
Matilda:
Minule meeldis see projekt väga ,
sest ma ei oska eriti süüs teha ning
sain sellel päeval palju kasulikke
teadmisi toiduvalmistamisest.
Angelina:
Mulle meeldis, oli õpetlik ja lahe
midagi uut proovida. Toit oli väga
maitsev.

Linda:
Toidu kogused olid väga suured,
kuna valmistasime toitu kahekümne
seitsmele inimesele. Varem pole ma
nii suurele hulgale inimestele süüa
teinud. Peakokk õpetas meile, kuidas
puhtalt jaõigesti toitu serveerida.
Mulle meeldisid kõik toidud. Eriti
huvitav oli porgandikotlett, sest selle
maitse oli minu jaoks uus.

2.a klassi õppekäik ajaloo- ja jäätisemuuseumisse
Mõtteid 2.a klassi õpilaste
loovtöödest
Kolmapäeval, 16. oktoobril käisime
klassiga Tallinnas ajaloomuuseumis
Loheretkel.
Giidi kuulates ja töölehti täites ning
muuseumis ringi liikudes saime
uudistada eksponaate. Igaüks sai
proovida tõsta ja otsustada, kumb on
raskem, kas kilp või kiiver. Saime
näha ka ehtsa muumia kätt.
Veel nägime keskaegsete sõjameeste
rõngassärke, riideid ja vanu relvi.
Nägime ka rahapada valvavat lohet.
Saime näha palju vana raha ja
millised aabitsad on läbi ajaloo Eestis kasutusel olnud.
Vaatasime rehielamu maketti ja
saime teada millisest materjalist
seda ehitati ning, et majal ei olnudki
aknaid.
Käisime veel Balbiino jäätisemuu-

seumis. Seal saime teada palju
põnevaid fakte jäätise valmistamise
ja onu Eskimo kohta. Tutvusime
Eesti esimeste jäätise valmistamise
masinatega. Vaatasime videot ja
maiustasime mitut sorti jäätistega.
Meile kingiti kõigile raamatud ja

oma nimed saime jäätisepulgale
kirjutades seinale liimida.
Meil oli väga huvitav ja magus
õppekäik. Õppekäigu korraldasid
2.a klassi õpilastele õpetaja Malle ja
õpetaja Külli.
Loksa Gümnaasium
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Põnev päev botaanikaaias
Käisime koos klassiga 4. oktoobril
Tallinna Botaanikaaias õppekäigul.
Ilm oli külm ja vihmane, seepärast
viidi meid kõigepealt loodusmajja.
Seal vaatasime slaidiprogrammi
maailma erilistest taimedest, mis
kasvavad Austraalias, Aasias ja
Aafrikas. Saime näha ja katsuda
mõnede puude vilju – need olid
väga suured! Näiteks hiidoa kaun
on 2 meetrit pikk. Meile näidati ja
anti katsuda balsapuud, mille puit
on maailma kergeim. Veel saime
teada, et maailma kõige väiksema
taime nimi on lemblik ja sõrme peale
mahub neid umbes 200 tükki.
Lahendasime erinevaid ülesandeid
maitsetaimede kohta – pidime
mõistatama, millised taimed on
purkides ja kuidas neid kasutatakse.
Ravimtaimede hulgast tuli otsida
ravimeid erinevatele haigustele.
Seejärel läksime õue ja tutvusime

jugapuuga. Juhendaja rääkis, et,
et see on väga mürgine. Samuti
saime teada, et karuputk on üks
mürgisemaid rohttaimi Euroopas,
tema
mahl
tekitab
nahale
põletusvillid.
Jalutasime natuke botaanikaaia
territooriumil, vaatasime sügise
värve ja käisime meelte aias.
Seal said kõik soovijad maitsta
suhkrulehte – oli magus küll!
Nägime ka kasvuhoone aknast
palmipuid ja saime teada, et
suvel ehitatakse neile ümber uus
kasvuhoone - suurem ja kõrgem.
See päev oli väga tore, saime palju
uusi teadmisi ja ootame suure huviga
juba järgmisi õppekäike.
Laura, Kretta-Marie, Greete,
Hele-Riin, Samuel, William,
Oskar, Kiur ja Aleks
Loksa Gümnaasiumi 3.a klass

Harju maleva noorte kotkaste ja kodutütarde sügislaager 2019 Loksal
Liisa Laur
Loksa rühma kodutütar
Harju maleva noorte kotkaste
ja kodutütarde sügislaager 2019
toimus Loksal, 18.-20.oktoobril.
Selle korraldajaks oli Loksa rühm
koostöös Harju malevaga. Oodata oli
üle 300 inimese, noored koos oma
juhtidega, keda tuli suuta kuidagi ära
majutada.
Nooremad ööbisid Loksa spordisaalis. Laagris õppisid väiksemad
kodutütred ja noored kotkad

nii tõotust, sõlmi kui ka NATO
tähestikku, ning saadi korralik
koolitus kuidas käituda rivis.
Nad õppisid ka orienteerumise
põhitõdesid ehk kaardi lugemist ja
kompassi kasutamist, samuti said
ka selgeks Eesti tähtsaimad linnud,
loomad ja taimed, ning ka palju
muud põnevat.
Ühtlasi liikusid noored laagris palju
värskes õhus kuid oli ka tubastes
tingimustes tegevusi. Laupäeval
käisid väiksemad noored tutvumas
lähiümbruse toredate paikadega

nagu näiteks Loksa päästeametit,
ning käidi ka Pikanõmme matkarajal
matkamas. Õhtul olid erinevad
sport- ja nutikusmängud. Omandati
ka organisatsiooni alaseid teadmisi.
Noortele meeldis enim aarde jaht,
mis toimus Purekkari neemel, ning
sinna sõideti sõjaväe kastiautodega,
mis oli paljudele esmakordne ja
vahva.
Suuremad noored kotkad ja kodutütred suundusid laupäeva varahommikul metsa, kus nad ka ühe öö
ööbisid sõjaväe telkides. Kuna laagri

sisuks oli „Sõdurilaager”, siis said
nad juba aimu, mis ootab neid ees
ajateenistuses.
Selle tarvis õpiti nii maskeerimist,
liikumisviise metsas ja muud sellist,
harjutati kuidas teha nii, et sinu jaos
kõik toimiks. Vanematele noortele
korraldati ka ööhäireid. Neile
meeldisid kõige rohkem ööhäired ja
töötoad, mida viisid läbi ajateenijad,
Loksa rühma vilistlased. Noortele
õpetati ajateenistuse alluvussuhet
ning korrektset pöördumist.
Sügislaagri ilm oli väga hea ning nii

nagu plaanitud oli, sai kõik tehtud.
Noored sõid õues meie kokkade
imemaitsvaid toite, mis suurematele
noortele viidi termostes metsa ning
väiksemad
said
noortekeskuse
ümbruses söödud.
Lõppkokkuvõttes oli laager väga
tore, noortele väga meeldis ja meie
saime hea kogemuse kuidas üritusi
korraldada.
Täname Loksa Spordikeskust, Loksa Gümnaasiumit, Loksa Päästekomandot ja OÜ ArLa Sõite, kes aitasid
igati kaasa meie laagri õnnestumisele!

Raamatukogupäevad Loksal
Ühel õhtul tuli Loksa Linnaraamatukokku üsna paras hulk
luulehuvilisi kokku.
Kaks kohalikku luuletajat esinemas käis.
Ja ennäe imet - saal sai rahvast täis!
Küll lugesid poeedid armastusest, kodust,
küll ülistasid erinevaid aastaaegu, loodust,
küll puudutasid poliitikat(nii kohalikku kui ka laia),
küll tõid ka suhtekeerukusi jutuks majja.
Sai kuulata seal kordamööda Mariat ja Meelit
ning aplausi järgi tundus, et kõigile vist meeldis.
Mari Antons-Valner
20.-30. oktoober 2019 toimusid Raamatukogupäevad. Nende
päevade raames toimus nii mõndagi.
Kõigepealt valisid algklasside õpilased, kes raamatukogu
oktoobris külastasid, kolesõna, ilusõna ja naljasõna. Kolesõna
on MATEMAATIKA, ilusõna on EMA ja naljasõna on KUKU.
Meie valisime tublima ema(isa) ja vana-ema(vanaisa), kes
lastele, lastelastele hoolega raamatuid laenutavad. Valik oli
raske, aga tublimaks emaks valisime EVELIN SUKAMÄGI

ja tublimaks vanaemaks valisime EVI HEINOJA, kes said
väikese kingituse tänutäheks lastele ja lastelastele raamatute
laenutamise eest.
Toimus ka luuleõhtu. Sel aastal ilmus luule-kogu 100 luuletajat
Harjumaalt, kus on ka kahe siitkandi toreda naise Meeli Lehise
ja Maria Antons-Valneri luuletused. Nemad käisidki meil oma
luuletusi lugemas. Aitäh ilusa õhtu eest!
Loksa Linnaraamatukogu
Kaks katkendit Meeli Lehise luuletustest:
Me armastame Eestimaad
ja oma eestikeelt.
Ja tahame, et pealinn ka
meil Tallinn oleks veel.
Veel tahame, et püsima
jääks ikka eesti keel.

Väike linn, siin mere kaldal,
mulle koduks oled sa.
Ja mis tunne mind siin
valdab,
aru saada püüan ma.
Armastan su liivaranda,
Nõmme männimetsa ka,
mööda oma kõrgeid kaldaid
Valgejõge looklemas.

Loksa Linnaraamatukogus on võimalik teha
koopiaid. 1 leht 0,20 senti.

Tänud kontserdi eest!
26. oktoobril esines Loksa kultuurikeskuses
folkloorirühm ja instrumentaalansambel
“Slavutich” kavaga “Hinge hõbedased
keeled”. Ansambli kunstiline juht on
Vjatšeslav Lvov. Kavas kõlasid kuulsad rahvalaulud ja lüürilised laulud, romansid ja
instrumentaalvisandid. “Udune hommik”,
“Voorimees” ja teised.
Tatjana Morgieva (sopran) esitatud laulud puudutasid publiku hinge. Meie linna suureks ja meeldivaks üllatuseks oli
Vjatšeslav Reznichenko (tenor) esinemine,
kes on Vene kultuurikeskuse (Tallinn)
muusikasalongi juht ja solist. Vjatšeslav
Reznichenko juhib ka noorte vokaalstuudiot
“Echo” ja lubas nende esinemise tuua meie
kuulajateni 7. detsembri jõulukontserdil.
Tänu kõigile külastajatele, kes kontserdil
käisid. Vjatšeslav Lvovi ja esinejate arvamuse põhjal on meie kuulaja väga tundlik,
empaatiline ja inspireeriv. Täname teid
sooja tagasiside eest.
Maria Kudrjakova, juhatuse liige
SA Loksa kultuur

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

25. november alates 10.00

Kaitse end nähtamatu vaenlase eest!
Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja maitsetu nähtamatu vaenlane,
mis võib ohtu seda nii sinu enda kui ka sinu pere. Selleks, et
vingugaas tekiks, ei pea alati majapidamises olema gaasikatelt,
ohtlikuks võivad osutuda ka liialt vara suletud siiber või
ka toidukõrbemine. Vingugaasi aitab tuvastada üksnes
vingugaasiandur- soeta see endale!
Mida teha, kui vingugaasiandur hakkab tööle?
1. Ava kiiresti aknad ja uksed ning tuuluta ruum korralikult.
2. Toimeta võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui
kellelgi esineb vingugaasi mürgistuse sümptomeid: peavalu,
pearinglus, iiveldus, oksendamine, kutsu kiirabi.
3. Lülita välja kõik kütust põletavad seadmed või ava siiber.
4. Kutsu kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi
lahendada.
Mürgistuse sümptomid olenevad sissehingatava vingugaasi
kogusest. Mürgistuse kergele astmele on iseloomulik peavalu,
peapööritus, kohin kõrvades, õhupuuduse tunne, iiveldus, üldine
nõrkus ja apaatsus. Mürgistuse süvenemisel tekib motoorsete
keskuste halvatus, kusjuures teadvus säilib, st inimene saab aru
tekkinud ohu suurusest, tahab ohtlikust keskkonnast väljuda,
kuid ei suuda. Järgneb teadvusekadu. Kui abi saabub kiiresti,
siis mürgistusnähud mööduvad ja inimene terveneb täielikult.
Kui aga mürgi toime kestab edasi, langeb inimene koomasse,
s.o sügavasse teadvusetusse, mis on eluohtlik.

Pea meeles!
- Puhastamata, katkisest, halva tõmbe või liiga vara suletud
siibriga kütteseadmest tuppa imbuv vingugaas on lõhnatu, kuid
äärmiselt mürgine ja tappev.
- Vingugaas võib ruumidesse sattuda ka gaasiseadme rikke või
puuduliku töötamise tagajärjel.
- Ohtliku vingugaasi aitab õhust leida ja sellest teavitab
häiresignaaliga vingugaasiandur.
- Alates 2018. aasta 1. jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik
paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga
ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasiandur
paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele muudessegi
eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad
vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.
- Kui ise vingu- või suitsuanduri paigaldamisel hätta jääd, kutsu
nõuannete saamiseks ja tuleohutuse hindamiseks koju päästjad.
Anna oma soovist teada päästeala infotelefonil 1524.
Oluline on märkida, et suitsuandur ei tuvasta vingu, mistõttu on
oluline soetada eraldi vingugaasiandur, mis endast ohu korral
märku annab!
2018. aastal kaotas vingugaasimürgistuse läbi oma elu 8
inimest, neist kolm lapsed.
PÄÄSTEAMET, Kommunikatsiooniosakond

JõuluDuur

Evelin Samuel-Randvere,
Johan Randvere (klaver) ja
Marten Altrov (klarnet)
Jõulud on mõtisklemise,
perega olemise, millegi
kõrgema tunnetamise,
kingituste ja eelkõige suur
rõõmustamise aeg! Ka
meie laulud on viimse kui
üheni duuris ehk rõõmsad,
ei mingit molli ega kurbust!
On küll lugusid, mis
teevad tõsiseks ja teisi mis
toovad jälle tõsist rõõmu.
Enese ümbritsemine
jõululauludega loob igal
juhul meeleolu, milles
viibides ei tahakski
kiirustada ega telefonist uusi uudiseid kerida. Oleme kogenud seda oma proovides, ehkki jõulud veel käeski
pole. Kuid peatselt, meie kontserdil nad kohal juba ongi!!

LOKSA AUTOREMONT OÜ,
Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:

Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded! Remont ja diagnostika.
Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg 1-2 päeva).
Samuti on võimalik tellida
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

Korstnapühkimise
teenus
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621, tase 4)
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 603 1263.
E-post:
ignatenko49@mail.ru

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone

kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa
linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot. Kinnistu asub looduslike
tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht)
umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa
linn, pindalaga 2317 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
4650 eurot. Mereni umbes 300m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks
olemas.
3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa
linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine kaheks
eramu krundiks), enampakkumise
alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
5. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa l
inn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m²,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa
100%, enampakkumise alghind 90 000
eurot. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414
m², sihtotstarve elamumaa, võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind 85
000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis
kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga, mereni
(Hara laht) umbes 300 m.Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu
oksjonil osalustasu ei ole. Enampakkumine toimub 05.12.2019 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

