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Muusikapäeval jagus muusikat igasse
Eestimaa nurka

Rahvusvahelist Muusikapäeva tähis-tatakse 1. oktoobril ning traditsiooni algatas
1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollane president, legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin.
Eestis on Muusikapäeva tähistatud aastast
2002, mil Eesti Muusikanõukogu algatas
piduliku muusikapreemiate väljaandmise
traditsiooni. Üle-eestiline Muusikapäeva
kontserdiprogramm toimus Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel tänavu viiendat
korda.
1. oktoober on päev, mil tehakse suur kummardus muusikale. Muusikapäeva programmis oli ettenähtud üle Eesti 120 tasuta kontserti 750 muusiku osavõtul. Kõik
kontserdid olid huvilistele tasuta.
Muusika täitis Loksa
Kultuurikeskuse

Muusikapäeva puhul pakkus Loksa Kultuurikeskuse muusikalist klaveriduo
KeAmo: Farištamo Eller ja Merike Poom.
Klaveriduo KeAmo on musitseerinud koos
ligi kümme aastat. Poom ja Eller asutasid
duo tudeerides Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias. Esialgu keskendusid nad kaasaegsele muusikale, ent tänaseks on nende
repertuaari lisandunud palju klassikalisi
palu. KeAmo on esinenud nii Eestis kui ka
mitmel pool välismaal, näiteks Hispaanias,
Ungaris, Poolas ja Saksamaal. 2010. aastal saavutas duo Itaalias rahvusvahelisel
konkursil Rome 2010 kolmanda koha.
Samuti oli võimalik Muusikapäevast osa
saada Viinistu Kunstimuuseumis, kus
esinesid Pille Lill (sopran), Peeter Paemurru (tšello) ja Piia Paemurru (klaver).
Kuusalu kirikus esines organist Ene
Salumäe. Salumäe on tuntud nii solisti kui
ka kammermuusikuna, kes esineb regulaarselt kodu- ja välismaal. Ta on olnud
pikalt mitmete Eesti ja Soome koguduste
organist-koorijuht ning oreli- ja kirikumuusika õppejõud Viljandi Kultuuriakadeemias ja Usuteaduse Instituudis.
Palmse mõisas esines klaveril suurepärane
muusik ja helilooja Rein Rannap.
Muusikale tähelepanu juhtimiseks on
Muusikapäeva sündmused toimunud lisaks traditsioonilistele kontserdipaikadele
ka ebaharilikes kohtades, näiteks trollides,
trammides, lennukites, haiglates, vanglates, laudas, arvukates ametiasutustes ja
mujal avalikus ruumis. Muusikapäeval
kuuleme tavaliselt klassikalist muusikat,
kuid kuulda saab ka pärimust, koori- ja
džässmuusikat ning ka eksperimentaalseid
helisid.
Muusikapäeval on oma märksõna “Kuula!”, mis kutsub sel päeval inimesi muusikat kuulama, seda mõtestama ja sellele
keskenduma.
Arvo Pärt on öelnud: „Kõige tundlikum
muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine, inimese hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab.“
Ilusaid muusikaelamusi edaspidiseks!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Palju õnne
sünnipäevaks!
OKTOOBER
Erna Talmre 96
Vera Svistun 87
Virve Puns 87
Pia Samm 87
Maria Stoma 86
Niina Vachter 85
Luule Raudkell 80
Faina Guseva 80
Maria
Novožilova 80
Zoja Tiganik 75
Alexander
Lebedev 70
Yury Smirnov 70
Tatiana
Kabarukhina 70
Ljudmila
Kudrjakova 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
poeg ja tütar
German Esna
Ester Esna
Palju õnne
vanematele!
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Kas haldusreform on
lõppenud?
Eelmises
Loksa
Elus
ütles
linnavolikogu esimees Rein Heina,
et riigihaldusreformi üks etapp on
selleks korraks läbi ja pärast kohalikke
valimisi jätkab 213 omavalitsuse
asemel 79 valda/linna. Nii see on, aga
usun, et isegi 79 omavalitsust pole see
arv, millega arvestada kümmekonna
aasta pärast. Uusi ühinemisi–
lahkuminekuid saab lähiaastatel
olema Tartumaast Harjumaani ja
Virumaast Pärnumaani. Näiteid pole

vaja kaugelt otsida.
Kuigi 2001. aastal otsustasid Loksa vald ja Loksa linn alustada
ühinemiskõnelusi, otsustasid Loksa valla poliitikud 2002. aastal, et asi
tuleks siiski pooleli jätta. Kui 2004. aastal ühinemismõtetega uuesti alustati,
siis juba Kuusalu valla sooviga arvestavalt ühineda juba kolmekesi. Ja nii
nagu paar aastat varem, otsustasid tollased Loksa valla juhid, et Loksa
linnaga on parem mitte ühineda. Ikka võimu nimel! Ja vaatamata ligi 400
Loksa valla inimese soovile, otsustavad 8 vallavolikogu liiget, et parim
lahendus on ühinemine Kuusalu vallaga ilma Loksa linnata. Kõik õige
– vallarahva esindajad 8 deputaadi näol olid oma otsuse langetanud.
Edasi on muutunud aga Kuusalu valla juhtide käitumine kummaliseks.
Veel poolteist aastat tagasi teatas vallavanem Urmas Kirtsi, et Loksa linn
võiks ühineda hoopis Tallinna linnaga. Läks veel mõni kuu ja Vabariigi
Valitsus tuli välja seaduseelnõuga, mis lubas neile vallavanematele, kes
suudavad naabriga vabatahtliku ühinemise korraldada, kompensatsiooniks
tervelt ühe(1) aastapalga. Ja otsemaid peale 17. juunit 2016. a muutusid
ühinemisaktivistideks ka tänased Kuusalu vallajuhid. Arvan, et nii olekski
läinud, kui tandem Kirtsi–Kirsman partnerile vääriliselt oleks käitunud ja
ühinemislaua taga oleks soovitud näha ka häid naabreid Vihula vallast.
Aga ei – hirm oma võimukese kaotamise pärast ei lubanud seda teha.
Ja kui 1. jaanuari 2018 saabumisega kadus ka vallavanematel võimalus
aastapreemia saamiseks, kadus ka Kuusalu tänastel juhtidel soov
ühinemiseks Loksa linnaga ning teatati Vabariigi Valitsusele, et meie
Kuusalu vald ei soovi ühineda Loksa linnaga.
Hiljuti teatas Facebook-is vallavanem Urmas Kirtsi usutluses Enn
Kirsmanile, et nad ikka väga soovisid ühinemisläbirääkimisi Loksa
linnaga. Aga paar lauset hiljem annab kõlavalt teada, et kui keegi
Kuusalu vallavolikogu kandidaatidest (valimisliit 1 Kuusalu) teatab,
et soovib alustada ühinemiskõnelusi Loksa linnaga, siis kandideerivad
nad üldse vales omavalitsuses!? Vallavanem, mis lahti?
Tegelikult pole hullu midagi. Arvan, et tänane olukord on parem ka
Kuusalu vallale, aga ka neile sadadele endise Loksa valla elanikele,
kes siiralt soovisid ühinemist Loksa linnaga. Pärast tänast rahutut aega
istutakse kõigi huvitatutega võrdsete partnerine laua taha ja leitakse
lahendus, mis parim kõikidele. Kas haldusreform on lõppenud? Ei ole.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Külm sügis Lahemaa vallas
Kuigi näiliselt tundub kõigile valimiste aeg omamoodi kuum aeg, mis on täis
siginat-saginat, siis tegelikus munitsipaalelus – ühe kohaliku omavalitsuse
ajahetk - on vastupidi täis kõikide protsesside külmumist, külmutamist ja
paigalseisu.
See seiskumine on ebaloomulik ja sellest on tegelikult siiralt kahju. Just
valimiste-eelse perioodi kaudu oleks mõistlik arutada üle pikka perspektiivi
ja vaadata kaugemale ja suuremat pilti. Paraku sukeldume pigem
möödaniku-aegsesse stiili – edendame, parendame ning „eduline edenegu“loosungitesse.
Saan aru, et erakonnad tulevad valimistele oma ideoloogia ja nimekirjadega,
kuid valmisliitude rohkus näitab eelkõige mitte seisukohtade ja ideede
vastandumist, vaid eelkõige isikute tasandil vastandumist. Minu meelest
pole mõistlik mitmete valmisliitude tekkimine ühes omavalitsuse piirkonnas,
kuivõrd neil on ühtne iseloomulik joon: näen valimisliidus eelkõige võimalust
vallakodanikul vallaelus kaasa lüüa end erakondlikult määratlemata.
Kahjuks ei näe ma meie valla kui ka naaberomavalitsuste valimisliitude
valmisplaanides hetkel varem tõstatatud Lahemaa valla idee toetamist. Idee,
mis samas võiks kogu regioonile suures pildis luua hoopis uuel tasemel
arengupotentsiaali.
Vihula vallas ei ole see mõte kuhugi kadunud, paraku siis Vabariigi Valitsuse
otsus, mitte lubada Haljala ja Vihula praeguste omavalitsuste baasilt tekkival
ühisvallal kasutada Lahemaa nime, on viinud olukorrani, kus me peame
kõike otsast alustama. Ideel on nimi, nime taga on idee. Lahemaa vald kui
roheline oaas, mille ehteks võiks olla sadamalinn Loksa. On hea meel, et ka
Loksa linnal linnavalitsuse ja linnapea Värner Lootsmanni isikus ei ole mõte
maha maetud. Jääb vaid loota, et uus moodustatav Kuusalu koalitsioon oma
senise arvamuse ümber hindab.
Aeg näitab, millal kõikide muude ühinemistega seotud küsimuste juurest
jõuame taas võimaliku Lahemaa valla loomise idee juurde. Loodan, et teema
jõuab päevakorda eelkõige kogukondade initsiatiivil.
Urmas Osila, Vihula vald, Vallavalitsuse liige

HOL PIDAS VIIMAST KOOSOLEKUT
Kaupo Rätsepp kahetses võltsimist

Kolmapäeval
toimus
Loksal
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) praeguse volikogu viimane
koosolek.
Üheks
oluliseks
päeakorrapunktiks
oli
HOLis
valitsev õigusvaakum, millesse
HOL sattus juhatuse esimehe
Kaupo Rätsepa tahtliku tegevuse
tulemusena.
Mäletatavasti võttis HOLi volikogu
14. juunil vastu uue põhikirja, mis
pidi HOLi tegevuse kooskõlla
viima peale maavalitsuste kadumist
tekkiva olukorraga – omavalitsuste
liit saab 1. jaanuarist oma pädevusse
osa kohustusi, mida seni täitis
maavalitsus.
Pikalt ettevalmistatud põhikirja
projekt kiideti kõikide linna- ja
vallajuhtide poolt ka üksmeelselt
heaks. Paraku otsustas HOLi juhatuse
esimees Kaupo Rätsepp (IRL)
ainuisikuliselt esitada äriregistrile
vastuvõetud põhikirjast hoopis
teise redaktsiooni. Loomulikult
ei jäänud see märkamata teistel
omavalitsusjuhtidel. HOLi volikogu
aseesimees
Helle
Lootsmann
(Keskerakond) teavitas juhatuse
liikmeid järgmise kirjaga: “Lp. härra
Kaupo Rätsepp, Sinu selgitused/
tõlgendused seoses HOLi volikogus
14.06.17 vastu võetud HOLi põhikirja
hilisema sisulise muutmisega on
enam kui kummalised. Sinu poolt
põhikirja omavolilist muutmist
tuleb tõlgendada pigem HOLi
esimehe teadliku ja tahtliku
tegevusena mis võib kvalifitseeruda
dokumendi võltsimisena nagu on
õigesti märkinud HOLi juhatuse
liige Raivo Uukkivi. Täiendavalt
võib olla tegemist ametiseisundi
kuritarvitamisega ja äriregistrile
ebaõigete andmete esitamisega.
Eelnevat aluseks võttes jätan endale
õiguse pöörduda antud küsimuses
õiguskaitseorganite poole seisukoha
võtmiseks.” Selle kirja avaldas ka
28. juuli Harju Elu.

Rätsepa selgitus

Nüüd kuulas volikogu Kaupo
Rätsepa
põhjendusi
põhikirja
muutmise kohta.
„Juunis, mil volikogus põhikirja
menetlesime, teadsime kõik, et osa
maavalitsuse ülesandeid saavad
tulevikus olema HOLi täita. See
nõuab ka HOLi juhtkonnalt uut
kompetentsi. Kui põhikiri sai
volikogu poolt heaks kiidetud,
vaatasin selle veel üle, eriti

paragrahv 19ne, mis tekitas segadust
, kuna HOLi tegevvõimu struktuuri
moodustasid büroo, direktor ja
talitus. Arutasin seda siis ka oma
valla juristiga. Tundus et see punkt ei
vasta uuele tekkivale situatsioonile
ja nii ma paragrahv 19 põhikirjast
välja võtsingi. Hiljem, peale kriitikat
teistelt volikogu liikmetelt esitasin
äriregistrile HOLi volikogus vastu
võetud põhikirja, paraku pole
muudatus tänaseni sisse viidud. Usun
et lähipäevadel saab ka äriregistris
registreeritud see põhikiri, mille
juhatus juunis vastu võttis. Sain
aru ja möönan nüüd, et põhikirja
omavoliliselt muuta ei oleks
tohtinud, aga tegin seda siiras usus, et
meie põhikiri saab arusaadavamaks
ja selgemaks. Õigusruumi mõistes
ei oleks ma seada niimoodi tohtinud
teha,“ kõneles Kaupo Rätsepp oma
kolleegidele, kokku tulnud valla- ja
linnajuhtidele.

Sõna võtsid liikmed

„Kummaline on see, et keset
suve, mil paljud omavalitsusjuhid
puhkasid, algas HOLis pihta mingi
sahmerdamine ja mitte keegi peale
väga väheste ei saanud aru, milles
asi. Ühel päeval oli Vello kadunud
(Vello Tamm, HOLi tegevdirektor,
koondati HOLi juhatuse esimehe
Kaupo Rätsepa poolt päeva pealt
puhkusel olles – toim), keegi ei
teadnud põhjust. Kui nii olemuslikke
muudatusi tehakse, tuleb ikka
volikogus arutada,“ ütles Kiili
vallavanem Aimur Liiva välja oma
arvamuse.
„Paljud asjad sattusid kokku:

juunis võeti vastu vuus põhikiri,
lisaks juhatuse otsus struktuursete
muutuste kohta, eks need segunesid.
Eks suvel seda segadust oli ja minu
arvamus oli, et juhatus klaarib selle
esmalt oma keskel ära ja alles siis
tullakse volikogu ette. Aga küsimus
läks suurele ja laiemale ringile,
avalikkuse ette. Jõudis maakonna
meediasse,“
süüdistas
Kaupo
Rätsepp meediat.
„Kas see on siis halb, et volikogu
liikmed said teada, mis nende
juhitavas organisatsioonis toimub,“
tahtis teada Paldiski linna volikogu
esimees Kaupo Kallas.
Kaupo Rätsepp: „Halb on see, et
teavitus oli episoodiline, mitte
süstemaatiline!“
„Kui sa oleksid Kükametsas
külavanem, kes seadust mitte kõige
paremini ei tunne, oleks ehk veel
andestatav, et võtad külaseltsi
põhikirjast omavoliliselt mõne
punkti välja – kuigi seda ka ei
tohi teha –, aga sa oled suure valla
vanem, HOLi juhatuse esimees,
kelle esimene ülesanne on seadust
järgida ja põhikirja täita,“ kõneles
Anija vallavolikogu esimees Jaanus
Kalev.
Kaupo Rätsepp tunnistas veel kord
oma eksimust.
Kuna volikogu kvoorumit polnud
koos, ei hakatud põhikirja uuesti
arutama.

Kummaline on see, et
keset suve, mil paljud
omavalitsusjuhid puhkasid,
algas HOLis pihta mingi
sahmerdamine.

Kolga rahva üks mure murtud
Oleme aastate jooksul hea koostöö
tulemusena Harjumaa Ühistranspordikeskusega suutnud bussiühenduse Loksa ja Tallinna vahel viia
tasemele, mis rahuldab hetkel Loksa
elanike ja suures osas ka Loksa piirkonna rahva reisimured. Tagavad
selle koos korraliku teenindusega
kakskümmend bussiliini päevas,
lisaks veel Tallinn – Loksa - SanktPeterburgi liin. Aga alati võiks paremini, võiks reisijasõbralikumalt. On
loomulik, et suured liinibussid igasse
külasse ei jõua ja igas teeotsas ei saa
peatuda, selleks igal vallal võimalus
ja kohustus vallasisene transport nii

organiseerida, et see rahuldaks kui
mitte igat inimest, siis vähemalt igat
küla ja seda aastaringselt.
Tulles nüüd tagasi loo alguse juurde.
Nagu öeldud, ühendab Loksat pealinnaga 20 bussiliini - pea igas tunnis
üks, vahel ka rohkem. Aga kummalisel kombel on bussid Kuusalu vallavalitsuse kooskõlastusel nii sõitma
pandud, et vaatamata tihedale bussiliiklusele, ei ole Kolga inimestel seni
hommikuti võimalik bussiga Loksale sõita, kuna buss Kolgast lihtsalt
läbi ei sõida.
Läbirääkimiste tulemusena Harjumaa Ühistranspordikeskusega

olukord muutub. Alates 30. oktoobrist läbib hommikune Tallinn
– Loksa buss liininumbriga 151
Kolgat kell 7.29 ja jõuab Loksale
7.45. Lahendatud saavad nii laste
kui ka täiskasvanud Kolga inimeste mured, kes hommikul Loksale soovivad jõuda.
Tänan
Harjumaa
Ühistranspordikeskust ja loodan, et jõuame
ka kompromissile, kuidas paremaks
muuta bussiliiklus Pärispea poolsaare rahva jaoks puhkepäevadel.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Linnavolikogu tegevusest
Neljapäev, 14. septembril pidas
linnavolikogu kaks istungit. Osales
12 volikogu liiget 15-st. Istungi
tööst võtsid osa abilinnapead
Andres Kaskla ja Hilleri Treisalt,
linnasekretäri asendaja Airi Öösalu,
pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk,
arendus- ja keskkonnanõunik Karin
Ilves.
Volikogu muutis Loksa linna
arengukava. Arengukava muutmise
tingis asjaolu, et kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse
kohaselt peavad kehtiv arengukava
ja eelarvestrateegia iga aasta 15.
oktoobri seisuga hõlmama vähemalt
nelja eelseisvat eelarveaastat.
Sellest tulenevalt lisati linna
arengukava tegevuskavasse ja
eelarvestrateegiasse aasta 2021
ning muudeti dokumendi nimetust
– Loksa linna arengukava aastani
2021. Uuendati valdkondade
senist arengut kajastavaid
peatükke, s.h statistilisi andmeid.
Eelarvestrateegia vaadati üle

lähtudes Rahandusministeeriumi
2017. aasta kevadisest
majandusprognoosist ja riigi
eelarvestrateegiast aastateks
2018-2021. Toodi välja tähtsamad
finantsnäitajaid aastatel 2012-2016,
linna 2017. aasta eelarve tulud
ja kulud, linna finantskohustused
ning eelarvestrateegia
põhinäitajad kuni aastani 2021,
mis olid kooskõlastatud eelnevalt
Rahandusministeeriumiga.
Arengukava muutmise poolt oli 11
volikogu liiget, vastu hääletas Ilmi
Ternovskaja.
Loksa linna arengukavaga aastani
2021 saad tutvuda linna veebilehel:
http://www.loksalinn.ee/
arengukavad
Volikogu võttis vastu Loksa
linna 2017. aasta I lisaeelarve.
Lisaeelarvega suurendati 2017.
aasta eelarve tulude ja kulude
poolt, suures osas seoses
täiendavate sihtotstarbeliste
laekumistega, mis võimaldavad
teha rohkem loksalaste elu

korraldamiseks vajalikke kulutusi.
Loksa linna põhitegevuse tulud
kasvavad 131,8 tuhande euro
võrra ja põhitegevuse kulud
201,0 tuhande euro võrra.
Mitmesuguseid projekte toetavad
81,2 tuhande euro ulatuses
ministeeriumid, maavalitsus ja
teised juriidilised isikud. Loksa laste
ja noorte huviharidust ja -tegevust
toetab 28,6 tuhande euroga
Rahandusministeerium. Loksa linna
eelarve koostamise, vastuvõtmise ja
täitmise korra kohaselt läbis eelarve
eelnõu enne vastuvõtmist kahel
linnavolikogu istungil kaks lugemist.
Lisaeelarve vastuvõtmise poolt oli
11 volikogu liiget, Ilmi Ternovskaja
ei hääletanud. Põhjalikuma ülevaate
Loksa linna 2017. aasta lisaeelarvest
saab linna kodulehelt http://www.
loksalinn.ee/eelarve
Volikogu otsustas delegeerida
omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavad ülesanded Harjumaa
Omavalitsuste Liidule. Seoses

maavalitsuste likvideerimisega
alates 1.jaanuarist 2018 on vastu
võetud hulk seaduse- muudatusi,
millega kaasneb osa maavalitsuste
ülesannete üleandmine
kohalikele omavalitsustele
ühiseks täitmiseks. Ühise täitmise
suunamise otsustavad kohalike
omavalitsusüksuste volikogud.
Näiteks lisati kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusesse § 61,
mille kohaselt kavandavad
maakonna arengut ja suunavad
selle elluviimist kohalikud
omavalitsusüksused ühiselt
maakondliku või piirkondlikule liidu
kaudu. Maavalitsuselt ületulevate
ülesannete täitmist toetatakse
riigieelarvest. Maakondliku
arendustegevuse riiklik rahastus
Harju maakonnale on 199,8 tuhat
eurot aastas, terviseedenduse
(rahvatervis) ja turvalisuse tegevuse
riiklik rahastus on 41,2 tuhat eurot
aastas, millele lisanduvad erinevate
programmide toetusvahendid.
Otsuse vastuvõtmise poolt oli 11

volikogu liiget, Ilmi Ternovskaja jäi
erapooletuks.
Volikogu moodustas Loksa linna
jaoskonnakomisjoni. Pühapäeval,
15. oktoobril 2017 toimuvad
kohaliku omavalitsuse volikogude
valimised, millele eelneb 09.-11.
oktoobril eellhääletuse läbiviimine.
Hääletamise korraldamiseks
valimisjaoskonna territooriumil
moodustab volikogu linnasekretäri
ettepanekul vähemalt 5-liikmelise
jaoskonnakomisjoni ja nimetab selle
esimehe. 12 poolthäälega otsustas
volikogu linnasekretäri ettepanekul
moodustada Loksa linna
jaoskonnakomisjoni - esimees: Kaie
Esna; liikmed: Margus Kröönstrom,
Tatjana Goršanova, Reet Lainla, Erle
Krimann; asendusliikmed: Merily
Laur ja Olga Trubotšev.
Enam teavet Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna
kodulehel http://www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa Linnavolikogu valimised 2017!
Pühapäeval, 15. oktoobril toimuvad
kohalike omavalitsuste volikogude
valimised. Loksa Linnavolikokku
valitakse 15 volikogu liiget neljaks
aastaks.
VALIMISÕIGUS. Liikmeid Loksa
Linnavolikokku saavad valida
kõik Eesti ja teiste Euroopa Liidu
liikmesriikide kodanikud, samuti
välismaalased (pikaajalise elaniku
elamisloa või alalise elamisõiguse
olemasolul), kes on valimispäevaks
saanud 16-aastaseks ja kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht
asub Loksa linnas. Tähtajalist
elamisluba omavad välismaalased
valimistel osaleda ei saa.
VALIJATE NIMEKIRI. Valijate
nimekiri koostatakse
rahvastikuregistri 15. septembri
seisuga. Pärast seda kuupäeva võib
oma registriandmeid küll muuta,
kuid eelolevateks valimisteks
elukohaandmeid enam muuta ei saa
– valija kantakse valijate nimekirja
selle aadressi alusel, mis oli
märgitud registrisse 15. septembril.
Valijate nimekirjas tehakse
muudatus ja isik kantakse valijate
nimekirja üksnes juhul, kui ta ei ole
üheski valijate nimekirjas (s.t kui

elukoha andmed rahvastikuregistris
puuduvad). Selleks tuleb esitada
linnavalitsusele elukohateade.
VALIJAKAART. Hiljemalt 25.
septembriks saadetakse
igale valijale valijakaart
rahvastikuregistrisse kantud
elukoha aadressil või eesti.ee
kaudu Teie poolt määratletud
e-posti aadressil. Kui Te ei ole 30.
septembriks valijakaarti saanud või
kui valijakaardile kantud andmetes
on vigu, pöörduge selgituse
saamiseks Loksa linnasekretäri
poole.
VALIMISJAOSKOND. Loksa
linna haldusterritooriumile on
moodustatud 1 valimisjaoskond
(nr 1), mis asub aadressil Loksa
Linnavalitsus, Tallinna tn 45 Loksa
linn. Valimisjaoskonnas viiakse
läbi eelhääletus s.h hääletamine
väljaspool isiku elukohajärgset
jaoskonda ning hääletamine
valimispäeval. Lisaks saavad
nimetatud valimisjaoskonnas
hääletada isikud, kelle aadress on
Eesti rahvastikuregistrisse kantud
Loksa linna täpsusega.
HÄÄLETAMINE. Loksa linna

hääleõiguslikud elanikud saavad
hääletada Loksa Linnavalitsuse
saalis (Tallinna tn 45) valimispäeval
15. oktoobril kella 9.00-st kuni
20.00-ni, eelhääletamine toimub
09. - 11. oktoobril kell 12.00 20.00. Kaasa tuleb võtta kehtiv
isikut tõendav dokument (näiteks
pass, isikutunnistus, juhiluba,
pensionitunnistus), millel on isiku
nimi, sünniaeg või isikukood ja
foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa
võtta. Isikut tõendava dokumendi
alusel kantakse Teie andmed
valijate nimekirja ning allkirja
vastu väljastatakse hääletussedel,
kuhu kirjutate ise hääletuskabiinis
ühe meelepärase kandidaadi
registreerimisnumbri ja murrate
sedeli kokku. Jaoskonnakomisjoni
liige paneb kokkumurtud
hääletussedeli välisküljele
jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi,
misjärel lasete hääletussedeli
valimiskasti ise.
ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE.
Lisaks on võimalik alates 05.
oktoober kella 09.00-st kuni
11. oktoober kell 18.00-ni
ööpäevaringselt hääletada
elektrooniliselt veebilehel
www.valimised.ee.

HÄÄLETAMINE VÄLJASPOOL
ELUKOHAJÄRGSET
VALIMISJAOSKONDA.
Eelhääletamise ajal saab hääletada
ka väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda. Igas vallas ja
linnas on vähemalt üks selline
valimisjaoskond, mis korraldab
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda hääletamist.
Valimispäeval saab hääletada
ainult oma elukohajärgses
valimisjaoskonnas.
ASUKOHAS HÄÄLETAMINE. Kui
Te ei asu eelhääletamise ajal oma
rahvastikuregistrijärgses elukohas
ja ei saa terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimisjaoskonnas, võite
taotleda hääletamist oma asukohas.
Asukohas saab hääletada näiteks
juhul, kui olete valimiste ajal haiglas
või hoolekandeasutuses, mis ei
asu Teie elukohajärgse jaoskonna
territooriumil.
Kirjalikku taotlust saab
esitada kuni 11. oktoobri kella
14.00-ni kas asukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile või
linnavalitsusele. Asukohas
hääletamine toimub eelhääletamise
ajal 09. -11. oktoobril.

Kommentaariks ühele „ülekuulamisprotokollile“

Lugedes Facebookis avaldatud kirjatükki „Aus ülevaade 2013 – 2017
koalitsioonilepingu täitmisest“, kus
vallavanem Urmas Kirtsi annab ausalt aru ja volikogu esimees „kuulab
üle“ (Kirsmani tekst), tekkis kahetine
tunne – kas tegemist on intervjuuga
iseendaga (ikkagi koalitsioonisisene
asi) või vallavanema tõsise ülekuulamisega.
Olgu kuidas on, aga kui vallavanema
ülestunnistused oma ülemuse ees on
ausad ja puhtad kui prillikivi, siis on
Kuusalu vallavalitsus oma tööd ju
hästi teinud. Aga……seda lähtuvalt
üksnes neli aastat tagasi allkirjastatud koalitsioonilepingust. Aga elu,
ka vallaelu on hoopis dünaamilisem
ja valla elu korraldada ei tohiks üksnes koalitsioonilepingus näpuga

rida ajades. Vastavalt vajadusele
tuleks hoopis üle vaadata oma koalitsioonilepinguid ja tegevuskavu,
mitte vastupidi. Siis ei juhtuks see,
mis täna Kuusalu vallas juhtunud on,
aga millest vallavanem Urmas Kirtsi
targu vaikib. Toon siia vaid mõned
näited – küsimused:
- Miks ei ole Kuusalu vald suutnud
12 aasta jooksul pärast Loksa valla
ja Kuusalu valla ühinemist kehtestada Kuusalu valla üldplaneeringut,
mida on algatatud isegi kaks!? korda
– 2009 ja 2013 aastal? Võrdluseks
algatas Tartu linn üldplaneeringu
menetlemise 2014. aastal ja kehtestas 2017 aastal.
- Miks ei suuda Kuusalu vald mõistlikult menetleda ja kehtestada või
siis lõpetada menetlemine detailpla-

neeringute osas, mis on algatatud 15
aastat tagasi?
- Miks ei ole midagi suudetud ära
teha keskkonnareostuse likvideerimisega. Olgu siin üheks näiteks
endine sõjaväelinnak Suurpeal?

See loetelu pole lõplik, aga samas
ilmekaks näiteks „mõningatest puudustest“ valla juhtimisel. Kindlasti ei
tohiks põhjuseks olla „kivvi raiutud“
koalitsioonileping.
Oma „tunnistuste“ andmise lõpetab
vallavanem nagu juba ei tea mitmes
kord viimase aasta jooksul mõttega
Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemisest.
Tsiteerin:..“Isiklikult arvan, et piirkonna konkurentsivõimet silmas
pidades olnuks ainuõige kui meid

oleks Loksaga kasvõi vägivaldselt
ühendatud. Neile, kes valimisprogrammis lubavad, et alustavad Loksa
linnaga ühinemisläbirääkimisi, tahan soovida selleks palju jõudu, kuid
kahjuks kandideerivad nad sel juhul
vales omavalitsuses“.. tsitaadi lõpp.
Kas keegi sai aru, mida vallavanem
Urmas Kirtsi ütles??
Hea vallavanem Urmas! Mina igatahes arvan kandideerides, et elan just
õiges vallas ja ühinemisläbirääkimisi
tulebki alustada – aga ikka võrdsete
partneritena.
Värner Lootsmann
Kuusalu valla põliselanik

KODUS HÄÄLETAMINE. Kui Te
terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse tõttu ei saa
hääletada valimisjaoskonnas,
võite esitada taotluse kodus
hääletamiseks. Taotluses tuleb
märkida kodus hääletamise
taotlemise põhjus. Kirjalikku
taotlust saab esitada kuni
valimispäeva (15.10.2017) kella
14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile
või Loksa Linnavalitsusele.
Valimispäeval saab esitada taotluse
ka telefoni teel kell 09.00-14.00.
Taotluse esitamiseks tuleb helistada
elukohajärgse jaoskonnakomisjoni
telefoninumbril. Telefoninumbri
leiab valijakaardilt või Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehelt.
Taotluse esitamiseks on vajalik
teada oma isikukoodi, samuti
tuleb komisjoni teavitada kodus
hääletamise põhjusest. Kodus
hääletamist korraldatakse vaid
valimispäeval 15. oktoobril.
Rohkem infot leiate Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt
http://www.vvk.ee/ ja valimiste
infoliinilt 631 6633.

TULE
KINDLASTI
15.
OKTOOBRIL
VALIMA!
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4 AKTUAALNE
Hea loksalane – tegusa linnavolikogu koosseisu valimine
ei ole ainult Sinu võimalus, vaid ka kohustus

Gümnasistid tutvusid koduümbruse loodusega

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt otsustavad ja korraldavad kohaliku
elu kõiki küsimusi kohalikud omavalitsused, mida esindab kohaliku
rahva poolt valitud volikogu. Kohalike elanike reaalse osaluseta
neid vahetult puudutavate otsustuste kujundamisel kaotaks kohalik
omavalitsus oma sisulise tähenduse.
Demokraatlikult valitud võim on seda tulemuslikum, mida kõrgem on
valimisaktiivsus ja tugevam elanikkonna enamuselt saadud mandaat.
Kasvab usaldus omavalitsuse esindusorgani vastu, selles oleksid esindatud
enamik elanikegruppe ning volikogu tervikuna ja iga volikogu liige eraldi
on kompetentsem ja koostöövõimelisem. Lühidalt –valijad saavad olla siis
kindlad, et saadikud väljendavad rahva huve ja seisavad nende eest.
Valima minnes hinnake erakondi eeskätt kandidaatide järgi, sest nende
mainest, aususest, tarkusest ja töökusest sõltub tulevase volikogu panus meie
igapäevaellu. Ärge lubage endale ükskõiksust või pealiskaudsust esindajate
valikul volikogusse.

Tänavust õppeaastat alustasid Loksa
Gümnaasiumi 11. klassi õpilased
praktilise loodusõpetuse kursuse
õppekäiguga. Ilm oli väga tuuline ja
päikesepaisteline.
Esimesel õppepäeval külastasid
õpilased Viinistul Maaülikooli
loodusturismi tudengite praktikabaasi Let`s go Lahemaa. Veel
matkasid nad mööda Pärispea
rannaäärt ja täitsid rannikuvaatluse
töölehti ning vaatasid rannalinde.
Päeva lõpus vaatlesid õpilased
linde Vihasoo linnuvaatlustornis ja
külastasid Kasispea Jaani-Tooma
suurkivi.

Teisel päeval võeti ette 8 km pikkune
jalgsimatk Kotkalt Nõmmeveskile.
Enne matka käisid õpilased Valgejõe
suudmes ning võtsid veeproovi.
Teel nägid õpilased erinevaid taimi
ning räägiti ka nende kasutusaladest.
Nõmmeveskile
jõudes
olid
matkajad
pikast
jalutuskäigust
väsinud, kuid seal veel õppetöö ei
lõppenud, läbi viidi jõe vaatlus.
Nõmmeveskil said õpilased tutvuda
ka hüdroelektrijaama ja selle
ajalooga, juua allikavett ning kiikuda
külakiigel.
Kokkuvõte kahest õppepäevast tehti
Kolgaküla rahvamajas. Noored

gümnasistid testisid jõe- ja allikavett.
Selgus, et jõevesi vastab Saksamaa
joogivee normidele.
11. klass jäi õppekäiguga rahule
ning soovib tänada oma giide, Linda
Metsaorgu ja Kaisa Linnot ning
geograafiaõpetajat Glaidi Aasranda,
kes viis õpilased klassiruumist
välja loodusesse. Lisaks linna
omafinantseeringule toetas õppekäiku
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Anastasia Vandysh,
Helena Vikk
Loksa Gümnaasiumi õpilased
Suvi ja puhkus möödusid kiirelt, lausa linnulennul ja saabus uue õppeaasta-lasteaia aasta algus.
Augustis võtsime osa Eesti Vabariik 100 pühendatud üritusest Laste Vabariik, kust ammutasime
erinevatelt aladelt uusi teadmisi ja andsime ka oma panuse tantsuringi laste esinemise näol. Suur
aitäh esinejatele, juhendajatele ja publikule. Tore traditsioon on meil riigilipu heiskamine Loksa
linna päeval, nii ka sel aastal. Suur aitäh lastele, lapsevanematele ja õpetajatele.
Augustis toimus personalile koostöös Maanteeameti ja OÜ-ga Autosõit „Lasterühmasaatja
koolitus“. Suured tänud koolitajatele ja Maanteeametile koolituse eest.
Ja saabuski 1. september, tarkuse- ja teadmistepäev. Piduliku kontserdiga tähistasime uue õppeaasta
algust. Teadagi on lasteaed läbi aegade olnud lapse mängumaa, kus muuseas omandatakse
algteadmised erinevatest õppeainetest, mida koolis tõsisemalt õppima hakatakse. September tõi ka

Volikogu pole koostöövõimetute isikute ja demagoogide koht! Sellised
inimesed, kui nad oma tõekspidamisi ei muuda, jäävad volikogus heal juhul
„vinguviiuliteks“, sageli aga halvavad lihtsalt volikogu tööd ja tekitavad
valijate seas vaid segadust. Loodan, et loksalane mäletab veel Loksa
volikogus läbi aastate mitmeid selliseid tegelasi, nende lubadusi ja tegemisi.
Volikogusse ei tohiks valida inimesi, kes on kaotanud sideme reaalse
eluga. Loksa kandi rahva seas on aastaid segadust külvanud staažikas
volikogu liige Ilmi Ternovskaja. Seadustega ta kursis ei ole. Linnavolikogus,
tema enda osalusel vastu võetud otsuseid ei mäleta või ei saa nendest aru...
Oma tööd lõpetavas volikogus on Ternovskaja neljaliikmeline „meeskond“
ammu laiali läinud, sest tema IRL nimekirjakaaslased ei suutnud aru saada
Ilmi toimetamisest.
Tänaseks on Ternovskaja oma õpetajate näpunäidete järgi kokku pannud uue
IRL-i nimekirja ja käib jälle nagu neli aastat tagasi ning selgitab ja pakub
inimestele (kes teda ikka veel kuulavad ja usuvad) kõige ulmelisemaid
lahendusi või lihtsalt valesid. Tema jaoks pole probleem anda ainuisikuliselt
lubadusi, mis kuuluvad omavalitsuse, vahel isegi riigi pädevusse. Põhiliselt
on ta „spetsialist“ sotsiaalvaldkonnas, aga jagab meelsasti omi „kogemusi“
kommunaalteemadel. Ta teab täpselt, kuidas lasteaias lapsi kasvatada ja
koolis neid õpetada. Tema väitel tehakse praegu kõiki asju valesti, sest linna
juhivad vale erakond ja valed inimesed. Kuna aga teda kuulda ei võeta, siis
vahkvihas soovitab Ternovskaja avalikult Loksa linna maamunalt „minema
pühkida“!
5. oktoobril algavad kohalike omavalitsuste volikogude valimised.
Volikogud valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimistel on
hääleõiguslikud seaduses ettenähtud tingimustel selle omavalitsuse
maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad. Nädala
jooksul saavad valijad anda volikogu liikmekandidaatidele oma hääle kas
elektrooniliselt ID kaartiga veebilehel www.valimised.ee või eelhääletusel
maakonnakeskustes, elukohajärgses jaoskonnas või oma asukohas. Volikogu
valimiste viimasel päeval –pühapäeval, 15. oktoobril on inimestel
võimalik hääletada kella 9:00-st kella 20:00-ni oma elukohas paiknevas
valimisjaoskonnas. Seega saab rahvas täita oma kodanikukohust 8 päeva
jooksul mitmel moel. Loksa linnas on üks valimisjaoskond, mis paikneb
linnavalitsuse hoones.
Kutsun teid kõiki valima! Mida kõrgem on valimisaktiivsus, seda
suurem on võimalus saada Loksa linnale tugev volikogu koosseis ja
väiksem väljavaade, et volikogusse satuksid mittetegusad.
Koostöövõimeline ja kompetentne volikogu, koos linnarahvaga suudab
tõhusamalt ja viljakamalt korraldada kohalikku elu nii, et jätkuksid
arengud Loksa linna ja kogu regiooni elanike elujärje parandamiseks.
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

Galina Nikitina 70
21. septembril tähistas oma 70. sünnipäeva
Loksa kauaaegne pedagoog Galina
Nikitina. Ta on sündinud 1947. aastal
Rakveres. Keskhariduse omandas Tartu
IV Keskkoolis. 1966. aastal asus Galina
Nikitina õppima Tartu Ülikoolis füüsikat.
Kõrgkooli lõpetas tänane sünnipäevalaps
1972. aastal füüsiku ja füüsikaõpetaja
kutsega.
Samal aastal tuli Galina Nikitina tööle
Loksa Keskkooli.
1988. aastal, kui Loksal avati kool
vene õppekeelega õpilastele, sai Galina
Nikitinast Loksa Vene Gümnaasiumi direktor.
Kui 2010. aastal ühendati meie linna kaks kooli, sai Galina Nikitinast HEV
õpilaste koordinaator. Käesolevaks ajaks on Galina Nikitina Loksa koolis
töötanud 45 aastat.
Vabal ajal meeldib Galinale reisida ja matkata. Endised õpilased meenutavad
veel praegugi toredaid mägimatku. Ka kolleegidele on ta korraldanud
huvitavaid retki – eredalt on meeles selle aasta augustis toimunud turismireis
Gruusiasse.
Galina on väga heasüdamlik, kaaslastega arvestav, töös väga täpne ja
konkreetne. Ta on pälvinud kolleegide suure lugupidamise.
Soovime Sulle jõudu ja tervist olla meie seas veel kaua nii energiline ja
entusiastlik nagu seni!!!
Kolleegid Loksa Gümnaasiumist

„Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea...“

Sõpruse ja külalislahkuse
tunnid Muhumaal ja
Saaremaal

Terviseedendus ja uimastiennetusprojekt Loksal
Koostöös Harju Maavalitsusega
toimus Loksal kevadel südamekuu
raames joogatreening (juhendas Liina Liivamägi), lauatennise näidisesinemised (juhendaja Ülle Vilba),
tervisepäev, kus pereõed mõõtsid
vererõhku ja veresuhkrut ning käidi
ühiselt kepikõnnimatkal, veel toimus
ujumistreening ning võistkondlik
jüriööjooks.
Sügisesse jäi terviseedenduseprojekti uimastiennetuse osa. See koolitus koosnes kahest osast, esimesel
päeval oli koolitus suunatud alkoholi
müügiga tegelevatele ettevõtjatele
ja teisel päeval käsitleti samuti alkoholipoliitikat kohalikus omavalitsuses, kuid põhirõhk oli, kuidas
tegeleda kohalikul tasandil uimastiennetusega ning planeerida edaspidiseid tegevusi.
Esimesel koolituspäeval oli kahjuks
osalejaid vähe (kuigi infopäevale
kutse oli edastatud kõikidele ettevõtjatele), tänan siinkohal Loksa Konsumi esindajat ja M.M.E. Omelan
OÜ esindajat, kes osalesid. Koolitaja tõi oluliste aspektidena välja, et
omavalitsuses peaks olema ettevõtjatel ühine arusaam, et alaealistele ja
ka alaealistele ostvale täiskasvanule
alkoholi ei müüda, teenindajal on
seaduslik õigus keelduda alkoholi
müümast joobes olevale isikule (see
olukord tekitab aga konflikte kliendiga ning tavaliselt on kassapidajal
lihtsam müüa, kui keelduda). Samuti
peaks muutuma harjumuseks, et alkoholi ostes tuleb esitada dokument.
Koolitaja tõi välja, et karistatav on
ka see, kui täiskasvanu ostab alkoholi eesmärgiga see üle anda alaealisele.

Vaatluse all olid teemad:
- Karistusseadustik ja õigusaktide
tundmine;
- Abi peaks olema kättesaadavam –
politsei või turvatöötaja;
- Mida alkohol ajule teeb;
- Kuidas takistada noortele alkoholi
müümast - müük alaealistele;
- Lapsevanem, kes ostab alkoholi
või pakub oma alaealisele lapsele alkoholi, kuidas reageerida;
- Kuidas keelduda müümast alkoholijoobes isikule? Kuidas käituda
alkoholijoobes kliendiga? Kuidas
kaitsta end alkoholijoobes kliendi
eest?
- Kohaliku omavalitsuse töötaja saab
teenindajat toetada, kui on näha, et
tekivad alkoholi joobes inimesega
probleemid; Omavalitsuse töötaja
peab oskama käituda ja reageerida
õigesti, kui on tegemist joobes inimesega.
Tehti praktilisi ülesandid, kuidas erinevates olukordades joobes ja ebameeldiva kliendiga käituda.
Uimastiennetuse koolitusest võtsid
osa Loksal noortega tegelevate asu-

tuste esindajad (Loksa Lasteaed Õnnetriinu, Loksa Gümnaasium, Loksa
Muusikakool, Loksa Kultuurikeskus,
Loksa Noortekeskus, Loksa Linnavalitsuse ametnikud) ja kaks Loksa
Gümnaasiumi õpilasesinduse liiget.
Oluliseks oli selle koolituse puhul
just see, kuidas koos uimastiennetusega tegeleda, olulise osana tõi
koolitaja välja töö lapsevanematega
ja seda juba alates lasteaiast. Koolituse eesmärgiks oli panna osalejaid
mõtlema, kuidas saadud info viia
rohkemate inimesteni ning ennetustöö peab olema pidev, aga mitte vaid
ühekordne projekt - nii alkoholi- kui
uimastitarbimise kahjulikkuse teavitustöö ja ennetustöö jätkub.
Koolitused viidi läbi koostöös Harju
Maavalitsuse, Tervise Arengu Instituudi ja Terve Eesti Sihtasutusega.
Loksa terviseedenduse 2017 projekt
on osaliselt rahastatud „Rahvastiku
tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Kolmandat aastat järjest korraldavad
Pensionäride
ühendus
Loksa
Kompass MTÜ ja Rannamännid
MTÜ koos ekskursioone ja tutvuvad
Eesti erinevate paikadega ja kohalike
rahvuslike
kommetega.
2015.
aastal tutvusime Eesti pealinna
muuseumidega
ja
Kirde-Eesti
vaatamisväärsustega. 2016. aastal
käisime Kagu-Eestis Setomaal.
Tänavusel
aastal
tutvusime
Muhumaa ja Saaremaa looduse,
kommete ja ajalooga.
17. augusti varahommikul sõitsime
Loksalt välja ja kella 10-ks jõudsime
Virtsu sadamasse, kust seilasime
praamiga Muhumaale. Muhumaal
võttis meid vastu Gunnar Usin,
kellest sai kaheks päevaks meie
sõbraliku pere liige. Gunnar saatis
meid reisi ajal, tutvustas Saaremaad
ja Muhumaad, pajatas nende saarte
kommetest
ja
traditsioonidest.
Rannamännid
MTÜ
esindajad
selgitasid, mille poolest erinevad
saarte kombed ja traditsioonid
mandri omadest.
Muhumaal
käisime
Laasu
talu
kuulsas
jaanalinnufarmis.
Miniloomaaias nägime Aafrika
jaanalinde ja emusid, känguruid
ja ponisid. Seejärel jalutasime
kitseradadel ja heitsime pilgu
karstikoobastesse Üügu kaljurahnus,
nägime apostel Peetrile ja apostel
Paulusele
pühendatud
õigeusu
kirikut, Hellamaa küla ja Muhumaa
Katariina kirikut Liiva külas.
Seejärel sõitsime mööda tammi
Muhumaalt
Saaremaale,
kus
külastasime Kaali meteoriidikraatrit
ja sõime kosutava lõuna Kaali kraatri
kõrval asuvas trahteris. Seejärel
tutvusime
Kuressaare
linnaga,
Piiskopilinnusega ja Saaremaa
muuseumiga. Ilm oli sellel päeval
meile soodne – kogu päeva paistis
helge soe päike.
Ööbisime Tehumardi puhkekeskuses.
Vaatamata
sellele,
et
pärast
kilomeetrite pikkust ekskursiooni
huugasid jalad kõikidel, istusime
veel kaua lõkke juures, jagasime
muljeid ja laulsime.

Teisel päeval ootasid meid Tehumardi
ja Sõrve sääre lahinguväljad. Kuna
öösel hakkas hooti vihma sadama,
asendati jalgsimatk bussisõiduga
ja sõjaväe atribuutika muuseumi
külastusega. Nägime lähedalt Angla
tuulikuid ja Sõrve majakat. Saartele
omaste roogadega kostitas meid
Lümanda söögimaja perenaine
Juta Pae. Sõime „tuhve ja nötti“
–
kartulipüreed
lihakastmega.
Magustoiduks oli leivasupp. Saarte
köök on lihtne, kuid toitev ja väga
maitsev.
Muhumaalt ja Saaremaalt tõime
me kaasa saarte sooja südamliku
külalislahkuse ja kõige maitsvama
külakosti – leiva.
Võrreldes mandrit ja saari, märkisid
kõik, et saarte loodus ja maastik
on karmimad ja tagasihoidlikumad
(puud ja põõsad on madalamad,
loodusvärvid ei ole nii eredad),
inimesed aga vastupidi – avatumad
ja külalislahkemad. Loodame, et
reisist osavõtjad tõid saartelt kaasa
mitte ainult suveniirid ja fotod, vaid
ka suurema ühtekuuluvuse tunde ja
leidsid endale uusi sõpru.
Täname südamest neid, tänu kellele
sai see suurepärane reis teoks:
Rahandusministeerium, Sihtasutus
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital,
Loksa Linnavalitsus, praamifirma
TS Laevad OÜ, bussijuht Raivo
Moks ning ettevõte Arla Sõidud
OÜ, Saarema Muuseum, Sõjavara
Muuseum, Laasu talu jaanalinnufarm,
Tehumardi puhkekeskus, Kaali
trahter,
Lümanda
söögimaja,
Saaremaa esindaja Gunnar Usin,
projekti juhataja Laivi Kirsipuu ning
kõikki Muhu ja Saaremaa elanikke,
kes hoiavad saarte rahvakombeid ja
ajalooliseid huviväärsusi!
Uute kohtumisteni meie ühisüritustel!
PÜ Loksa Kompass MTÜ

endaga kaasa mitmeid toredaid ettevõtmisi, näiteks liikluspäev. Lastel käis külas politsei Lõvi
Leo, kes teiste politseinike abiga oma teadmisi lastele jagas. Suur aitäh kõigile.
Õpetajatel oli võimalus osaleda Tervise Arengu Instituudi koolitusel „Uimastiennetus ja
uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis“.
Lasteaias on tore!
Läheme uuele õppeaastale vastu uhkelt ja teha tahtmise tundega. Jätkame vanade traditsioonide
järgimist ning oleme avatud uutele ideedele ja mõtetele.
„Iga päev ei pruugi olla hea, kuid midagi head on igas päevas.“
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Kuidas me Maardu laadal käisime
Iga aastaaeg on ilus omamoodi. Mõne jaoks talv, teise jaoks kevad või suvi,
aga paljude jaoks hoopis sügis. Sügis oma rohkete metsaandidega ja kollasepruuni-rohelise metsaga.
Juba aastaid korraldab meie naaberlinn Maardu sügisel suure Maardu
sügislaada, kus müüjaid palju ja ostjaid-huvilisi tuhandeid ja tegevust jagub
nii suurtele kui väikestele. Et anda võimalus kõikidele loksalastele, kes laada
külastamisest huvitatud, otsustas seekord Loksa Kompass laadale sõidu
korraldada organiseeritult, s.t. bussiga.
Oma mure ja mõtetega pöördusime Loksa kultuurikeskuse juhi Helle
Lootsmanni poole, kelle abiga lahendasime kenasti oma laadasõidu. On
meeldiv, kui sinu ettepanekutele tullakse vastu meeldivalt ja kiiresti.
Meie sõit kujunes väga toredaks, aga ka vajalikuks. Kuulasime-nautisime
head muusikat, kõikide kottidesse sattus rohkem või vähem erinevaid
sügisande ja kaenlasse istikuid oma koduaeda. Ja mis samuti väga tähtis –
kõik nautisid väga maitsvat šašlõkki! Koju Loksale jõudsime väsinutena,
kuid väga heas meeleolus ja täis otsustavust järgmisel aasta uuesti sõita.
Loksa Kompassi liikmete ja kõigi Maardu laadal osalenute loksalaste nimel
südamlikud tänusõnad Helle Lootsmannile ja kõigile, kes meie sõitu Maardu
laadale aitasid korraldada.
Tatjana Serebrjakova
Loksa Kompassi juhatuse liige

Algab rahvusvaheline projekt
„Võrdsete võimaluste eest“

Loksa Gümnaasium osaleb koordineeriva koolina Erasmus+ programmi
strateegilise koostöö projektis 2017-2019 For Equal Chances (Võrdsete
võimaluste eest). Projektis osalevad veel kaks Itaalia ja üks Rumeenia kool.
Projekti raames käsitletakse inimväärikuse ja inimõiguste teemasid.
Igal poolaastal valmistatakse ette ühes partnerriigis toimuv õppimis- ja
õpetamisüritus. Tänavu novembris kohtuvad projektis osalevad õpilased ja
õpetajad Itaalias Sitsiilia saarel Pattis, kus tuleb kõne alla immigratsiooni
ja põgenike teema. Selle õppeaasta kevadel tulevad külalised Loksale, kus
korraldatakse soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitoad.
Rassiline diskrimineerimine ja koolikiusamine tuleb lähema vaatluse alla
2018 novembris Itaalia keskosas asuvas Frosinones. Rahvusvähemuste ja
puudega inimeste teemasid käsitletakse mais 2019 Satu Mares, mis asub
Rumeenia loodeosas.

Huvitegevus Loksal
-Oktoobrikuu esimese nädala lõpuks saavad uuendatud Loksa
Gümnaasiumi, Loksa Muusikakooli, Loksa Noortekeskuse, Loksa
Kultuurikeskuse, Loksa Ujula huviringide ja Loksa spordiklubide treeningute
toimumise ajad.
- Loksa Gümnaasium huviringide toimumise ajad on leitavad:
http://loksagymn.kovtp.ee/huviringid
- Loksa Muusikakooli tegevuse kohta leiad infot:
http://www.loksalinn.ee/muusikakool
- Loksa Noortekeskuse huviringid leiad:
http://www.loksalinn.ee/noortekeskus
- SA Loksa Kultuur huviringid leiad:
http://www.loksalinn.ee/kultuuriringid
- Spordiringid leiad:
http://www.loksalinn.ee/spordiringid
- Spordiklubide treeningajad leiad klubide lehekülgedelt:
http://www.loksalinn.ee/spordiklubid

LOKSA UJULAS TOIMUVAD
UJUMISKURSUSED
TÄISKASVANUTELE
Kursused toimuvad
1 kord nädalas
teisipäeviti algusega
kell 20.00.
Info telefonil 5041944.
OOTAME SIND!!!
REGISTREERI ENNAST LOKSA
LINNA ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna
elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha
registreerimiseks linnavalitsuses
ainult viis minutit. Ei mingit
keerulist paberimajandust - täita
tuleb elukohateate blankett ja
Te oletegi Loksa linna elanik!
Kui eluruum, kus elate, ei kuulu
Teile, peate lisaks elukohateatele
esitama ärakirja ruumi kasutamise
õigust tõendavast dokumendist või
elukohateatele võtma eluruumi
omaniku nõusoleku.
Kõigile alates 18. eluaastast,
kes on registreerinud end Loksa
linna elanikuks ajavahemikul
1. september - 31. detsember
2017. a ning on 01. jaanuar
2018. a seisuga Loksa linna
elanikud, kingib linn Loksa ujula
aasta pääsmed ja nad osalevad
auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna
elanikuks registreerinute vahel
loositakse välja 2 sülearvutit
ning 5 perepiletit kõikidele Loksa
Kultuurikeskuses toimuvatele
kontsertidele 2018. a jooksul.
01.jaanuari 2018 seisuga
koostatakse rahvastikuregistri
andmete põhjal nimekiri,
kes on kampaania perioodil
linnaelanikuks registreerunud.
Uued linlased pääsevad ujulasse
tasuta juba alates 08. jaanuarist
2018. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi
2018. a jaanuarikuu linnavalitsuse
istungil.

Vaata juhendit www.loksalinn.ee/spordiuritused

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

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

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.

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

Tel 5080065

info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Tel.: 508 8941 või 6031263

E-post:

ignatenko49@mail.ru

WeeRec OÜ tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemise ning
plastijäätmete ümbertöötlemisega. Meie tehased asuvad Kiiu alevikus.
Pakume tööd:

- PLASTIKU PESU- JA REGRANULEERIMISLIINI OPERAATORILEbrutopalk pärast katseaega vahemikus 900-1200 eur/kuus.
Ootame Sind kandideerima meie kollektiivi, kui:
- oled positiivse ellusuhtumisega, kohusetundlik, täpne ja aus;
- Sul on olemas töötahe;
- oled valmis töötama vahetustega;
- Sa ei karda füüsilist tööd.
Omalt poolt pakume tööalast väljaõpet, sõbralikku kollektiivi ja ühisüritusi.
Lisaks maksame kokkuleppel sõidukompensatsiooni.
NB! Operaatori töö on vahetustega ja sobib ka naistele!
Huvi korral palume saata CV aadressil info@weerec.ee

