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Loksa linnas korraldatakse küsitlus
elanike arvamuse väljaselgitamiseks
23. ja 24. aprillil 2017 korraldatakse Loksa linnas elanike küsitlus, mille eesmärk on
välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta moodustada
Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise teel uus haldusüksus Kuusalu vald.
Küsitluslehel on küsimus:
Kas toetate Vabariigi Valitsuse
ettepanekut moodustada Kuusalu
valla ja Loksa linna ühinemise teel uus
haldusüksus Kuusalu vald?

rahvastikuregistris seisuga 01.04.2017
märgitud Loksa linn.

NB! Hääletamisele tulles võta kaasa
isikut tõendav dokument!
Elektroonilises küsitluses osalemiseks on
vajalik end identifitseerida IDkaardi või
Vastusevariantidega jah ja ei.
mobiilIDga.
Elektrooniline küsitlus toimub
Kui isiku tervislik seisund on
23. aprillil 2017 kell 8.00-20.00
veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee takistuseks tema vahetule osalemisele
küsitluspunktis toimuval küsitlusel, võib
Küsitlus küsitluspunktis asukohaga
taotleda küsitluslehe täitmist kodus.
Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45,
Selleks tuleb esitada küsitluslehe kodus
Loksa linn toimub 23. ja 24. aprillil 2017 täitmise taotlus küsitluskomisjonile või
kell 10.00-18.00.
linnasekretärile hiljemalt 24. aprillil
2017 kella 15.00-ks.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal
Loksa linnavalitsus kutsub loksalasi
küsitluse ajaks vähemalt 16aastaseks
aktiivselt küsitlusel osalema!
saanud elanikul, kelle elukohaks on

Silva Heinoja 90
Salme Kiis 89
Appolinaria
Koneva 89
Vaito Paavo
Luostari 89
Valentina Shiryaeva 88
Georgy Timofeev 88
Evgeny Stoma 85
Marta Koppelmann 84
Antonina Zõbo 83
Õile-Maria Karu 83
Raisa Smirnova 83
Antonida
Bakhareva 83
Tiit Kivila 83
Sergei Gusev 82
Elvi Jaanson 82
Eha-Helgi
Nõmmsalu 82
Alvina Vjazovskaja 81
Galina Ermakova 80
Endel Namsing 75
Maie-Hildegard
Prüüs 75
Rudolf Malkus 75
Maria Shchukina 70
Nadežda Fjodorova 70
Emilija-Marite
Konotoptšik 70
Rein Vooglaid 70
Vitali Fjodorov 70
Toomas Soosalu 70
Uusi ilmakodanikke ei
sündinud.
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Kogukondliku
turvalisuse 2017. aasta
maakondlik toetusvoor
on avatud!
Kogukondliku turvalisuse
maakondlikus toetusvoorus
toetatakse taotlusi, mis
- edendavad kohalikku ja
piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;
- suurendavad turvalisuse
loomisse panustavate ühenduste
vahelist koostööd (sh edendavad
võrgustikupõhist koostööd);
- aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Kogukondliku turvalisuse
maakondliku toetusvooru
eesmärk on aidata kaasa
ühiskonna kujunemisele, kus
inimesed tunnevad end vabalt
ja turvaliselt ning kogukonnad
on turvalise elukeskkonna
loomiseks võrgustunud, kus
igaühe teadliku panuse ja
kogukondliku koos tegutsemise
kaudu on tagatud laiemalt
ohtude ennetamine ning nutikas
ja tulemuslik reageerimine
õnnetustele, korrarikkumistele ja
kuritegudele.
Taotlejaks võivad olla:
- Eesti Vabariigis registreeritud
mittetulundusühingud,
sihtasutused ja usulised
ühendused;
- vabatahtlikku päästekomandot
pidavad kohaliku omavalitsuse
üksused.
Ühe projekti toetuse piirsumma
on 3500 eurot
Taotluste esitamise tähtaeg:
2. mai 2017.a kell 16:30.
Elektrooniliselt esitatav taotlus
tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kogukondliku
turvalisuse toetusvooru e-posti
aadressile
info@harju.maavalitsus.ee
hiljemalt 16:30,
paberkandjal esitatav taotlus
tuleb viia maavalitsusse
käsipostiga (Tallinn,
Roosikrantsi 12) hiljemalt
kell 16:30 või saata posti teel
maavalitsuse postiaadressile
(postitempel ei tohi olla hilisem
kui 02.05.2017).
Toetuste taotlemise kord,
tingimused, taotlusvormid ning
taotluse koostamise juhendid ja
infopäevade toimumiskohad on
aadressil
http://www.kysk.ee/
taotlusvoorud/tur17

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4400
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

Päev oli pisarates
25. märtsil süüdati üle Eesti kümneid
tuhandeid küünlaid mälestamaks
märtsiküüditamise ohvreid.
Sellel aastal möödus 68 aastat
märtsiküüditamisest, mil loetud
päevade jooksul viidi vägivaldselt
asumisele rohkem kui 22 000
eestlast.
Loksal on saanud traditsiooniks
igal aastal sellel päeval mälestad
küüditamise
ohvreid.
Loksa
kirikuaeda olid kogunenud loksalased, Loksa noorekotkad ja
kodutütred koos oma juhtidega.
Kirikuõpetaja Jaanus Jalakas pidas
mälestuspalvuse, mälestuskivi jalamile asetati lilled ja süüdati küünlad.
Oluline, et noored ei unustaks
minevikusündmusi,
et
noored
mõistavad ja mäletavad. Kirikuaias
süüdatud küünalde leegid jäid
meenutama, kui habras on inimelu ja
rahu maa peal. Meie kõigi kohustus
on seda hoida.
Loksa Elu

Enn Kirsman ja Urmas Kirtsi valla
15. märtsi „Sõnumitooja“ andis
taas teada Kuusalu kihelkonnavalla
sünnivaludest. Seekord kommenteeris lehe toimetaja Ülle Tamm
(kaebe)kirja, mille Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman,
aseesimees Urmo Ristisaar ja
vallavanem Urmas Kirtsi läkitasid
Vabariigi Valitsusele. Kuigi allkirjastajaid on kolm, viitavad artiklis
toodud tekstilõigud pigem Enn
Kirsmanni autorlusele.
Kuusalu tänastele juhtidele ei ole
ikka veel jõudnud pärale tõsiasi,
et Loksa linnavolikogu otsustas
juba 29. detsembril 2016 a.
taotleda Loksa linna kui iseseisva
omavalitsusüksuse säilitamist.
See tähendab ka seda, et igasugused
läbirääkimised Kuusalu vallaga
on selleks korraks lõppenud. Seetõttu on kummastav Kuusalu tänaste juhtide hädaldamine, et
nad ei saa „...kujundada oma
seisukohta vabariigi valitsuse määruse eelnõu suhtes, kui puudub
elementaarnegi ligipääs Loksa
linnaga seonduvale infole...“. On ju
rahandusministeeriumi ametnikud
koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega Vabariigi valitsus
oma 9. veebruari 2017 istungil
otsustas teha ettepaneku algatada
haldusterritoriaalse korralduse ja
haldusüksuse piiride muutmine
Loksa linna ühendamiseks Kuusalu
vallaga. Selles, 14-ne leheküljelises
eelnõu seletuskirjas on kirjeldatud
omavalitsuste hetkeolukorda, toodud
näiteid ja eeldatakse, et ühinemisel
muutub kihelkonna suuruseks vallaks paisuv Kuusalu jõukaks ja
võimekaks! Mida siin siis veel
kujundada ja arvata vaja on?
Või ei usu Kuusalu juhid neisse,
positiivsetesse mõjudesse, mis ühinemine kaasa tooks?
Et olla valitsuse silmis usutavam, on
Enn Kirsman lisanud oma (kaebe)
kirjale Kuusalu valla ja Loksa linna
vaheliste, 2003-2017 ärajäänud

läbirääkimiste kronoloogia.
Kronoloogias viidatud tegevusi ja
algdokumente alates aastast 2005
refereerib Kirsman loomulikult
oma mätta otsast ja kuulujuttudele
tuginedes. Lausa liigutav oli lugeda
Kirsmani üllitatud kroonikast nelja
rida 2003. aasta kohta - kui toonased
Loksa vald ja Kuusalu vald
otsustasid alustada omavahelisi
ühinemisläbirääkimisi,
kutsuti
esimestele kokkusaamistele ka
Loksa linnavolikogu esindajad,
kuid kuna nende poolne huvi
läbirääkimistesse asuda oli leige,
jäid nad ühinemise protsessist
tookord ise kõrvale. Ei tea, kust
jõudis selline luiskelugu Enn
Kirsmani kõrvu?
Olen olnud Loksa linnavolikogu ja
linnavalitsuse liikmena tegev kogu
taasiseseisvumise aja ja mäletan
neid aegu teisiti. Sajandivahetusel
alanud konsultatsioonid, eesmärgiga
luua Loksa linna ja valla baasil ühine
vald, võinuksid vilja kanda juba
2002. aasta kohalike volikogude
valimistel. Uue omavalitsusüksuse
pidid moodustama senistes piirides
tervikuna ka Loksa linn ja Loksa
vald. Ühinemise korral oleks
ühinenud Loksa valla elanike arv
olnud 5800 (vt VV25.06.2001
korraldus nr 437-k). Kahjuks pärssis
omavalitsuste indu riiki valitsenud
koalitsioonide (Laari 2. valitsus ja
Kallase valitsus) erinevad arusaamad
haldusreformi läbiviimise osas (jäi
peale vabatahtlikkuse põhimõte)
ja uue erakonna ResPublica
(RP) tekkimine. Viimane asjaolu
pidurdas
ühinemisprotsessi
ka
Loksa kandis, sest mõned linna ja
valla poliitikud (Andres Kaarmann
ja Madis Praks) olid asunud koos
Kuusalu aktivistidega looma RP
kohalikke rakukesi ja seadnud
endale eesmärgiks liituda Kuusalu
vallaga. Siinjuures soovitan tänasel reformistil Madis Praksil
mäluvärskenduseks lugeda iseenda toonaseid arvamusi Loksa

vallavolikogu ja volikogu
misjonide koosolekutel.

ko-

2001. aasta suvel AS Loksa Mere
(juhataja Igor Ignahhin) pankrotistumine ja erakätesse minek
eeldanuks ärksamate Loksa kandi
elanike koostööd linnavõimuga.
Seda aga ei juhtunud, sest „valgetel
jõudude“ esindajatel (Kaarmann,
Ignahhin) oli tekkinud võimalus
aasta pärast Loksa linnas võimule
tulla. Linn muutus poliitiliseks
võitlusväljaks, mille kujunemisele
andis veelgi hoogu juurde tandem
Tiks&Gogin. Nende Valimisliit
Loksa Kodud lubas rahvale odavaid
kommunaalteenuseid,
hulgaliselt
töökohti linna äriettevõtetes ja
suuremaid sotsiaaltoetusi.
Linna ja valla esindajate kohtumised ei katkenud. Otsustati
jätkata läbirääkimisi, ühinemise
ettevalmistamiseks välja töötada
Loksa regiooni arengukava ja
tööle võtta ühine arendusnõunik.
Loksa linnavolikoguga peetavaid
ühinemiskõnelusi vallavolinikud ei
peatanud ega lõpetanud. Kuid see
ei takistanud diili tegemast Kuusalu
aatekaaslastega. Senist head naabrit
ei peetud enam isegi vääriliseks
informeerida poliitilise agenda muutumisest ja Loksa linnavolinikud
pandi 30. oktoobril 2003 fakti ette
- Kuusalu vallavolikogule tehti
ettepanek algatada läbirääkimised
Kuusalu ja Loksa valla ühendamiseks
2005. aasta kohalike omavalitsuste
volikogu valimistel.
Mälu värskendamiseks sirvisin ka
vanu dokumente ja ajalehti ning
need kõnelevad Enn Kirsmani
kronoloogias toodu kohta hoopis
teist keelt.
Teabekorras väljastatud Loksa
Vallavalitsuse
17.10.2003
istungi protokollist nr 24 loeme
(refereeritud): vallavanem Madis
Praks (RP) esitas koalitsiooni ettepaneku, teha ettepanek Kuusalu

Vallavolikogule
Kuusalu
ja
Loksa valla ühinemiseks. Rein
Kiis oli seisukohal, et alustama
peaks läbirääkimisi kolme osapoolega, kaasates ka Loksa
Linnavolikogu. Madis Praks selgitas
koalitsiooni seisukohta - ettepanek
tehakse esialgu ainult Kuusalu
Vallavolikogule, ühinemist alustada
ükshaaval ja pikemas perspektiivis
Loksa
Linnavolikogu.
Kunnar
Vahtrase seisukoht - läbirääkimisi
tuleb alustada esialgu ainult Kuusaluga.... Loksa Vallavolikogu majandus- ja maakomisjoni 22.10.2003
ühiskoosoleku protokoll nr 6/4:
Madis Praks selgitas, et ühinemise
ettepanekust on mitteametlikult räägitud Kuusalu vallavanemaga ning
eeldatav sellekohane volikogu otsus
ei tule neile üllatusena. Komisjoni
seisukoht - Loksa Linnavolikogu ei
kaasata ühinemisprotsessi...
Loksa vallavolikogu ootamatust
otsusest kirjutas 4.11.2003 nädalaleht Harjumaa: Loksa vald
loodab Kuusaluga ühte heita. Kas
sama tahab aga ka Kuusalu vald
või Loksa linn? Kummaline on fakt,
et vald, mis pikka aega pidanud
läbirääkimisi Loksa linnaga, järsku
meelt muutis. Loksa vallavanem
Madis Praks kinnitab kuuldusi
jaatavalt. „Selline plaan on jah...“.
Kuusalu vallavanem Herko Sunts
suhtub asjasse väikese muigega.
„See oli siin jah päevakorras, aga
hetkel on vaikus.“...
2004.
aasta
augusti
alguses
saatis Vabariigi Valitsus kooskõlastusringile eelnõu kohalike
omavalitsuste
üksuste
loetelu
ühinemispiirkondade kaupa.
Eelnõu
kohasel
moodustasid
ühinemispiirkonna Loksa vald
ja Loksa linn. Kohe pöördusid
regionaalminister Jaan Õunapuu
poole Kuusalu ja Loksa vallavanem
(11.08.2004 kiri nr 2-5/399). Paluti
teha muudatus VV eelnõusse moodustada ühinemispiirkond, mis
sisaldaks Kuusalu ja Loksa valda
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Esmaspäeval, 20. märtsil toimunud linnavolikogu istungil
osales 13 volikogu liiget 15-st.
Istungi tööst võtsid osa linnapea Värner Lootsmann, abilinnapea Andres Kaskla, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk, piirkonnapolitseinik Kalev
Kuuspalu.
- Kalev Kuuspalu tegi ülevaate
õiguskorrast Loksa linnas 2016.
aastal (vaata ülevaadet linna
kodulehel http://www.loksalinn.ee/
volikogu-istung ). Volikogu võttis
informatsiooni teadmiseks.
- Volikogu võttis 2. lugemisel
vastu Loksa linna 2017.
aasta eelarve. Linnavalitsuse
ettepanekul viidi eelarveprojekti
sisse muudatused. Lõplikuks
põhitegevuse tulude kogumahuks
kujunes 3 290 443,55 eurot
ja põhitegevuse kulude
kogumahuks 3 135 832,95
eurot. Investeeringuteks on
kavandatud 18 513,00 eurot
ja finantseerimistegevuseks
195 820,00 eurot. Määrust

rakendatakse 2017. aasta
1.jaanuarist. Eelarvega saab tutvuda
Loksa linna kodulehel http://www.
loksalinn.ee/eelarve .
- Volikogu otsustas tagada
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele esitatava
projekti „Loksa bussiterminali
rekonstrueerimine“
omafinantseeringu mahus
60 475 eurot. Bussijaama
rekonstrueerimiseks taotleb linn
teistkordselt rahalisi vahendeid
Euroopa Liidu tugifondist.
Statistika andmetel läbib Loksa
bussijaama igapäevaselt kuni
500 reisijat ja nende arvukus
suureneb seoses laevatehases
tootmise taaskäivitamisega.
Projekti realiseerimisel saab hoone
võtta kasutusele täies mahus.
Bussiterminalis saavad olema
vajalikud ruumid ühistranspordiga
seotud teenuste pakkumiseks:
ooteruumid reisijatele (sh eraldi
lastele), kaasaegsed tualettruumid,
elektrooniline piletimüügiterminal
ja müügiautomaadid
(karastusjoogid, kohv, pirukad

jne), ruum avalikuks kasutamiseks
mõeldud infopunktile ja ning
pannakse välja reisijatele vajalik
teave. Hoones jätkab tegevust
ka Swedbank´i pangapunkt.
Rekonstrueeritud ajalooline
bussijaama hoone kui avalik
infrastruktuuri objekt hakkab
edaspidi kaunistama linnapilti ja
mõjuma positiivselt linna mainele.
-Volikogu määras Loksa linna
2016. aasta majandusaasta
aruannet auditeerima Audiitorfirma Assertum Audit OÜ,
kuna aastatel 2010-2015 Loksa
linna majandusaasta aruandeid
auditeerinud Osaühing Audiitorfirma
Klea teatas, et on audiitorteenuse
kutsetegevuse lõpetanud.
- Volikogu otsustas võtta
teadmiseks Vabariigi Valitsuse
ettepaneku moodustada Kuusalu
valla ja Loksa linna ühinemise
teel uus haldusüksus Kuusalu
vald. Ettepaneku ühinemiseks
pidi valitsus tegema kõigile alla
5000 elaniku olevatele kohaliku

juhtimise allakäigutrepil
ning Loksa linna. Loksa linna
arvamus neid ei huvitanud!
22.09.2004 Sõnumitoojas teatavad
Herko Sunts ja Madis Praks, et
küsimusi on tekitanud ka Loksa linna
võimalik ühendamine tulevikus.
Sellele peaks vastuse andma uue
ühinenud valla volikogu....
27.09.2004 avaldasid regionaalministrile saadetud kirjas oma
vastuseisu Kuusalu valla ühinemispiirkonda lülitamise osas (kiri
nr 20-8.6/281) Loksa linna juhid,
osa Loksa vallavolikogu liikmeid ja
riigikogu liikmeid.
3.11.2004 edastas Sõnumitooja:
rahvaküsitlus andis Kuusalu ja
Loksa valla ühinemisele toetuse.
Tõepoolest toetas küsitlusel osalenutest ühinemist 52,4% Kuusalu ja
50,8% Loksa valla elanikest. Milline
oli aga selle toetuse kandepind,
näitavad ilmekalt järgnevad arvud:
küsitlusel osales ja oli ühinemise
poolt Kuusalu vallas vastavalt
273 ja 142, Loksa vallas 250 ja
126 elanikku. Seega väljendasid
hääleõiguslikest elanikest oma
poolehoidu ühinemisele Kuusalu
vallas 3,99% ja Loksa vallas
7,73%!
Nõrk oli ka Loksa vallavolikogu
toetus Kuusalu vallaga ühinemisele
- poolt hääletas vaid 8 volinikku
15-st... Seetõttu oli loogiline, et 313
Loksa valla elanikku pöördusid
regionaalminister Jaan Õunapuu
poole protestiga ja ettepanekuga,
mitte viia Loksa valla ja Kuusalu
valla ühinemisettepanekut Vabariigi Valitsuse istungile enne 2005.
aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimisi, et rahvas
saaks ka tegelikult väljendada oma
arvamust omavalitsuste võimaliku
ühinemise kohta. Minister leidis,
et ka talle jääb arusaamatuks Loksa ja Kuusalu vallajuhtide soov
olla
ühes
ühinemispiirkonnas
Loksa linnaga, samas soovimata
ühineda Loksa linnaga. Kindlasti

ei ole korrektne, et Loksa linna
initsiatiivil 2000.a alustatud ühinemisläbirääkimised 2003.a Loksa
valla poolt läbirääkimiste partnerit
informeerimata ühepoolselt katkestati ja pöörduti uue partneri
poole. Sotsiaalmajanduslikult on
raske põhjendada tänast – ainult
Loksa valla ja Kuusalu valla
kavandatavat ühinemist, mis muudab samas küsitavaks Loksa linna
hilisema ühinemise soovi uue
vallaga... omavalitsused peaksid
esmajärjekorras ühinema nende
omavalitsustega, mille suhtes nad on
nn. rõngasvallad... Ka on antud juhul
regionaalpoliitiliselt ja piirkonna
demograafilist olukorda arvestades
kindlasti otstarbekas mitte kiirustada
ja leida kõiki osapooli (ka Loksa
linnaga piirnevate ja vahetus
läheduses paiknevate Loksa valla
külade elanikke) rahuldav lahendus.
Kahjuks pakkus minister välja
lahendused, mis ei töötanud. Või
jäid ministri käed lühikeseks?
Ühe võimalusena nägi minister,
et Loksa vallavolikogu teeb
ettepaneku kaasata Loksa linnavolikogu kolmanda osapoolena juba
toimuvasse ühinemisprotsessi.
Teise võimalusena pakkus minister
välja, et Loksa vallavolikogu teeks
linnavolikogule ettepaneku piiride
muutmiseks, mille tulemusel linna
territoorium suureneks nende külade
territooriumi arvel, kelle elanikud
ei soovi liitumist Kuusalu vallaga.
Keskerakondlaste initsiatiivil võttiski
Loksa vallavolikogu päevakorda
eelnõu,
mille
vastuvõtmisel
oleks linnaga ühendatud 19 küla,
kuid kõik jäi nii, nagu vallajuhid
Praks ja Sunts olid otsustanud.
Loksa linnavolikogu 20.05.2005
ettepanekule ühinemisläbirääkimiste
jätkamises, vastas tollane Loksa
vallavolikogu
esimees
Tõnu
Tamm, et linnavolikogu võiks teha
ühinemisettepaneku juba ühinenud
Kuusalu vallavolikogule (mida veel
olemaski polnud!).

30. juunil 2005 kinnitas Vabariigi
Valitsus Kuusalu ja Loksa valla
ühinemise Kuusalu vallaks.
Niipalju siis „Loksa linnavolikogu
leigest soovist läbi rääkida“ tähtsate
meestega Kuusalust. Ja ega ka Enn
Kirsmani kronoloogia järgnevadki
read hiilga sisu ja täpsusega.
Härra Kirsman on algdokumente
refereerinud mitte seaduspügalatele
toetudes, vaid sisetunde või ainult
talle teadaoleva juhendi kohaselt.
Seetõttu oli Kirsmanil keeruline
aru saada ka Harju maavanem
Ülle Rajasalu selgitusest, et kehtetu on Loksa linnavolikogu
15.09.2008 otsusega nr 46 algatatud
ühinemisläbirääkimised linna ja
valla ühinemiseks 2009. aastal.
Kronoloogia kajastab vaid Kuusalu
volikogu esimees Enn Kirsmani
„töövõite“ kutsete saatmise ja kogumise näol.
Veelgi jaburam on süüdistada
linnalehte „Loksa Elu“ Kuusalu
vallajuhtide reitingu languses!!!
Eks peksavad teid ikka omad vitsad.
Kui meenutada Kuusalu tänaste
juhtide „töövõite“ haldusreformi
läbiviimisel, valla häälekandjas
„Sõnumitooja“ aastaid avaldatud
negatiivseid kirjutisi Loksa linna
– tema elanike ja linnavalitsuse
aadressil, polegi imestada, kui vallarahvas teeb küsitlusel ristikese ruutu „EI“ ja vallavolikokku valitakse
sügisel uued tegijad.
Arvan, et pole sünnis kogu ilma ees
süüdistada naabrit oma võimetuses
asju ajada! Või loodab Enn Kirsman
ikka veel, kõrgemalseisvaid instantse informeerides, riigi poolt lubatud hüvitisele? Võimalik, et kui
mitte sundliitmise, siis vabatahtliku
ühinemise teevad Loksa linn ja Kuusalu vald tulevikus ära. Aga seda
siis kui tänased Kuusalu vallajuhid
Kirsman ja Kirtsi on jõudnud
vallajuhtimise allakäigu trepi viimasele astmele.
Rein Heina
Loksa linnavolikogu esimees

omavalitsuse üksustele, sh ka
Loksa linnale, sest seda nõuab
haldusreformi seaduse § 9 lõige 2.
Möödunud aasta detsembris esitas
Loksa Linnavolikogu valitsusele
taotluse jätta haldusterritoriaalse
korralduse muutmine algatamata.
Volinikud on arvamusel, et Loksa
linn on ka praegu võimeline
iseseisvalt korraldama ja juhtima
kohalikku elu ning täitma seadusest
tulenevaid ülesandeid ehk teisisõnu
öeldes- haldusreformi eesmärk
on Loksa linna puhul täidetud ka
ilma haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseta!
Vabariigi Valitsuse ettepaneku
kohta esitab Linnavolikogu oma
arvamuse hiljemalt 15. maiks
2017. Vahetult enne arvamuse
esitamist toimub loksalaste seas
ühinemisega seotud küsitlus.
Millise otsuse teeb Loksa linna
taotluse suhtes Vabariigi Valitsus,
saame me teada hiljemalt 15. juunil
2017.
- Volikogu otsustas võõrandada
otsustuskorras, hinnaga 35 000
eurot, Loksa linna omandis oleva

hoonestatud kinnistu aadressil
Tallinna tn 43, mis moodustati
Tallinna tn 45 kinnistu jagamisel.
Omavalitsuse ülesannete täitmiseks
polnud kaubandushoonega kinnistu
vajalik.
Kinnistu oli edutult müügis alates
2016. aasta aprillist, enampakkumisi
viidi läbi iga kuu, ostusoove ei
olnud. 9. märtsil 2017 toimunud
enampakkumisel osalenud ja
oksjoni võitnud OÜ Tehnopak
loobus kinnistu ostmisest.
Loksa Linnavalitsuse ettepanekul
otsustati kinnistu Tallinna tn 43
müüa Revo Lind´ile, kes praegu
tegeleb kala müügiga turuhoones.
Revo Lind kavatseb Tallinna 43
hoones avada taas kalakaupluse, mis
on linnarahvale vajalik, kuna linna
lähiümbruses värske kala müüki ei
toimu.
Volikogu istungil menetletud
eelnõud leiate linna veebilehelt
http://www.loksalinn.ee/et/
volikogu-istung
Rein Heina
Volikogu esimees

Varane kevad kutsub
kartulipanekule…
Kolmapäeval, 29. märtsil soovis Kuusalu vallavolikogu avaldada taaskord
umbusaldust volikogu esimees Enn Kirsmanile. Iseenesest pole selles ju midagi
uut – on seda tehtud varem ja tehakse ka edaspidi, et aeg-ajalt soovitakse mõni juht
opositsiooni „täiendkoolitusele“ saata. Aga nagu 2016. aasta kevadel, ei õnnestunud
opositsioonil ka seekord saata volikogu esimeest „jalgu puhkama“. Mõni sõber
koalitsioonist küll krimpsutab nägu, aga kartusest, et ilma Ennuta vist valimisteni
ikka välja ei vea, istuvad koalitsioonivankris vaikselt edasi. Ehk hoiab neid tagasi
teadmine, et niipea puhkuse „auga“ välja teeninud Kirsmanile samal põhjusel uut
umbusaldust sisse anda ei saa. Aga hirm jääda ilma, 10 aastat oodatud ja lõpuks
saadud, kauaigatsetud kõrgest ametipostist solvas Enn Kirsmani nii, et vaevalt oli
29. hommikul volikogu istung lõppenud, kui mees asus oma Facebooki kontol
noomima oma erakonnakaaslast Andres Kaarmanni ja avama samas peavoliniku
kukutamiskatse tagamaid. Sest ainult tema, Enn Kirsman teab, kes kelle paadis on,
kes kellega kokkuleppeid sõlmib ja ikka Värner Lootsmanni juhtimisel. Pean küll
volikogu esimehe kurvastuseks (või rõõmuks?) ütlema, et kui see kõik tõsi oleks, siis
oleks volikogu esimees pidanud oma posti kiiremini vabastama kui Ta kunagi „omal
soovil“ pidi lahkuma Tallinna linnavalitsuse teenistusest. Heade erakonnakaaslaste
omavaheline sõnavahetus jõuab tõdemuseni, et kartulipanek on kohe-kohe algamas,
sest kui juba on käimas sitaloopimine, siis…
Tundub mulle, et Andres Kaarmanni mure kolleegi tervise pärast on aga asjakohane.
Kui ikka esimees on hakanud volinike ees nägusid tegema ja volinikele peegleid???
soovitab, siis tuleb see küll ületöötamisest tingitud isiksuse kahestumisest. Nii, et
soov Kirsman ametist priiks teha ja uusi ideid koguma saata oli igati asjakohane ja
ajakohane.
Loomulikult saab samas üllitises oma koosa linnaleht „Loksa Elu“, sest just see, üks
kord kuus ilmuv leht pidi olema põhjuseks Kuusalu vallajuhtide reitingu!? languses.
Ühest küljest on see tunnustus vaid kord kuus ilmuvale väljaandele aga samas
absurdne, nagu ka, Kirsmani arvates terane tähelepanek Loksa linna ja Kuusalu valla
ühinemise käsipiduri kohta. Nimelt asuvat see Loksal, Tallinna tänava punases majas.
Üldjuhul käsipidur tõmmatakse peale juba seisvale sõiduvahendile. Või peab sellest
Enn Kirsmani heietusest hoopis aru saama, et ühinemisprotsess peatati Kiiu mõisas
jalgpiduriga ja „pidurimeheks“ oli volikogu esimees isiklikult.
Et lugeja volikogu esimehe hingepiinadest paremini aru saaks, lisan juurde katkendi
facebookist kohalike poliitikute - erakonnakaaslaste „dialoogist“, mille kohta
kommentaator Raul märgib – „pia nigu talina linnas juba“.
Enn Kirsman Eile kell 11:06 (29.03.2017)
Andres Kaarmann, piinlik. Oi kui piinlik. Sinu sõbrad Värner Lootsmann,
Sulev Valdmaa ja Margus Soom ahvatlevad Sind alla kirjutama absurdsele
umbusaldusavaldusele ja siis ei ilmu volikogu istungile kohale või lahkuvad enne
vastava punkti menetlemist. Nagu öeldakse - ütle mulle, kes on sinu sõbrad ja ma
ütlen, kes oled sina. Tundub, et meie piirkonna IRL-ile ja Keskerakonnale on oluline,
et Kuusalu vald ja Losa ühineksid. Et see õnnestuks, soovitan teil kõigepealt omavahel
leivad ka ametlikult ühte kappi panna. Muidu mängite sellist pimesikumängu, et
olemekoos/ei ole koos – kuidas parasjagu kasulikum tundub. Kui see tehtud, siis saate
üksmeelselt ehk ka Loksa linna juhtkonna välja vahetada, sest ühinemise käsipidur
(ehk seisaku mootor, kui klassikute sõnu kasutada) pesitseb just seal ühes Tallinna
tänaval paiknevas punases (!!!) majas. Jõudu Sulle ja Värnerile ja Sulevile ja Soomile
selles ettevõtmises.
Andres Kaarmann Hea Enn, ma soovitan sul küll kuskilt abi otsida. Arstidelt äkki?
See, mis nägusid sa volikogus teed, kuidas volinikele peegleid ja mida kõike soovitad,
näitab lihtsalt isiksust. Ja seda oleme näinud kogu see neli aastat.
See umbusaldus oligi ju ainult selleks, et juhtida tähelepanu, et sa pole võimeline
olema volikogu esimees. See on umbusalduse põhjus, mitte see suur sõprus, mida sa
nõretavalt, kuid mitte väga veenvalt püüad siin etendada. Edu sulle sitaloopimises…
Värner Lootsmann, Kuusalu vallavolikogu liige

4 ELU

Nagu oodata oligi, saabus 15.
veebruaril 2017 Loksa linnavalitsusse Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu Kuusalu valla ja Loksa
linna osas haldusterritoriaalse
korralduse muutmise kohta. Omavalitsustele on antud kolm kuud
aega valitsuse ettepaneku kohta
oma arvamuse esitamiseks Harju
maavanemale. Volikogu arvamuse
kujundamisele eelneb 23.-24. aprillil sellekohane rahvaküsitlus.
Sellele sündmusele pööras suurt
tähelepanu Sõnumitooja teatega,
et Vabariigi Valitsus olevat teinud
ettepaneku liita!? Loksa linn Kuusalu
vallaga ja et Kuusalu valla juhid
tahavad Loksa linna juhtidega kiiresti
kokku saada, kujundamaks valla
ja linna ühist seisukohta valitsuse
ettepaneku kohta. Sõnumitooja 8.
leheküljel toodi väljavõte valitsuse
määruse eelnõu seletuskirjast, kus
juttu vaid positiivsetest muutustest,
mis ootavad ees loksalasi liitumisel
Kuusalu vallaga. Loksa linna juhid,
volikogu ja Loksa haldusreformi
komisjon seda arvamust ei jaga!
Kuusalu valla juhid tegelesid Loksa
linna liitmisega Kuusalu valla
külge kogu 2016. aasta. See neil
ei õnnestunud, sest Loksa pidas
vajalikuks ühinemise osas läbi rääkida
mitme
naaberomavalitsusega.
Kuusalu vastuseis Vihula valla
läbirääkimistesse kaasamisse lõpetaski Loksa linna ja Kuusalu valla
vabatahtliku ühinemise protsessi.
Tutvudes rahandusministeeriumi kirjaga edastatud Vabariigi Valitsuse
määruse eelnõuga, ootas meid ees
üllatus. Nimelt konstateerivad eelnõu
koostanud ametnikud, et Loksa
linn ei ole volikogude algatatud
ühinemise etapis osalenud üheski ühinemisläbirääkimises.
Tuleb välja, et 8.09.2016 Loksa
Kultuurikeskuses toimunud Loksa
linna ja Vihula valla haldusreformikomisjonide kokkusaamine, millel
osales Kuusalu vallavolikogu esimees
Enn Kirsmani poolt volitusteta
jäetud Kuusalu töörühma liige Mait
Kröönström, läbirääkimiste mõõtu
välja ei andnud. Kui ikka Kuusalu
juhid on otsustanud, kes kellega
läbi räägib ja kuidas üks õige
haldusreform välja peab nägema,
siis nii saab see ka olema! Taas leidis
kinnitust tõsiasi, et rannarahva ja
Loksa linna tulevikku kujundamise
on oma „südameasjaks” võtnud,
sobivatele ekspertidele viidates,
riigiametnikud ja grupp Kuusalu
kihelkonnameelseid
poliitikuid.
Kas meil tõesti ei ole tahet, jõudu ja
võimalusi sellele pressingule vastu
seista? Tahaks loota, et on!
Valitsuse määruse eelnõu seletuskirjas kirjeldatakse, kahjuks
pealiskaudselt ja ebatäpselt, Loksa
linna ja Kuusalu valla ühinemise
mõjusid. Eelnõu koostanud ametnike
silmis on need mõjud mõistagi vaid
positiivsed. Ei saa ju olla teisiti, kui
elanikke on ühindatud vallas rokem
kui 5000! Samas nenditakse, et
paljuski olenevad ühinemise mõjud
sellest, kuidas linn ja vald ühinemise
järgsete avalike teenuste pakkumises
ja omavalitsuse organisatsioonis
ning toimimise mudelites kokku
lepivad. Kokkuvõtvalt õeldes – kui
loksalastel hakkab minema pärast
Kuusalu vallaga sundühendamist

kehvasti, siis reformijate arvates
oleme me ise saamatud!

Loksa linna sundühenda

Kuidas siis määruse eelnõu
koostajad - eksperdid hindavad
Loksa linna ja Kuusalu valla
ühinemise mõjusid?
1. Ajalooline põhjendatus
Eksperdid teavad, et ajalooline
Kuusalu kihelkond (asutati 13.
sajandi alguspoolel) kattub suures
osas tänase Kuusalu vallaga, ka
vallasisese Loksa linna alad olid
Kuusalu kihelkonna koosseisus.
Samas konstateeritakse, et Loksa
linna elanikkond muutus seoses
laevaremonditehase
arengutega
20. sajandi keskel, ning ka praegu
on Loksa linna elanikest eestlasi
umbes kolmandik, mis eristab linna
Kuusalu vallast.
Loksa Linnavolikogu haldusreformikomisjoni liikmete seisukoht (edaspidi: Loksa HR
komisjoni liikmete seisukoht):
- Alustaks küsimusega - millal
algab ajalugu? Kas tõesti hetkest, kui ristisõdijad tule ja mõõgaga asutasid Repli muinasaja
külakonna maadele Kuusalu ja
Jõelähtme kirikukihelkonnad? Või
aastatuhandeid tagasi, kui Loksa
maadel tegid kivikirvega tööd meie
esiisad? Või hoopis tellisetehase
ja seejärel laevaremondi tehase
tekkimisega Loksale. Loomulikult on
Loksa inimeste jaoks olulisemad ja
põhjapanevamad ajaloosündmused,
mis seotud Loksaga. Ei vaidle
vastu, et Kuusalu kihelkonna puhul
on tegu ajaloolise piirkonnaga,
kuid see ei olnud ajendiks liita
2005. aastal Loksa linna tagamaad
Kuusalu vallaga! Tegemist oli
valitsuse, poliitmängudest tulenenud
rumala otsusega, mille vilju Loksa
kandi ja ka Võsu kandi rahvas täna
maitseb. Kuusalu valla juhid on
„unustanud” keskusest kaugele
jäänud rannakülade elanikud ja
nõuavad nüüd endale ka õigusega,
toetudes „ekspertide” arvamusele,
neile
kuuluvat
Loksa
linna
(territooriumit).
- Loksa linn on samuti ajalooline
asum Harjumaal
Loksa linn hakkas kujunema
samanimelise küla maadele linnastumisetapil XIX sajandi viimasel
veerandil. 1874. aastal rajas Kolga
mõis sinna tellisetehase, mille
juurde kujunes peatselt vabrikuja sadamaalevik. 1903. aastal rajati Loksale elling ja juba mõni
aasta hiljem remonditi seal laevu,
ehitati saeveski ja tekkis muudki
tööstust. Möödunud sajandi keskel
oli Loksa samanimelise rajooni
keskus. Kunagise rajooni jagab täna
kaheks Harjumaa ja Lääne-Virumaa
vaheline piir, rajooni territooriumil
paiknevad nüüd lisaks Loksa linnale
ka 6590 elanikuga Kuusalu ja 1930
elanikuga Vihula vald ning 99%
Lahemaa Rahvuspargist.
- Eksperdid vaid sedastavad
fakti Loksa linna kakskeelse
elanikkonna kohta ja ei näe
puude taga metsa – ühendatud
omavalitsusüksusele kakskeelsusest
tekkida võivaid probleeme. Üks
neist oleks näiteks Kuusalul kavatsus
jätta
koolivõrgu
korrastamise
käigus
gümnaasiumiosa
alles
vaid Kuusalu Keskkoolis ja teha
Loksa Gümnaasiumist põhikool,
mis muudab Loksa linna kui

elukoha venekeelse elaniku jaoks
väheatraktiivseks, mis omakorda
tekitab linna ettevõtetele tööjõukriisi,
mis pärsib ettevõtlust ja kokkuvõttes
soodustab ääremaastumist.
2. Mõju elanike elutingimustele
Eksperdid arvavad, et elanike
jaoks on ühinemise näol tegu
loogilise ja loomuliku protsessiga,
mis arvestaks igapäevast sidet
ja liikumist, sest „Loksa linn on
enam kui kaks korda suurem,
kui Kuusalu valla suurim asula
Kuusalu alevik, ning teenindab
seega otseselt endise Loksa
valla alasid, sealhulgas Pärispea
poolsaare ja Hara lahe äärseid
asulaid.”
Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- Oleks viimane aeg parandada
ära 2005. aastal tehtud viga. Loksa
linna ümbritseb endine Loksa vald,
mis nüüd kuulub Kuusalu valla
koosseisu. Kui ühendada, siis Loksa
linn, Kuusalu vald (või vähemalt
Loksa linna tagamaa) ja LääneVirumaa Vihula vald. Vihula oli
2016. aastal huvitatud vabatahtlikult
ühinema nii Kuusalu valla kui Loksa
linnaga, kuid Kuusalu vastuseis
lõpetas ühinemisläbirääkimised eos.
- Ka Võsu-Käsmu piirkonna
inimestele on Loksa linn tõmbekeskuseks. Seoses Eesti territooriumi
maakondliku jaotuse taastamisega
suleti kuni eelmise sajandi 80-ndate
lõpuni toiminud väga vajalik avalik
bussiliin Loksa-Võsu-Rakvere, mis
tekitas kahetsusväärse olukorra - ligi
1000 endise Võsu valla elanikku
saavad Loksale vaid isikliku
transpordiga. Seetõttu olid paljud
Võsu valla elanikud sunnitud leidma
töökoha Rakvere suunal, kus liigub
ühistransport.
3. Elanike ühtekuuluvustunne
Eksperdid arvavad, et ühinemine
võiks kaasa aidata kogukondade
integreerimisele. Kuusalu valla
Loksa linna lähedaste elanike
jaoks on Loksa linn loomulik
keskus ning selle ühendamine
suurendaks eelduseid elanike
ühtekuuluvustunde kasvuks.

Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- Ekspertide arvamusega saab
vaid nõustuda. Kahjuks 2005. aastal
jätsid endised Kuusalu ja Loksa valla
juhid kogukondade integreerimise
küsimuse tagaplaanile - kartsid
venekeelset elanikkonda kui kurat
välku. Oli vaja täita tähtsamaid,
parteilisi ülesandeid, mille kiitis
heaks/mida aktsepteeris (tõsi küll ministrite napi häälteenamusega) ka
tollane valitsus.
- Rahvastiku paiknemisest. Loksa
linna ja tema tagamaa elanikkond, ca
6,0 tuhat elanikku, on koondudnud
Hara, Eru ja Käsmu lahe rannikualadele ca 2-10 km veepiirist.
Samas Kuusalu tõmbepiirkonnas
asuvad Narva maantee äärsed külad.
Loksa ja Kuusalu piirkondade vahele
jäävad metsad ja rabad. Ühinenud
valla keskusesse Kiiule on Loksalt
32 km, Pärispea külast 43 km.
Eesti põhjarannikule iseloomulikku
rahvastiku paiknemist on hästi
iseloomustatud Vihula valla üldplaneeringu seletuskirjas. Nimelt on
täheldatud rahvastiku paiknemisel
vöötmelisust ja paikkondlikku eripära. Selgelt on eristunud rannaala
ja sisemaa. Valdav osa asustusest
on koondunud mere äärde või
paekalda lähedusse. Nende kahe
vöötme vahele jääb väheste väikeste
külade või üksikperedega metsaala.
Asutakse kõrvuti, kuid elatakse
kumbki oma elu.
4. Mõju avalike teenuste osutamise
kvaliteedile
Ekspertide arvamusi on vähemalt
kahesuguseid. Et ühinemise mõju avalike teenuste osutamise
kvaliteedile positiivne oleks, toetuvad valitsuse määruse eelnõu
koostajad RAKE teenuskeskuste
hierarhia uuringule. Selle uuringu alusel on nii Loksa linn
kui Kuusalu alevik III tasandi
keskused Harjumaal.
Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- Loksa linnavolikogu peab
tõepärasemaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harjumaa valdade ja
linnade, Harju Maavalitsuse ning

Konsultatsiooniettevõtte С koostöös, siseministeeriumi metoodika
järgi valminud uuringut, mille
kohaselt osutatakse Loksa linnas
enamikke elanikele vajalikke avalikke teenuseid. Nende mahult on
Loksa Harjumaa 23 omavalitsuse
arvestuses esimese viie seas,
samal ajal jõuka Kuusalu valla
kaks alevikku – Kuusalu ja Kiiu
koos Kuusalu külaga, kus paikneb
Kuusalu
Keskkool,
maakonna
keskmikuna 11. kohal. Selle uuringu
esialgses variandis käsitleti Loksa
linna piirkondliku tõmbekeskusena,
Kuusalut ja Kiiut koos kui kohalikku
tõmbekeskust.
- Kummastav on eelnõust lugeda,
et Loksa linna ja Kuusalu valla
ühinemisel oleks eelduslikult positiivne mõju avalike teenuste
osutamise kvaliteedile, seda eelkõige
Loksa linna kui kohaliku keskuse
vaates, kuna Kuusalu vallal on seni
olnud rohkem ressursse avalike
teenuste arendamiseks. Kuusalu ressursside rohkusele viitamine keerab
pea peale Hendrikson&Ko uuringu
ja tekitab küsimuse – milliste
teenuste arendamiseks Loksal
kavandab Kuusalu poliitikud raha
kulutada? Seletuskirja autorite
teada olevat Kuusalu ja Loksa valla
ühinemise järgselt korrastatud suur
osa endise Loksa valla hariduse ja
vaba aja infrastruktuurist. Kas see oli
mahapõlenud Kolgaküla rahvamaja
taasülesehitamine,
mis
maksti
kinni ühinenud valla rahakotist,
kuna vallajuhd olid hoone jätnud
kindlustamata?
5. Mõju haldussuutlikusele
Eelnõu koostajate arvates peab
ühinemise positiivset mõju haldussuutlikusele näitama Tallinna
Ülikooli koostatud analüüsid,
mis kinnitavad, et enam kui 5000
elanikuga valdades suurenevad
omavalitsuste administratsiooni
kompetentsid
rohkem
kui
kaks korda võrrelduna väikevaldadega...
Kuusalu
vallal
on
arhitekt,
ehituspetsialist,
järelvalveametnik,
keskkonnaspetsialist, haridus- ja lastekaitsespetsialist jne. Eeldatakse, et valla
ja linna ühinemisel suureneb
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mine ei ole põhjendatud
haldussuutlikus, millest
saavad kasu loksalased.

enam

Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- Tõepoolest ei ole Loksa linnavalitsuses iga ameti peal täiskohaga
töötajat. Töömahust tulenevalt
täidavad osa linnaametnikke ja
töötajaid mitut tööülesannet. Neil
on olemas nii kompetents kui
pikaajalised töökogemused, mis ei
ole Kuusalu kollegide omast sugugi
kehvemad.
- Eelnõus kirjapandust võib aru
saada nii, et ametniku kompetentsus
avaldub vaid täiskohaga töötamisel
rahvarohkes vallas. Arvame siiski, et
ametniku oskusi ja kvalifikatsiooni
iseloomustab eeskätt tema toimetulek tööülesannetega.
- Ka Kuusalus on ametnikke, kes
teevad mitut tööd. Samas hindab
seletuskirja
koostaja
olukorda
vallavalitsuse spetsialiseeritud ametnike ja töötajate osas „keskmist
omavalitsust“ arvestades väga heaks.
6. Mõju demograafilisele
situatsioonile
Eelnõu seletuskirjas nenditakse, et
Loksa elanike arv on taasiseseisvumise
hetkest kiiresti kahanenud, sealjuures
viimasel kümnendil ligi 20%. Kuusalu valla elanike arv on viimasel
kümnendil samuti vähenenud, kuid
seda vaid mõne protsendi võrra.
Samuti on elanike vanusestruktuur
Loksa linnas oluliselt halvem kui Kuusalu vallas. Ühinemise tulemusena
vanusestruktuur ühtlustuks ning
omaks paremaid tulevikuperspektiive.
Loksa HR komisjoni seisukoht:
- Elanike vähenemine Loksal on
tõsiasi. See toimus kahes laines.
Esimene laine käis üle siis, kui Eesti
riik taasiseseisvus ja lahkusid paljud
laevaremonditehase töölised koos
peredega. Teise, väiksema laine tõi
kaasa laevatehase töö seiskumine
ülemaailmse majanduskriisi tõttu.
Tänaseks on tehasel uus omanik, kes
on suutnud vähem kui aastaga luua
Loksal enam kui 300 uut töökohta.
Möödunud aastal kasvas, pärast
21 aastast pausi, taas elanike arv –
rändesaldo oli 26 inimesega plussis.
Puudu on eluruumidest.
- Rahvastikuregister ei kajasta
Loksa linna elanike tegelikku arvu.
Registri andmetel elab Loksa linnas
01. jaanuari 2017 seisuga 2740
inimest. Perearstide nimistustes
on Loksa linna oma elukohana
märkinud viiendiku võrra rohkem,
so ca 3350 inimest!
- Ühinemise tulemusena vanusestruktuur tõepoolest ühtlustub, kuid see iseenesest tulevikuperspektiive paremaks ei muuda.
Muutuvad vaid statistilised näitajad.
7.Mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele
Eelnõu seletuskirjast: Ühistranspordi ühendused Loksalt Kuusallu
on heal tasemel. Loksa ja Kuusalu
vahel liigub päevas umbes 20
bussi, sõidu kestvus on ligi pool
tundi. Enamik busse liigub edasi
ka Tallinnasse, seega on peamiste
keskuste vaheline transport juba nüüd tagatud. Transpordi
korraldusel tuleb endiselt tagada
Kuusalu valla kaugemate külade
pääs keskustesse, sealhulgas Loksa linna.

Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- 20 bussiliini Tallinn-LoksaTallinn, mis läbivad Kuusalu
alevikke ja külasid, on käigus
tänu elujõulisele Loksa linnale.
Sõiduks Loksalt Kiiu alevikku,
kus hakkab paiknema Kuusalu
vallavalitsus, kulub 40+ minutit.
Ühinemisejärgselt ei ole välistatud
Kuusalu kandi eelisarengut toetavad
volikogu otsused, mis viivad Loksa
linna ääremaastumiseni ja avalike
bussiliinide arvu vähenemisele. See
aga ei ole haldusreformi eesmärk.

8. Mõju ettevõtluskeskkonnale
Eelnõu seletuskirja kohaselt parandab Kuusalu ja Loksa valla ühinemine eelduseid ettevõtluskeskkonna
arendamiseks, eelkõige luuakse
võimalus
ettevõtluskeskkonna
mitmekesistamiseks Loksa linna
jaoks, mis on olud pikki aastaid
küllalt monofunktsinaalne asula…
Ühine arenguvõimalus on näiteks
turismisektoris (Lahemaa), omad
võimalused on näiteks sadamate
arendamisel.
Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- 2016.a märtsis omandas Loksa
laevatehase tervikvara rahvusvahelise haardega Marsalis Grupp.
Ettevõtluse taastumine, eeskätt endise laevatehase tsehhides tootmise
taaskäivitamine toob lähiaastatel
kaasa nii uute töökohtade tekke kui
ka linna elanike arvu ja maksutulude
kasvu. Lähima aasta-pooleteise
jooksul on Loksa kandi elanikel
võimalus asuda tööle, näiteks OÜ
Marsalis Metall juba enam kui 300
töötajaga tehases, mille äriplaan
näeb ette tootmistegevuse laienemist
ja töötajate arvu suurenemist 2018.
aastaks 550-le. Loksa endise vene
gümnaasiumi hoones hakkab tööle
tööstuslike puurimisseadmete arendamise ja valmistamisega tegelev
OÜ Kaskod-Mtronix. Praegu käib
tootmiseks
vajalike
seadmete
paigaldamine ja häälestamine. Valminud on toodangu proovipartii.
Töökoha saab lähiaastatel ca 40
inimest, kes hakkavad koostama
tööstusseadmetele
elektroonilisi
komponente.
Linnas tegutsevad veel mitmed
väikeettevõtted, nt kaubamärgi
Medirull all meditsiinitarbeid valmistav Forans AS, OÜ Loksa Ehitus,
kolm õmblusfirmat jne.
- Loksa kui monofunktsionaalne
asula on jäänud ajalukku. Käesoleval ajal on Loksal võimalik saada
tööd metalli-, ehitusmaterjalide- ja
tekstiilitööstuses, laeva- ja masinaehituse
ning
elektroonika
valdkonnas ja mitmetel muudel
erialadel. Töökohtade mitmekesisus
garanteerib linnaelanike suurema
tööhõive ja leevendab majandusolukorra
muutumisest
tingitud
võimalikke tagasilööke.
Küsimus: Mis on takistanud Kuusalu valla ettevõtluskeskkonda
Loksa linna piiri taga arendada ja
linna ettevõtetetega koostööd teha?
9. Mõju hariduslikule olukorrale
Seletuskirjast: Piirkonnas on
küllalt mitmekesine koolivõrk
– Loksa Gümnaasiumis õpib
enam kui 300 õpilast, küsitav
on gümnaasiumiastme tulevik.
Kuusalu Keskkool on seni olnud

jätkusuutlik (ligi 600 õpilast).
Lisaks tegutsevad vallas Kolga kool
(138 õpilast) ja Vihasoo lasteaedalgkool (36 õpilast). Loksa linnas on
üks lasteaed ja Kuusalu vallas neli
lasteaeda… Perspektiivis on küsitav
gümnaasiumiastme säilimine Loksa
linnas ning võimalik, et ka Kuusalu
vallas. Samas võimaldab ühinemine
kogu hariduskorralduse ühtselt
kavandada, mis on kahtlemata positiivne.
Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
- Loksa linn omavalitsusena
korraldab
avalike
teenuste
osutamist kõigis KOKS-is sätestatud valdkondades, sh haridusvaldkonnas.
Eesti
ühes
tugevamas, 150aastases Loksa
Gümnaasiumis saavad lapsed omandada nii eesti- kui venekeelset põhija gümnaasiumiharidust. Gümnaasiumis tegutsevad huviringid,
nagu kunstiring, võrkpall, mudilaskoor, rahvatantsuringid, kergejõustik, sportmängud, arvutiring,
majandusring,
loovtegevus,
JJStreet tantsukool jne. Kohti jätkub
äsja rekonstrueeritud lasteaias, olemas on muusikakool, kakskeelne
raamatukogu, kultuurikeskus, spordisaal, ujula, jõusaal, maadlussaal,
valgustatud terviserada. Aktiivselt
tegutseb Loksa Noortekeskus. Loksa Kultuurikeskuses tegutsevad Loksa Muusikakooli vilistlaste koor,
tantsuring, kunstiring ja käsitööring,
mälumänguklubi, luuleklubi …
- Käimasoleva haldusreformi
kontekstis ei ole ka hariduskorralduse ühine kavandamine
Kuusalu ülemvõimuga vallas
võimalik. Haridusvõrk saab olema
Kuusalu keskne, mis hakkab mõjutama negatiivselt kõigi loksalaste
aga ka Loksa piirkonna elanike
elukorraldust ja süvendaks Loksa
kandi ääremaastumist.
10. Omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenuspiirkonna
toimimine
Eelnõu seletuskirjast:
Ühes toimepiirkonnas asuvate
omavalitsuste ühinemine loob eeldused, et ühinemisest tulenevat
kõrgemat finants- ja haldussuutlikust
saab rakendada piirkonna ühtlaseks
arendamiseks.
Halduskorralduse
muutmine aitab kaasa ühinenud
omavalitsuste tasakaalustatud ja terviklikule arengule ning tagab ühtse
juhtimise, mis on eelduseks kohaliku
omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning majandusliku potentsiaali
kasvule, sealhulgas võimekusele
osaleda pikaajalises planeerimises
ja ühisprojektides. Ühinemisega
kaasneb võimalus tugiteenuste
ja strateegiliste arendusteenuste
tsentraliseerimiseks, mis võimaldavad saada otsustes mastaabiefekti
ja tõhustada valla igapäevast ning
pikaajalist strateegilist juhtimist.
Loksa linn ja Kuusalu vald on
omavahel tihedalt seotud. Kuna
Loksa linna ja Kuusalu aleviku
vahemaa on küllalt suur (ligi
30 kilomeetrit) ning mõlemad on
arvestatavad keskused (Kuusalu
alevik koos Kiiu alevikuga), on
esmajoones tõenäoliselt mõistlik
säilitada erinevate teenuste pakkumine nii Loksa linnas kui Kuusalu
alevikus. Ühinemine võimaldab
konsolideerida aga spetsialiseeritud
ametnikke ning selle kaudu on

võimalik saavutada positiivset mõju
juhtimiskorraldusele.
Loksa HR komisjoni liikmete
seisukoht:
Ühinemine
üksnes
Kuusalu
vallaga oleks Loksa linna arengule
mitmel põhjusel kahjulik.
- Ühinemisel Kuusalu vallaga
saab Loksa elanike esindajaid
volikogus olema alla 1/3. See
tähendab, et sundliitmisel oleks
Loksa linna häältearv uues
omavalitsusüksuses
äärmiselt
väike ning miski ei tagaks, et ka
Loksa piirkonna elanike huve
võetaks otsuste tegemisel arvesse.
- Kuusalu vald ei ole olnud
koostööaltis. Erinevalt varasemast
heast koostööst endise Loksa vallaga
ei ole kandnud vilja Loksa linna
püüdlused kaasata ühistegevusse
Kuusalu valda. 2009. aastast doteerib
linn Kuusalu valda ca 25% ulatuses
Loksa gümnaasiumis õppiva ca 80
valla lapse õpilaskoha maksumusest.
Raha
puudusel
ei
osalenud
Kuusalu vald Loksa piirkonna
elanike tarbeks 2015. a veebruaris
valminud jäätmejaama ehitamisel,
kuigi oli seda keskkonnakaitselist
objekti kavandanud juba 10 aastat
varem sõlmitud Kuusalu ja Loksa
valla ühinemislepingus. Vald ei
osalenud ka 2015. aastal avatud
Loksa Eakate Kodu projektis,
kuid ei unustanud nõudmast enamate kohtade eraldamist valla
vanuritele. Kuusalu vald ei soovinud
Kuusalu alevikku rajada Loksa
esmatasandi tervisekeskuse filiaali,
kui selgus, et Euroopa Liidu raha
oma keskuse ehitamiseks ei anta.
Kuusalu vallajuhid ei pidanud
toetamisevääriliseks
külaelanike
initsiatiivi rajada kergliiklustee
Kolgakülast Loksa linnani, sest
Kuusalu vallajuhtide arvates oleks
nimetatud projekti kaasrahastama
ka Loksa linn. Huvitav, kas Kuusalu
on valmis panustama Loksa linna
kõnniteedesse
ja
tänavatesse?
Kõnnib ja sõidab nendel teedel
rohkem kui pool valla elanikest!
- Kuusalu vallaga ühinemise
kahjulikkust ilmestab olukord
tulevase vallakeskuse valikuga.
Vallavalitsuse
saaks
paigutada
praegusesse Loksa linnavalitsuse
hoonesse, mis ehitati nõukogude
ajal Loksa kohaliku võimu – küla- ja
alevinõukogu tarbeks. Logistiliselt
ja
regionaalpoliitiliselt
oleks
ühendvalla keskuse paiknemine
Loksal igati õigustatud, kuna Loksa
oleks tõmbekeskuseks enam kui
pooltele
ühendvalla
elanikele.
Pidurduks ka Loksa tagamaa,
Pärispea poolsaare ääremaastumine.
Keskuse paiknemine Loksal ei
ole aga vastuvõetav Kuusalu valla
valitsejatele, kes püüavad iga hinna
eest „pealinnaks” teha 760 elanikuga
Kiiu alevikku. Seda kinnitab fakt, et
käimasoleva haldusreformi käigus
otsustas vallavolikogu laenata 1,0
miljonit eurot, et rekonstrueerida
Kiiu mõisahoone, kus asuvad
vallaametnike tööruumid. Oluline
on taaskord viidata Hendrikson&Ko
uuringule, mille kohaselt on Loksa
linn tõmbekeskuse ja avalike
teenuste osutajana Harjumaa KOV-ide seas 5. kohal, samas kui Kuusalu
ja Kiiu alevikud koos on alles 11.
kohal. Seega tähendaks Loksa linna
sundühendamine Kuusalu vallaga
seda, et moodustatud KOV-i tõmbekeskusena hakataks arendama väik-

semat ja selleks sobimatut, laialipaisatud asustusala.
- Loksa elanike esindajate jäämine
volikogus vähemusse tähendab, et
jätkatakse investeerimist Kuusalu
aleviku ja küla ning Kiiu aleviku
infrastruktuuri objektidesse.
Vaatamata majanduskriisi tõttu pingelisele eelarvele on Loksa linn
suutnud laenukoormust vähendada –
netovõlakoormus väheneb 2018. aastal 60%-le. Laenude tagasimaksed
toimuvad graafikukohaselt. Seevastu
Kuusalu valla netovõlakoormust
vähendada ei suudetud, kuigi nende
maksulaekumist majanduskriis oluliselt ei kahandanud. Kiiu mõisa
remondiks võetav 1,0-miljoniline
laen tähendab seda, et Kuusalu projektide rahastamiseks ja laenude tagasimaksmiseks lähevad ka Loksa
tulud.
- Sundühendamine Kuusalu vallaga mõjuks negatiivselt Loksa
linna rahandusele. Loksa linna
eelarvetulude, sh tulumaksu laekumine
isiku kohta on kasvamas. Aastatel
2008-2015 investeeris Loksa linn 1
elaniku kohta ligi 4000 eurot. Linnas
on rekonstrueeritud ja ehitatud olulisemad sotsiaalobjektid. Kuusalu investeeringud on olnud samal perioodil
elaniku kohta 3 korda väiksemad.
Mitmed 2005. aastal Kuusalu ja
Loksa valla ühinemislepingus kirja
pandud investeeringud on tänaseni
tegemata. Seda vaatamata asjaolule,
et investeerimisvajadus endisse Loksa valda praktiliselt puudus, sest
ühinemisele eelnenud aastatel tegid nad
vara müügist saadud vahenditega ära
enamuse vajalikkest investeeringutest.
Sundühendamise
Kuusalu
ülemvõimuga toimuks muudatus
haridusvaldkonnas, mis vaid
süvendaks Loksa kandi ääremaastumist ja mõjutaks üksnes
negatiivselt kõigi loksalaste aga
ka Loksa piirkonna elanike
elukorraldust.
2015.a
sügisel
vastu võetud Kuusalu valla haridusvaldkonna
arengukava
kohaselt
kuulub haldusreformi järgselt ümberkujundamisele koolivõrk – igakülgselt
hakataks toetama Kuusalu Keskkooli
arendamist ja Loksa Gümnaasium
reorganiseeritaks põhikooliks. Loksa
Muusikakoolist saaks Kuusalu
Kunstide kooli filiaal.
- Loksa linna sundühendamine
ei ole põhjendatud. Sundühendamine on olulise mõjuga
Loksa linna territooriumil elavatele inimestele. Samuti riivab
sundühendamine Loksa linna
põhiseaduslikke tagatisi, sh lõpetab linna õigussubjektsuse.
Sellepärast peab sundühendamine
olema terviklikult läbi mõeldud,
tuginema kindlatele positiivsetele
prognoosidele ning olema vajalik
ka selleks, et saavutada oma
eesmärke. Käesoleval juhul see
nii ei ole: esiteks ei ole KOV-ide reform veel tervikuna lõpule
viidud, teiseks saab haldusreformi
eesmärke saavutada ka omavalitsusüksuste koostöö kaudu.
Loksa linn saab perspektiivis
paremini hakkama iseseisvana kui
ühendatuna ainult ühe naabriga,
kes oma väljaütlemistest tahab
mängida Suure-Peetri rolli.
Loksa Linnavolikogu haldusreformikomisjoni liikmete nimel
Rein Heina, komisjoni esimees
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Ohutult internetis
Interneti juured saavad alguse
1950. aastatest. 1969. aastal ühendati omavahel kolm Ameerika
Ühendriikide ülikooli ning andmevahetus hakkas tehnoloogiaga ühes
sammus arenema.
Tänapäeval on internet igapäevaelu
lahutamatu osa, kuhu on kolinud
suur osa pärismaailmast. Veebis
saab suhelda, oste sooritada, filme
vaadata, muusikat kuulata, õppida ja
ka tööd teha.
Nii nagu tänaval kõrvaklappidega
muusikat kuulates või võõraga
rääkides on ka internetis ohud.
Kui heita kõrvale, et liigne kuvari
või nutiseadme vaatamine väsitab
silmalihaseid ja sundasendis istumine mõjub seljale kõike muud
kui hästi, on internetis võimalik ka
kuritegevuse ohvriks langeda.
Politsei poole pöörduvad inimesed, kelle identiteet varastati
või on langenud kelmide või
seksuaalkurjategija ohvriks.

Kuritegevust, küberkiusamist ja
pahavaraga nakatumist saab vältida
internetikasutajate teadlikkuse tõstmise kaudu.
7. veebruaril tähistas maailm ja
meie siin Eestis rahvusvahelist
turvalise interneti päeva. Päeva
jooksul korraldati Eesti õpilastele
erinevaid teemakohaseid üritusi.
Harjumaal käisid kolleegid lastele
rääkimas, kuidas tuleb veebis ringi
käia. Laste ja noorte kõrval tahan
ka täiskasvanud internetiavaruste
eripäradega kurssi viia. Seetõttu käin
üle lihtsad põhitõed, mis aitavad
nii alla kui ka üle meetri pikkuseid
inimesi.
Alustame peamisest. Kõik, mis veebi
üles riputatakse, jääb sinna ka peale
teie poolt kustutamist. Laadisid üles
foto oma koerast? See jääb interneti.
„Kogemata“ jõudsid Aadama rüüs
fotod sinu kaaslasele? Ka need
on nüüd interneti serveris üleval.
Esialgu küll ainult sinu partnerile
näha, kui just suhe inetut pööret ei

võta ning kättemaksuks need laiema
publikuni ei jõua. Nii et mõelge alati,
mida sotsiaalmeediasse postitada ja
milliseid pilte üles riputada.
Sama kehtib ka isikuandmete kohta.
Täites Facebooki profiilis kõik
võimalikud andmeväljad, on sinu
isiku tuvastamine guugeldamise
läbi imelihtne. Kõige turvalisem
on profiilil olla enda kohta käiva
info osas tagasihoidlik ja hoida
olemasolevad andmed võõrastele
nähtamatuna. Internet on globaalne
küla, kus kõik on omavahel
ühenduses.
Seetõttu
ei
tasu
juhututtavaid liigselt usaldada, sest
arvutiekraani taga võib olla ükskõik
kes.
Olen kindel, et kui keegi meist näeb
poes liiga hea hinnaga toodet, siis
mõeldakse, et see peab küll petukaup
olema. Sama mõtteviis peaks
kanduma veebi. 42-tolline teler ja nii
hea hinnaga?! Tõenäoliselt on see
kas varastatud või seda telerit polegi
olemas, on vaid pilt sellest. Palun käi
internetis rahaga sama ettevaatlikult
ringi nagu ka päriselus.

Kui keegi võõras koputab uksele,
kas sa siis lased ta kohe sisse,
tutvustad talle oma isikuandmeid,
kogutud fotosid, dokumente, muusikapalu ja kõik muud isiklikku?
Loodetavasti mitte. Võõrastele linkidele vajutamine või tundmatuid
faile avades käitute samamoodi ning
lasete võõra, antud juhul viiruse
enda arvutisse. Milliseid andmeid ja
teavet arvutis teie kohta kogutakse,
sõltub juba viirusest. Igal juhul on
ohus sinu kontod ja kogutud failid.
Saatjalt tuleb kahtlase lingi korral
üle küsida, millega tegemist on.
Kui aga olete siiski apsaka teinud,
võib halvast päästa, kui arvuti on
värskeima tarkvaraga. Tänaseid
uuendusi ära lükka homse varna.
Kontode
kaitsmiseks
näiteks
identiteedivarguse eest kasutage
võimalikult keerukaid ja erinevaid
paroole. Turvaline salasõna koosneb
kaheksast tähemärgist ning sisaldab
nii suuri kui ka väikeseid tähti,
numbreid ja kirjavahemärke. Tasub
vältida sõnu, mis on sinuga seotud

– nimi, sünnikuupäev, aadress. Üks
kord saab kõik lõpu ning kui sa
lõpuks oled valmis arvuti sulgema,
logi end välja.
Kui kahtlustad, et võisid käia
kohtades, kus viirused vohavad,
laadisid alla mõne imeliku faili
või lihtsalt pole ammu paroole
uuendanud, siis tee seda jalamaid.
Nähes veebilehtedel valeinfot või
midagi, mis seal kindlasti olla ei
tohiks, teavita sellest lehekülje haldajat või Facebookis abistavaid
veebikonstaableid. Süüteokahtluse
korral talleta võimalikult palju infot
ka enda arvutisse.
Loodan, et kirjutatust on kasu ning
see kas tuleb meelde vanu või annab
sulle uusi teadmisi.
Ohutut surfamist!
Teili Piiskoppel
noorsoopolitseinik

Ida-Harju politseijaoskond
annab teada
Ida-Harju politseijaoskonna teeninduspiirkond on Lasnamäe ja
Pirita linnaosa ning 10 Ida-Harjumaa omavalitsust: Maardu linn,
Loksa linn, Viimsi vald, Jõelähtme vald, Kuusalu vald, Anija vald
(Kehra linn), Raasiku vald, Kose vald, Rae vald ja Aegviidu vald.
Oleme Facebookis selleks, et olla teile lähemal ja jõuda oma sõnumitega
kiiremini meie piirkonna inimesteni. Näitame oma tegemisi ja jagame
olulisi turvalisusteemalisi ennetussõnumeid. Kutsume üles kõiki Loksa
linna Facebookis tegutsevaid elanikke liituma Ida-Harju politseijaoskonna
leheküljega!
https://www.facebook.com/idaharjupolitseijaoskond/?hc_ref=PAGES_
TIMELINE
Ida-Harju politseijaoskond

Naistepäeva üllatus
MTÜ Pensionäride ühenduse Loksa Kompass aktiiv kattis naistepäeva puhul piduliku kohvilaua. Loksa Kompassi
naised olid külakostiks kaasa toonud erinevaid maiustusi/küpsetisi. Tee/kohvijoomine toimus lõbusalt, oli suurepärane
meeleolu, head kaasvestlejad, lemmiklaulud.
Peo korraldajad Tatjana Serebrjakova ja Alla Sitnikova valmistasid ette üllatusi: kokkuleppel Loksa ujulaga said 15
Loksa Kompassi naist võimaluse 9. märtsi hommikul Loksa ujulas tasuta ujuda. Suur tänu OÜ-le Loksa Ujula ja tema
juhatajale Rainer Lappile meeldiva ja tervendava kingituse eest.
Samuti tänab MTÜ Pensionäride ühendus Loksa Kompass Loksa Linnavalitsust toetuse eest.

Järgmine pidu
Loksa Kompassi liikmete kohtumine ühise kohvilaua taga toimub ülestõusmispüha pühapäeval,
16. aprillil kell 14.00. Ootame kõigi Loksa Kompassi liikmeid koos sõpradega – tooge kaasa kulitše, pashasid,
kirjuid mune.
Kutsume kõiki Loksa Kompassi liikmeid aktiivselt üritusel ning tegema ettepanekuid.
Infot MTÜ Loksa Kompassi ürituste kohta saab ajalehes Loksa Elu, Djuki kaabeltelevisioonis ja linna
teadetetahvlitelt.

Märkus:
Liikmemaksud võetakse vastu MTÜ Loksa Kompassi ruumis, aadressil Tallinna tn 49, Loksa, bussijaama II korrusel,
iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäevadel kella 10.00 – 11.30.

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.
Selle alal on meil üle
20-aastane kogemus – see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele
10% allahindlust.
Tel.: 508 8941 või 6031263
E-post: ignatenko49@mail.ru

LOKSA-KUUSALU NOORTE TUGILA,

Diana Nooska. Telefon: 56300340
LOKSA NOORTEKESKUS
aadress: Tallinna 47 Loksa linn 74805 Harjumaa, tugila.loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu Noorte Tugila, www.facebook.com/LoksaTugila
lisainfot vaata www.tugila.ee
Septembris on tugila spetsialist Loksal esmaspäeviti ja teisipäeviti kella
10.00-18.00. Kokkuleppe järgselt ka muudel päevadel.
Harjumaal tegutseb hetkel ka KOSE-ANIJA NOORTE TUGILA (Kätlin Takk 56922868)
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Märts – kevade algus
Märts on tulnud ja toonud meie väikesse ja hubasesse majja koos kaua oodatud kevadega palju erinevaid sündmusi.
8. märtsil tähistasime me lasteaia sünnipäeva. Hommik algas meie direktori, linnavalitsuse ja hoolekogu esindajate
õnnesoovidega, peale seda sai aga päev ootamatu pöörde. Kõiges oli süüdi Karlsson, kes peitis ära kõik torditükid.
Lastel oli vaja käia käest kinni hoides mööda maja otsida kaotsiläinud tükke, lahendada mõistatusi ja erinevaid
ülesandeid (see oli tema tingimus). Kui tort oli kokku korjatud, laulsid lapsed lasteaia hümni ja said kingituseks
viled, mida hakkasid kohe ka proovima. Sünnipäev oli väga rõõmus ja päris lärmakas.
10. märtsil tulid meile külla meie vanad sõbrad – teater Tuuleveski muinasjutuga „Punamütsike“ omapärase
interpretatsiooniga. Nagu alati tõid näitlejad kaas värvikaid dekoratsioone, ilusaid nukke ja suurepärase näitlejamängu.
Lapsed tänasid näitlejaid aplausiga ja „säravate“ silmadega. Ei räägita ju niisama, et lapsed on kõige tänulikum
publik.
13. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Saali olid kogunenud kõik meie maja inimesed, et kohtuda külalistega –
nendeks olid eesti ja vene keel. Keeled seletasid lastele, miks nad meie majas alati koos käivad, et peale nende on
olemas veel palju erinevaid keeli ja isegi on kehakeel, mille kasutamist sai ka kohe demonstreeritud. Samuti räägiti
muusika-, luuletuste ja tantsukeelest. Külalised rääkisid lastele, et ei ole head või halba keelt ja rahvust. Iga rahvas
on uhke oma keele üle, sest keele abil antakse edasi meie kultuuri, traditsioone ja omapära. Aktiivse arutlemise
tulemusena näitasid lapsed kogu oma keelte ilu ja omapära luuletuste, tantsude ja laulude kaudu.
Märts oli väga rikas sündmuste poolest, ees ootab meid naljapäev ja palju erinevaid, kuid mitte vähem huvitavaid
üritusi.
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaed Õnnetriinu õppealajuhataja

Loksa kooli juubeliaasta
kokkutulek toimub 17. juunil 2017

Kokkutuleku osamaks on 10 €, alates 1. juunist 15 €
Ülekande tasumise võimalus alates 17. jaanuarist
2017 järgmistele Loksa Linnavalitsuse
arveldusarvetele:
Swedpank EE312200001120296285
AS SEB Pank EE241010002025531005
Selgitusse märgi:
nimi, lend (või millises lennus õppisid) +„koolijuubel“
Rohkem infot:
http://loksagymn.kovtp.ee/loksa-kool- 150

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised
Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

Kasuta võimalust
ja ole kohal!

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

7. APRILLIL LOKSA LASTEAIAS ÕNNETRIINU

LOKSA LASTEAIAS
ÕNNETRIINU ON

AVATUD USTE PÄEV

KOLLEKTIIVPUHKUS

9.00 – 11.00 TEGEVUSTE VAATLUS RÜHMADES
15.30 – 17.00 TÖÖTOAD (KEELEKÜMBLUS, KÄSITÖÖ,
RAHVAKULTUUR,
MUUSIKA-TEATER, LIIKUMINE)
PALUN REGISTREERI ENNAST TUNNIKÜLASTUSELE
JA SOBIVASSE TÖÖTUPPA
RÜHMAS VÕI MEILIAADRESSIL lasteaed@loksa.ee
See saab olema üks eriline päev.

03.07.-31.07.2017
VALVERÜHM TÖÖTAB
01.08.-04.08
JA 07.08.-11.08.

1. Eripedagoog 0,5 ametikohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5
ametikohta (vene osa).
2. Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale - õpetatavaks aineks
matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda
matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.
3. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis
ja gümnaasiumis.
4. Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale (vaata alt lisainfot).
Lisainfo haridustehnoloogi 0,5 ametikohale:
Kandidaadilt ootame positiivset suhtumist infotehnoloogiasse
ja selle kasutamisse õppetöös.
Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:
- kooli e-õppe käivitamine ja korraldamine
- e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja
vahendamine õpetajatele
- e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja
õpilastele, vastavasisuliste koolituste korraldamine
- IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja
koordineerimine
- õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide
läbiviimisel ja e-kursuste koostamisel
Omalt poolt pakume:
- võimalust kujundada kooli e-õppe keskkond
- võimalust rääkida kaasa kooli infotehnoloogilise arengu
kujundamisel
- võimalust osaleda erialasel täienduskoolitusel
- võimalust juhendada huviringe
- võimalust anda arvutiõpetuse tunde
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata 31.05.2017 kool@loksa.edu.ee,
info tel 622 1422 Valvi Joaväli.
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Koostöö Rõuge noortega
16.-17. märtsil osalesid 5 Loksa noort Rõuge noorte poolt kirjutatud projektis
„2-päevane Fotokoolitus” Rõuge Noortekeskuses.
Noored koolitust teemadel „Fotograafia algteadmised - minu kaamera”
ning toimus põnev fotosessioon valgusefektidega. Käisime ka hilisõhtusel
pildistamisel Rõuge Pesapuu torni juures, kus koolitaja Martin näitas, kuidas
saab öösel tähti ja kuud pildile jäädvustada.
Järgmisel päeval oli ringkäik Rõuges ja läbisime vihmaga ka matkarada.
Bussisõit ja toitlustamine oli tagatud PickUp Briti eri projektirahadega.
Loksa noored Liisa Olop, Matvei Nefjodov, Daniil Rumjantsev, Maksim
Dmitrijev ja Semjon Tšenonožkin said loodetavalt palju uusi teadmisi ja
suurema huvi fotograafia vastu, sest nüüd ootab neid ees projekti kirjutamine
“Nopi üles” projektikonkursile, et alustada Loksal fotoringi.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Keskkonnateadlik Loksa
Gümnaasium

Alates märtsi kuust jätkub sügisel
alanud ja Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) pool rahastatud
projekt „Keskkonnateadlik Loksa
Gümnaasium”.
1. märtsil külastasid Sagadi Looduskeskust 4.b ja 5.b klassi õpilased.
3. märtsil osalesid Kabli Looduskeskuse programmis 6.b ja 7.b
klassi õpilased. Järgmised sõidud on
aprillis.
Alljärgnevalt õpilaste muljeid külastatud programmidest.
1. märtsil sõitsime me klassiga
Sagadisse, kus toimus õppepäev.
Esimene õppetund toimus Looduskoolis, kus meile jutustati Eesti
metsade asukatest ja sellest, mida
nad söövad. Samuti pidime me ära
arvama, millist kasukat kannavad
ühed või teised loomad. Veel näidati
meile suuri ameerika käbisid. Seejärel
vaatlesime erinevaid loodusobjekte
mikroskoobi all. Järgmine õppetund
oli metsamuuseumis, kus me
uurisime loomade topiseid. Pärast
lõunaks lõkke juures joodud kuuma
teed läksime metsa matkama, kus
meile jutustati loodusest. Sain teada
palju uut ja huvitavat. Reis meeldis
mulle väga.
Kira Nefjodova 4b
1. märtsil käisid 4b ja 5b klassid KIK
projekti käigus Sagadis. Teemaks oli
„Kes elab metsas“. Meil oli õppetund
Looduskoolis, lõuna lõkke ääres ja
jalutuskäik metsas. Saime teada,
mille poolest erineb hunt koerast

Meie kool – neis sõnus
peitub palju...

Loksa
Gümnaasiumi
õpilased
Annemari Adler ja Lilli Ann Linno
osalesid noorteagentuuri Archimedes
organiseeritud projektikirjutamise
Idee 45 koolitusel 3.- 5. märtsil 2017.
Koolituse eesmärgid:

Vastilmunud raamatu esitlus on 10. mail kell 18.00 Loksa
Gümnaasiumi algklasside maja saalis.

28.02.2017 külastasid seoses KEAT
projektiga Loksa Gümnaasiumi
noorsoopolitseinikud Teili
Piiskoppel ja Margarita Ingel.

Loksa Gümnaasiumi 1. klassi minevate
laste vanematele
Lugupeetud lapsevanem
01. septembril 2017 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus klassijuhatajaga ajavahemikul
03.04. - 13.04.2017.
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab
seitsmeaastaseks.
Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 07. aprilliks 2017 Loksa
Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.
Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Eve Jürgens

Lugupeetud lapsevanem
2017/2018 õa Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele
õpilastele toimub lapsevanemate koosolek 12.04.2017 kell 18.00 algklasside
maja kabinetis C101.
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab
seitsmeaastaseks.
Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja klassijuhataja Anna Stuzhina

3. märtsil toimus 6.b ja 7.b klassi
õppereis Kabli Looduskeskusesse
– „Üle luite rappa“.
Sõitsime sinna kaua, peaaegu kolm
tundi. Meid võeti vastu ja viidi
põnevale matkale soosse. Meile
jutustati õõtsikust, soisest alast ja
sootaimestikust. Ekskursioonijuht

jutustas meile palju madudest ja oma
elust madudega seotud seikluste
kohta. Meile jutustati mändidest ja
kuuskedest ja sellest, kuidas mõõta
puude vanust. Kui tõusime künkale,
siis nägime 18 meetri kõrgust
vaatetorni. Vaatetornist avanes
suurepärane vaade merele ja soole.
Käisime ka looduskeskuses. Nägime
loomade topiseid, vaatlesime putukate kollektsiooni. Samuti oli
seal suur seinapusle ja tõeline
matkaseljakott. Siis näidati meile
loomade nahkasid ja nende jälgi.
Reis oli huvitav ja põnev.
Riina Paartalu
huvijuht, projekti koordinaator

Idee 45 koolitusest

Hea Loksa kooli sõber!
Teatame, et kaante vahele on jõudnud lood ja pildikesed
Loksa kooli eluringist.

Toimub ka raamatute müük.

ja seda, et peaaegu kõik loomad
peavad jahti öösel. Hämmastas see,
et koprad lähevad oma pessa vee
alla sukeldudes. Uskumatuna tundus
see, et mõned putukad teevad lõhna
järgi kindlaks uue või vana puu ja
eelistavad vana puud. Reis osutus
väga õpetlikuks.
Aleksander Levin 5b

1. arendada ja toetada noorte
algusjärgus ideid,
2. anda osalejatele põhiteadmised
projektiloogikast,
3.tõsta programmi Noortekohtumised
alast teadlikkust.
Koolituse viisid läbi kogenud

noortevaldkonna koolitajad Triin
Ulla, Deniss Jershov ja Siim Värv
Koolituse tulemusena osalevad
Annemari ja Lilli Ann aktiivselt
uue
noortekohtumise
projekti
kirjutamisel ja rahastuse saamisel ka
projekti teostamisel.

KEAT projekt
Kuuldu põhjal sündisid alljärgnevad
luuletused:
Politseinik astus ligi,
rääkis veidi juttu.
Mis ta meile selgeks tegi,
kordan üle ruttu.
Sõltuvusi igas eas
meil pole üldse vaja,

narkootikum ei ole hea
vaid mürk ja eksitaja.
Hoidke eemal suitsust, viinast
nii ta õpetas,
siis saate elust võtta viimast
ja jutu lõpetas.
Liisa Riin Linno (6a klass)

Koolis käis meil politsei,
seljas munder sinine.
Rääkis meile pahedest,
mis meie ümber asuvad.
Alko, narko selgeks tehti,
selle pahed ette loeti.
Tubakastki välja toodi,
selle mõjud ette kanti.
Sellest jutust mõistsin ma,
et puhtaks jään ma täiega.
Seda soovin kõigile,
isegi oma vaenlasele.
Isabell-Marii Uotila (6a klass)
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Kodutütred tähistasid 85. aastapäeva Estonias

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil
Kalurite tn 2b Loksa linn, pindalaga 7195 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind 21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike tiikide põhjakaldal, mereni
(Hara laht) umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn, pindalaga 2317 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise
alghind 4650 eurot. Mereni umbes 300 m. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine
kaheks eramu krundiks), enampakkumise alghind
32 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

Foto: Sõnumitooja
Kodutütred said 19. jaanuaril 85 aastaseks ning sellel
päeval toimusid pidulikud koondused ringkondades.
Suur üle-eestiline pidu peeti 25. märtsil Estonias, kuhu
kutsuti kokku kõik tublid noortejuhid, sõbrad, toetajad
ja noored.
Tunnustati tublisid ning Harju ringkond esitas
kodutütarde aitaja sõle saajaks esimese vabariigi aegse
kodutütre Maimu Tamme, kes on viimastel aastatel
aidanud Loksa rühma ajaloo kirjutamisel palju kaasa
oma mälestustega.
Kodutütarde koor, kus laulis igast ringkonnast tüdrukuid,

lõpetas piduliku päeva uhke ja ilusa kontserdiga. Tüdrukud
olid laulud varem selgeks õppinud ning Tallinnas
harjutati paaripäevases laululaagris kokkulaulmist, et
tulemus oleks parim kodutütarde koor. Imeline kontsert
oligi tulemuseks tüdrukute tublist tööst.
85-aastane Kodutütarde organisatsioon jätkab sama
kepsakalt ja rõõmsalt oma tegemistega ning ees ootavad
kevadised võistlused kuhu kutsume appi oma endiseid
noori, lapsevanemaid ja sõpru.
Margit Amer
Loksa rühmajuht

4. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel
Loksa linna omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve
ärimaa, alghind 21 360 eurot.
5. Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis
oleva korteri aadressil Posti tn 30-11, üldpindalaga 31,9 m2
enampakkumise alghind 3000 eurot.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 20.04.2017 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Muusikakooli kevadkontsert

Päästeamet on Eesti usaldusväärseim riigiasutus, kes ennetab õnnetusi, päästab elusid, vara ja keskkonda. Kui Sa jagad meie ühiseid
väärtuseid, milleks on abivalmidus, julgus ja usaldus –
ootame Sind kandideerima

Põhja päästekeskuse LOKSA
päästekomandode PÄÄSTJA ametikohale
peamised tööülesanded				
elude ja vara päästmine				
ohutuma elukeskkonna loomine
inimeste ohuteadlikkuse tõstmine
heal kandidaadil on keskharidus, hea eesti keele oskus, vastavus
päästjale kehtestatud füüsilise ettevalmistuse ja tervisenõuetele, tahe
luua igaühe kaasabil turvaline elukeskkond. kasuks tuleb C-kategooria
mootorsõiduki juhtimisõigus, päästja kutsekvalifikatsioon
omalt poolt pakume vähemalt 35-päevast puhkust, tööd vahetustega (24 h), vahetusi kuus keskmiselt 7 – 8, brutopalka LOKSA, KEHRA
päästekomandodes alates 711 eurot kuu
Ametikohale kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirjaga
e-posti aadressile kathlin.pukk@rescue.ee
Täiendav info: Teet Piile, Harjumaa päästepiirkonna juhataja, telefon
58602972, e-mail teet.piile@rescue.ee
Konkursi korraldusest: Käthlin Pukk, personaliarvestuse ja asjaajamise
talituse nõunik, telefon 58607172, e-mail kathlin.pukk@rescue.ee

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Lastele kontroll 10-eur.
Prillitellijale lapsele kontroll 5-eur.

17.04. 2017.a. kella 10.00-st LOKSA RAAMATUKOGUS

INFO ja ETTEREGISTREERIMINE telefonil 5323 2454

TIIU VILJASAARE
NÄITUSE UUS
EKSPOSITSIOON
LOKSA KULTUURIKESKUSE
FUAJEES

Näitus on avatud alates
27.03.2017 kuni 29.05.2017
kell 10.00 – 18.00.

Vajame lillemüüjat Loksale
Lillekimpude tegemine,
lillede eest hoolitsemine, müük.

Nõudmised kandidaadile:
Eelnev kogemus floristina, lillemüüjana
Loominguline mõtteviis Teeninduskogemus
Ettevõte pakub:
Head palka vastavalt müükidele
Toetavat meeskonda uute ideede loomisel
Paindlikku tööaega
Lisainfo: telefonil 56666332
n

n

n

n

n

n

Kolck Kolga mõisas otsib
toredat personali:
n Kokka
n Koka abi
n Teenindajat
n Nõudepesijat

Eesti keele oskus ei ole esmane, vaid huvi toidu ja
mõisaköögi arengus kaasa rääkida.
Kui töökogemus ei ole suur, õpetame kohapeal
välja.
Informatsioon:tel 52 49 531 või info@kolck.ee

