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Marsalis Metall OÜ tootmise
üleviimine Loksale
Palju õnne
sünnipäevaks!

suuremate tootmisruumide ja
ülegabariidilise transpordi järele.
Pärast pikaajalist analüüsi ja
põhjalikku kaalumist, otsustasime
alustada Loksa Laevatehase ostu
läbirääkimisi. Loksa Laevatehase
müügitehing sõlmiti 15. märtsil 2016.
a. Metallkonstruktsioonide tootmise
mahtude ja suundade arenedes peame
võimalikuks töötajate arvu kasvu kuni
400 inimeseni.

Marsalis Metall OÜ on 2009. aastal
asutatud ettevõte, mis tegeleb
metallkonstruktsioonide tootmisega.
Kogu meie toodangust läheb
99% ekspordiks. Peamisteks
tootegruppideks on suuremahulised
metallkonstruktsioonid tööstuslikes

ja infra projektides. Marsalis
Metall OÜ pakub erinevate
seadmete ja rajatiste täislahendust
alates projekteerimisest, tootmisest
kuni paigalduse ja käivitamiseni.
Hetkel on käimasolevatest töödest
suurimat väljakutset pakkuvad

Mertaniemi ja Levaniemi
avakaevanduste purustite ja
konveierite projektid Põhja-Rootsis.
2013. aastal alustas Marsalis
Metall OÜ sildade tootmisüksusega,
mille tulemusena tekkis vajadus

Lisaks olemasolevatele
tootmissuundadele alustab Loksal
tegevust uus ettevõte Marsalis
Element OÜ. Marsalis Element OÜ
hakkab tootma raudbetoonelemente
ja kaubabetooni. Planeeritav
töötajate arv uues ettevõttes 2018.
aastaks on 110 inimest.
Kahe suure toomisharu,
metallkonstruktsioonide ja
betoonelementide tootmine,
käivitamine Loksal, toob Loksa
arengule kaasa suuri investeeringuid
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Loksa linn suundub uuele
arengule

Marsalis Metall OÜ tootmise
üleviimine Loksale

Hea lugeja!
Loksa linn kohaliku oma
valitsuse üksusena juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja riigi
teistest õigusaktidest, Loksa linna põhimäärusest ja
õigusaktidest ning nendest
tulenevatest õigustest ja
kohustustest.
Loksa linna 2015. a majandusaasta aruannet vaadates, on hea meel märkida,
et pärast järsku üksikisiku
tulumaksu laekumise langust aastatel 2011–2013,
oleme asunud väikesele tõusuteele. Möödunud majandusaasta oli
Loksa linna jaoks kui mitte murranguline, siis igal juhul ettevalmistav aasta tegevusteks, mis peaksid andma tõuke linna majanduse kasvuks juba lähiaastatel.
M-Tronix OÜ lõpetas põhilised ettevalmistustööd, et 2016. a asuda
uute patenteeritud toodete tootmisse juurutamist.
Pärast seitsmeaastast seisakut võin kinnitada, et endine Loksa
laevatehas on saanud uue ja võimeka omaniku. Marsalis Metall OÜ
on tulnud Loksale, et siis jääda ja areneda. Loksalastele tähendab
see aga juba lähitulevikus uusi töökohti.
Kadunud on hirm tervishoiuteenuste kadumise või vähenemise
pärast – 01. maist 2016. a tegutseb Loksa Ravikeskus ühe osana
Tapa Haigla OÜ-st.
Alates 2014. aastast saavad loksalased kasutada Loksa Haljastus
OÜ vahendusel kaasaegset vee- ja kanalisatsiooni teenust, mille
tagas ligi 7,0 milj. suurprojekti realiseerimine.
Soojamajanduse korrastamiseks rekonstrueeritakse 2016. a jooksul
kõik soojatrassid.
Tegutseb Loksa linna ja Tallinna linna osalusel moodustatud MTÜ
Keskkonnateenused tellimisel rajatud jäätmejaam.
Jätkub Loksa spordisaali, Loksa Kultuurikeskuse ja Loksa
Muusikakooli ruumide etapiviisiline renoveerimine.
Valminud ehitusprojektid ootavad Loksa staadioni ehitust,
Loksa laululava ehitamist ja Loksa Kultuurikeskuse laiendamistrenoveerimist.
Loksa linn soovib investeerida valdkondadesse, eesmärgiga
parandada linna elukeskkonda ja linna poolt osutatavate avalike
teenuste kvaliteeti.
Loksa linn pöörab jätkuvalt erilist tähelepanu ja teeb kõik
endast oleneva võimaluste loomiseks uute töökohtade loomisel,
kus eelduseks on hea koostöö tänaste ja tulevaste ettevõtjatepartneritega.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa linnapea ja Kuusalu
vallavolikogu liige
Värner Lootsmann
võtab kodanikke vastu igal neljapäeval
kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette sekretäri
juures või tel 6031253
Eelmises Loksa Elu ilmunud eestikeelsete artiklite tõlkeid
leiad internetis www.loksalinn.ee/leht

ja loob uusi töökohti, mis
võimaldab spetsialistidel tulla tagasi
koju ja töötada oma kodukohas.
Olemasolevatest tehase töötajatest
võtsime esmajärjekorras üle oma
meeskonda väga tublid Loksa
kohalikud elanikud, kes on pikalt
töötanud antud tehases ja on oma
kodukoha tõelised patrioodid.
Loksa linnavalitsuses, kohtudes
linnapea Värner Lootsmanniga,
saime kinnitust koostöövalmidusest
linnavalitsuse ja Marsalis
Metalli vahel uute ideede ja
arenguplaanide elluviimiseks.
Ühiselt linnavalitsusega alustame
kohaliku elu edendamist, andes
oma panuse Loksa arengule ning

täname Loksa linna, eesotsas Värner
Lootsmanniga, meile antud usalduse
ja meeldiva suhte alguse eest.
Marsalise motoks on olla
usaldusväärne partner. Nagu on
öelnud president Lennart Meri:
„Usaldus ei ole kaasavara, mida
on kogutud sukasäärde, kuni see
on saanud täis. Usaldust tuleb igal
jumalahommikul uuendada, päevast
päeva taastada, kasvatada nagu
kapitali ja hoida nagu algkapitali.”
Tänan Meie tublit meeskonda, kes
aitab vedada sellist suurt projekti ja
kanda seda vastutuse koormat.
Erich Reimets
Marsalis Metall OÜ juhatuse liige

Marsalis Element OÜ on betoonelemente valmistav ettevõte. Seoses
Loksa linnas uue tsehhi avamisega
otsime oma meeskonda uusi
töötajaid.
- betoonelementide valmistaja
(õppimine kohapeal)
- betoonelementide
valmistajate tootmisjuht
- laborandid
- konstruktorid
- tehnoloog
Palume saata oma CV e-posti
aadressile: erni.kaos@marsalis.ee
või helistada tel 501 2253

Lootes vaid heale – loksalased
mälestasid kõiki küüditatuid
Heaks traditsiooniks on saanud igal
aastal märtsiküüditamise päeval
mälestada meiekandi represseerituid,
nii ka sel aastal. Loksa kirikuaia
mälestuskivi juurde kogunesid
linnajuhid, Loksa noorkotkad ja
kodutütred ja kõik need, kes võtsid
nõuks mälestada kannatanuid.
Kirikuõpetaja pidas mälestuspalvuse,
linnapea meenutas meile, kui habras
on tegelikult rahu meie kodudes.
Peale mälestusüritust ootas osalejaid
kultuurikeskuses kaetud kohvilaud
ja teatrietendus külakostiks loksalastele. Küüditamisest rääkiva näidendi tõi lavale Kiisa Rahvamaja,
autor ja lavastaja Tiiu Rõuk, osades Vaige Urgard, Marianne Õun
ja Tiiu Rõuk. Näidendi pealkirja
idee pärineb Ott Arderi luuletuse
„Kaunilt kaua” fraasidest.
Kuulajaid-vaatajaid köitis võrratu
ansamblimäng ja paljudele tuttavad
olustikupildid. Õhtu möödus soojas
õhkkonnas ja kõigi koduteed valgustasid kalmistuaial võbelevad
lugematud küünlaleegid.
Kultuurikeskus tänab osalemise eest
Kiisa näitetruppi, linnajuhte, õpetaja
Ahti Udamit, Margit ja Tarmo
Amerit ja Vana-Loksa Seltsi.
Helle Lootsmann
Sa Loksa Kultuur juhatuse liige
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Volikogu istung toimus 7. aprillil
2016 kultuurikeskuse saalis. Lisaks
volikogu liikmetele, linnapeale ja
linnaametnikele osalesid istungil
Ida-Harju politseijaoskonna juht
Valter Pärn ja piirkonnapolitseinik
Kalev Kuuspalu.
Politseitöötajad andsid ülevaate
õiguskorrast 2015. aastal Harjumaal
ja Loksa linnas.
Ülevaate õiguskorrast leiate linna
veebilehelt http://www.loksalinn.ee/
et/volikogu-istung
Volikogu võttis informatsiooni
teadmiseks.
Loksa linnapea informeeris
koosolijaid linnavalitsuse ja tema
allasutuse tegevusest ning rääkis
uute ettevõtete tulevikuplaanidest.
Volikogu võttis informatsiooni
teadmiseks.
Seoses 1. jaanuaril 2016 jõustunud uue sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ja lastekaitseseadusega vaatas linnavalitsus läbi kõik
Loksa linna sotsiaalvaldkonna

korraldamisega seotud õigusaktid ning valmistas ette eelnõud,
millede vastuvõtmisega volikogu
poolt viidi kehtivad määrused
kas kooskõlla uue SHS-iga või
koostati uued korrad:
n Volikogu delegeeris lastekaitseseaduses sätestatu kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded täielikult
ja sotsiaalhoolekande seaduses
sätestatud ülesanded osaliselt Loksa
Linnavalitsusele.
n Volikogu võttis vastu Loksa
linna omandis olevate eluruumide
kasutusse andmise korra.
Korra põhimõtteid ei muudetud,
vaid määruses kasutatavad mõisted
viidi kooskõlla uue SHS-i ja
sotsiaalseadustiku üldosa seadusega (SÜS) ning täiendati määruse
preambulit.
n Volikogu kehtestas uuesti toimetulekutoetuse määramiseks vajalikud eluasemekulude piirmäärad.
Piirmäärade suurusi ei muudetud,
määruses kasutatavad mõisted viidi
kooskõlla uue SHS-i ja SÜS-ga.

n Volikogu võttis vastu uue sotsiaaltoetuste andmise korra Loksa
linnas ning tunnistas kehtetuks
lisaks senisele toetuste andmise
korrale ka puudega lapse vanemale
hooldajatoetuse maksmise korra ja
määruse, millega oli kehtestatud
puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määr.
Uue korraga ei muudetud kohalike
sotsiaaltoetuste liike, suurusi ega
määramise korda, vaid viidi määruses kasutatud mõisted kooskõlla uue
SHS-i ja SÜS-ga.
n Volikogu võttis vastu uue
sotsiaalteenuste osutamise korra
Loksa linnas. Kuna see kord sätestab ka koduteenuste osutamise tingimused ja korra, tunnistas volikogu
kehtetuks seni kehtinud „Loksa
linnas osutatavate koduteenuste
nimekirja, koduteenuste osutamise
tingimuste ja korra kinnitamine“.
Volikogu poolt kehtestatud uusi
õigusakte rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. aprillist 2016.

Volikogu liige Ilmi Ternovskaja
hääletas kõigi nimetatud Loksa

linna sotsiaalvaldkonna tegevust
reguleerivate õigusaktide vastuvõtmise vastu. Sellest järeldan,
et rahvaesindajal on ükskõik,
kas sotsiaalteenused ja -toetused
jõuavad abivajajateni.
n Volikogu muutis Loksa linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise, nende kasutamise ja
liitumistasude võtmise korda –
korra § 11¹ lõike 1 punktis 1 toodud
mõnede reostusnäitajate (heljuvainete, üldlämmastiku ja üldfosfori
sisaldus) piirväärtusi vähendati,
kuna need ületasid projektijärgseid
ja erikasutusloal ettenähtud näitajaid.
n Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maa
aadressil Rohuaia 8a. Tegemist
on Loksa turu kinnistust Tallinna
tänava poole jääva 566 m² suuruse
maa-alaga, mille omandamisel saab
linn selle korrastada.
n Volikogu otsustas võõrandada kaks kinnistut. Kinnistud
moodustusid Tallinna tn 45 kinnistu

Kuusalu vallavolikogu esimehe Enn Kirsmani umbusaldamine
aprillis 2016
Kui viis Kuusalu vallavolikogu liiget (A. Kaarmann, M. Kröönström,
E. Rutiku, K. Vahtras ja S. Valdmaa) 27-ndal jaanuaril 2016. a andsid
volikogu istungil üle umbusaldusavalduse Kuusalu vallavanem Urmas
Kirtsile, ei osanud umbusaldajad
uneski näha, millise „tsirkuse“ korraldab umbusaldamise menetlemisest Kuusalu vallavolikogu esimees
Enn Kirsman. Kuna umbusaldamine
menetlemine 1. veebruaril 2016. a
meenutas pigem kurba ja haledat
aprillinalja, pöördusid umbusaldajad Harju maavanema Ülle Rajasalu
poole maavanema järelevalve algatamiseks. Maavanem ei algatanud kahjuks küll otsest järelvalvet,
kuid oma kirjas Kuusalu vallavolikogu esimehele Enn Kirsmanile

Üks lihtne
soovitus
tänastele Kuusalu
vallajuhtidele –
hakake täitma
meie endi poolt
vastu võetud
otsuseid.

õigus kutsuda istung kokku ka
sellisel ajal, mida pole eelmisel
istungil kokku lepitud!?
Kuna see on midagi uut omavalitsuste volikogude tööpraktikas,
esitasid nüüd juba seitse Kuusalu
vallavolikogu liiget (A. Kaarmann,
V. Lootsmann, S. Valdmaa, M.
Kröönström, K. Vahtras, M. Soom
ja E. Rutiku) 23. märtsil 2016
umbusaldusavalduse
volikogu
esimehele Enn Kirsmanile.
Seda umbusaldusavaldust kolmapäeval 06.04.2016 Kuusalu vallavolikogu istungil ka menetleti.
Nagu arvata võis, kinnitasid üheksa
volikogu liiget (Reform + Valimisliit)
käetõstmisega, et neile on volikogu
esimehe senine tegevus sobib ja
nii võiks ka jätkata. Kuus volikogu
liiget (IRL-i nimekiri + Keskerakond
+ M. Soom reformierakonnast ja
E. Rutiku) andsid teada, et Enn
Kirsmanil oleks aeg esimehe kohalt
lahkuda. Kuidas edasi? Arvestades
erinevaid
rikkumisi
volikogu
juhtimisel, on opositsioonil soovi
korral võimalus volikogu esimeest
umbusaldad igal volikogu istungil.
Kas nad seda kasutavad, on nende
endi otsustada.

selgitas, et 1. veebruari 2016. a istung oli kokku kutsutud Kuusalu
valla põhimäärust rikkudes ja tegi
ettepaneku kokku kutsuda uus istung, tagades põhimääruse täitmise.
Tuginedes maavanema ettepanekule,
tegi samasisulise avalduse vallavolikogu esimehele ka volikogu liige
Sulev Valdmaa.

Mis aga saab vallavanem Urmas
Kirtsi seni menetlemata umbusaldamisest, siis siin on variante
rohkem kui üks.

Selle asemel, et täita lihtsaid
õigusnorme ja ametniku eetikat,
teatas vallavolikogu esimees Enn
Kirsmann oma vastuses Harju
maavanem Ülle Rajasalule, et oleks
targem kui maavanem ei sekkuks
Kuusalu valla siseasjadesse ja
temal kui volikogu esimehel on

Ka Kuusalu vald on vaid üks
paljudest omavalitsustest, mitte aga
isevalitsus, mida juhivad iseenese
tarkusest juhinduvad isevalitsejad.

Üks lihtne soovitus on tänastele
Kuusalu vallajuhtidele kindlasti –
hakake täitma meie endi poolt vastu
võetud kordasid ja otsuseid.

Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige

Umbusaldusavaldus Kuusalu
vallavolikogu esimees Enn Kirsmanile
Käesolevaga algatame umbusaldamise avaldamise Kuusalu vallavolikogu
esimehele Enn Kirsmanile. Kolmapäeval, 27-ndal jaanuaril 2016 a andsid
viis Kuusalu vallavolikogu liiget menetlusse umbusaldamise avalduse
vallavanem Urmas Kirtsile.
Samal päeval, 27-ndal jaanuaril 2016 a edastas volikogu esimees Enn
Kirsman vallavolikogu istungi kutse 01. veebruariks 2016 a algusega
kell 19.00, mis on vastuolus Kuusalu valla põhimääruse §23 lg 8, mille
kohaselt volikogu istung ei alga hiljem kui kell 18.00.
Volikogu esimehe Enn Kirsmani poolt kokku kutsutud volikogu istungil 01.
veebruaril võeti istungi protokollilist nähtuvalt vastu otsus selle kohta,
et otsust vallavanem Urmas Kirtsi umbusaldamiseks vastu ei võeta (10
poolt, 0 vastu häältega).
Kuusalu vallavolikogu liikmed palusid Harju maavanemat Ülle Rajasalu
algatada maavanema järelevalve. Harju maavanem oma kirjaga
03.03.2016 a nr.3-2/494 Kuusalu vallavolikogule informeerib, tsiteerin:
“Kuna volikogu ei kutsutud 01.02.2016 a istungiks kokku põhimääruse
kohaselt, ei olnud volikogu ka sel istungil otsustuste tegemiseks, s.h.
menetlustoimingute tegemiseks pädev. Kui HMS §63 lõike punkti 3
järgi on tühine mittepädeva haldusorgani poolt antud haldusakt, siis on
tühised ka mittepädeva haldusorgani poolt tehtud menetlustoimingud.“
Harju maavanem Ülle Rajasalu soovitas Kuusalu vallavolikogule
01.02.2016 a volikogu istungil otsustatud küsimuse uut läbivaatamist
valla põhimääruse kohaselt kokku kutsutud volikogu istungil. Tulenevalt
Harju maavanema kirjast, palus Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa
volikogu esimeest Enn Kirsmani lülitada vallavanem Urmas Kirtsi
umbusaldamise küsimus vallavolikogu istungi päevakorda. Vastuses
Sulev Valdmaa avaldusele keeldus volikogu esimees vallavanem Urmas
Kirtsi umbusaldamise avalduse uut menetlemist algatama.
Jättes hetkel tähelepanuta vaidluse, kas 01.02.2016 a volikogu istungil
vastuvõetud dokumendi näol on tegemist haldusdokumendiga või mitte,
pidi volikogu esimees lähtuma ka ametniku hoolsuskohustusest ning
tekkinud kahtlustuse lahendamiseks kokku kutsutava volikogu päevakorda
lülitama Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi umbusaldamise avalduse
menetlemise vastavalt Harju maavanem Ülle Rajasalu soovitusele ja
volikogu liikme Sulev Valdmaa avaldusele. Kuusalu vallavolikogu esimees
sellist soovitust eiras.
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman on tahtlikult või tulenevalt
kompetentsi puudumisest ületanud seadustega ja Kuusalu valla
põhimäärusega volikogu esimehele antud pädevuse.
Allakirjutanud paluvad Kuusalu vallavolikogu esimehel Enn Kirsmanil
lülitada umbusaldusavaldus järgmise volikogu istungi päevakorda.
23.03. 2016. a
Allkirjad:
S. Valdmaa, V. Lootsmann, A. Kaarmann, K. Vahtras, M. Kröönström,
M. Soom, E. Rutiku.

jagamisel. Omavalitsuse ülesannete
täitmiseks pole nimetatud kinnistud
linnale vajalikud. Hoonestamata
kinnistu aadressil Tallinna tn 41,
pindalaga 1424 m2, sihtotstarbega
ärimaa, otsustati võõrandada suulisel enampakkumisel alghinnaga
21 360 eurot.
Hoonestatud kinnistu aadressil
Tallinna tn 43, pindalaga 1085 m2,
millel paiknevas hoones on äripinnad, otsustati võõrandada suulisel
enampakkumisel alghinnaga 50 000
eurot.
n Volikogu lubas volikogu
esimees Rein Heina osalisele korralisele puhkusele. Teda asendab
volikogu aseesimees Helle Lootsmann.

Ülevaate õiguskorrast ja volikogu
istungil menetletud eelnõud leiate
linna veebilehelt
http://www.loksalinn.ee/
et/volikogu-istung
Rein Heina
Volikogu esimees

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. jaanuar - 31. detsember 2016.
a ning on 1. jaanuar 2017. 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 1 sülearvuti ja 2
kuni neljaliikmelise pere kruiisi
Rootsi (reis + toitlustus laevas)
ning 5 perepiletit kõikidele Loksa
Kultuurikeskuses toimuvatele
kontsertidele 2017. a jooksul.
1. jaanuari 2017 seisuga
koostatakse rahvastikuregistri
andmete põhjal nimekiri, kes on
kampaania perioodil linnaelanikuks
registreerunud. Uued linlased
pääsevad ujulasse tasuta juba
alates 9. jaanuarist 2017. a.
Loosimise viib linnavalitsus
läbi 2017. a jaanuarikuu
linnavalitsuse istungil, millest
saavad soovi korral osa võtta ka
värsked Loksa linna elanikud.

4 VALLAUUDISED

Kas Kuusalu vallajuhid pelgavad võrdsete liitu?
Ennustatakse, et reformierakonna
kindlal juhtimisel on taasiseseisvunud Eestimaal jõudmas lõpusirgele
kauaoodatud, juba veerand sajandit tõusude ja mõõnadega kulgenud haldusreform. Suve alguseks
peaks riigikogu heakskiidu saama
paljuräägitud reformiseadus. Kui see
sünnib, panevad leivad ühte kappi ja
muutuvad võimekamaks ligi kolmveerand väikevaldasid ja -linnasid.
Vähemalt nii arvavad riiki valitsev
koalitsioon ja nende tulihingelised
toetajad.
Eestimaalaste elu paremaks muutva
suurejoonelise haldusreformi toimumises julgen aga kahelda. Seni
olematu regionaalpoliitikaga ja
arusaamatu haldusreformi kontseptsiooni elluviimisega loodetud
eesmärki küll ei saavutata. Kui
kodukohas tööd pole, siis lahkuvad
inimesed pealinna ja välismaale ka
5000+ elanikuga vallast. Tarbijate
nappus toob omakorda kaasa avalike
teenuste mahu vähenemise, rääkimata loodetud kvaliteedi tõusust ja
ääremaastumine jätkub.
Suurema valla tekkimisel ei tule ka
halduskulude kokkuhoidu, kuna seadusest tulenevalt peab avalike teenuste osutamist korraldama kõikides
asustusüksustes, kus enne ühinemist
paiknesid valla – või linnavalitsused.
Kokku hoiab vaid riik, valides rahanappusel lihtsaima tee – las maarahvas otsustab ise, kuidas oma elu korraldada liitujate näiliselt suurema
rahakoti toel. Ja kui hakkama ei saa,
siis on oma viga!

Et haldusreform 2017. aastal toimuvatel kohalike omavalitsuste
volikogude valimistel tõepoolest
teoks saaks, leitakse seaduse eelnõu
kohaselt ühinemisest keelduvale
vallale-linnale „kosilane“. Kaasavarast, st ühinemistoetusest jäävad
vastuhakkajad ilma! Tuletan meelde,
et eelmise riigikorra sunniviisilised
ettevõtmised viisid ühiskonna krahhini!
Kavandatava reformi käigus peaks
ühinema ka Loksa linn. Loksa kandi elanike huvidest lähtuvalt tegigi
Loksa Linnavolikogu 20. jaanuaril 2016 Harju- ja Lääne-Virumaa
omavalitsustele – Kuusalu, Vihula,
Kadrina, Haljala vallale ettepaneku
alustada
ühinemisläbirääkimisi.
Meie ettepanekule vastasid Kadrina
ja Haljala vallavolikogu eitavalt,
mida ka põhjendati. Vihula valla
volinikud andsid teada, et mõistlik oleks omavalitsuste ühinemise
teemaga jätkata siis, kui vastav seadus on vastu võetud.
Kuusalu vallavolinikud asusid aga
seisukohale, et Loksa ettepanekud
ei ole kõlbulikud, nimetamata seejuures mitte ühtegi asjaolu, millele
haldusterritoriaalse korralduse muudatus –ühinemine, mõjuks negatiivselt.
Volikogu esimehel Enn Kirsmanil
oli tõesti raske põhjendada Loksale äraütlemist. Vallarahvalt otsuse
tegemiseks loodetud abi jäi olematuks – ligi 6600 elanikust vaid 116
soovitas Loksa linnaga mitte liituda.
140 inimest toetas hoopis Madis

Jõgi tehtud rahvaalgatust peatada
Kiiu Mõisa renoveerimine ja kaaluda erinevaid alternatiive..., mis oli
sisuliselt Loksa linnavolikogu ühinemisläbirääkimiste algatamise 2.
ettepanek. Vallavolikogu komisjonide liikmed olid komisjoni protokolli
kohaselt napisõnalised ja toetasid
volikogu esimehe ettevalmistatud
„saba ja sarvedeta“ eelnõud.
Ühinemisläbirääkimiste alustamise
ettepaneku tagasilükkamist peab
seadusekohaselt põhjendama. Ei piisa otsuse preambulis vaid volikogu
komisjonide otsustele ja küsitluste
tulemustele viitamises. Ka pole Loksa linnavolikogu oma ettepanekuga
seadnud kahtluse alla Kuusalu vallavolikogu õigust, võimet ja kohustust
ise otsustada, korraldada ja juhtida
kohalikku elu. Veel vähem soovinud
Kuusalu volikogu omavahel tülli
pöörata, nagu kahtlustas Enn Kirsman 30. märtsi Sõnumitoojas. Tulevikku vaatavad Loksa rahva esindajad pidasid vaid vajalikuks juhtida
naabervalla poliitikute tähelepanu
asjaolule, et vallal ei ole mõistlik
kulutada
Kiiu mõisahoone kordategemiseks
miljon eurot laenuraha. See hakkab
avaldama negatiivset mõju ühinenud
omavalitsuste investeerimisvõimekusele ja seda peavad pangale tagasi
maksma hakkama ka loksalased.
Teisisõnu – Loksa linna volinikele
pandi pahaks, et nad julgesid naabreid kutsuda üles mitte „põletama“
vaba raha kaheldava väärtusega projektile.
Viimase 15 aasta kogemus näitab,

Neljandat Loksa linna pakkumist ei tule
Loksa linn on teinud Kuusalu
vallale kolm korda ettepaneku
alustada
ühinemisläbirääkimisi.
Kolm korda on Kuusalu juhid
erineval
moel
läbirääkimistest
kõrvale hiilinud. Võib lahjat mürki
võtta, et Loksa linn ja Kuusalu vald
ühinevad niikuinii! Küsimus on,
kas vabatahtlik või sunniviisiline.
Mõistlik on vabatahtlik ühinemine,
millega kaasneks ligi 800 000
eurone ühinemispreemia. Laekuvat
raha saab kasutada ühinenud
omavalitsuse elu edendamiseks.
Hädavajalik on parandada haridusja sotsiaalteenuste kvaliteeti nii
Kuusalu vallas kui ka Loksa
linnas. Ka Kuusalu valla külateed
on kroonilises rahapuuduses. Igaaastane saja tuhandeline teederaha
investeering ei katta hädapäraseid
vajadusi. Kevadisel teedelagunemise
ajal on läbimatuid külateid.
Tolmuvabast kattest ei julge
unistadagi. Loksa Linnavolikogu
on
protsessi
ettenäinud
ja
käitunud riigimehelikult sidudes
ühinemistingimuseks mitte võtta
Kiiu
mõisa
renoveerimiseks
miljonilaenu. Sisuliselt tähendaks
see maksumaksja raha ebamõistlikku
ja vastutustundetut raiskamist.
Täna on Loksa linnavalitsusel
korralik hoone, kuhu mahtusid
varem Loksa vallavalitsus ja Loksa
linnavalitsus. Väikeste kulutustega
saaks tänasest linnavalitsuse hoonest
korralik
vallavalitsuse
hoone.
Täiendavalt vallavalitsusele Loksa
linnas (elanikke ca 3000) võiksid
tulevikus olla teeninduspunktid

Kuusalus (elanikke ca 1100), Kolgas
(elanikke ca 450). Vallaametnike
näilik kaugus ei tohiks vallaelanikke
hirmutada. Kui tihti me üldse satume
vallamajja toimetusi tegema? Paljud
toimetamised saab tehtud internetis.
Sotsiaalametnik peaks ise tihedamini
jõudma abivajajani.
Kiiu
mõisa
renoveerimiseks
tuleb leida erainvestor, mitte aga
tühjendada maksumaksja rahakotti.
Kirtsi/Kirsmani koalitsioon peaks
küsitava väärtusega eneseuhkuse
maha matma ja loobuma Kiiu
mõisa renoveerimisest Kuusalu
vallaelanike raha eest.
Tänane
kinnisvaraturg
ütleb
selgelt, et Kiiu mõisa tehtav
vallamaksumaksja investeering ei
tasu ära. Seda raha me ei saa kunagi
tagasi. Eesti Pangale kuuluv hästi
korda tehtud, suhteliselt privaatses
kohas, Tallinna lähedal, korraliku
sisustuse ja mööbliga Maardu mõis
on müügis 1,4 miljoniga. Ostjaid ei
ole. Eesti suurim Aleksandri kirik
Narvas on pankrotipesas hinnaga
pool miljonit eurot ja ostjat ei leidu.
Kui Kiiu mõis renoveerimisest pole
huvitatud erainvestorid, on Kiiu
mõisa hea tahte ja töise suhtumisega
võimalik teisel moel, maksumaksja
raha säästlikult, korda teha.
Näidet ei pea kaugelt otsima. Meie
hea naaber Anija vald on tasa ja
targu toimetanud Anija mõisa
arendamisega.
Aastaid
tagasi
moodustati Sihtasutus Anija mõis
visiooniga tegutseda Balti Saksa
pärandi ja mõisakultuurikeskusena.

et ainult Kuusalu vallaga liitumine
Loksa kandi elanikele kasuks ei tule.
Arvan, et oma kogemustele tuginedes mõtlevad nii ka endise Loksa
valla elanikud. Kahjuks on nad olnud kannatlikud ja tagasihoidlikud,
arvatavasti lootuses, et küll elu ja
aeg asjad paika paneb. Aga ei pane!
Seda kinnitab kasvõi fakt, et Kuusalu ja Loksa valla ühinemislepingu
kohaselt avatud Kolga ja Loksa
teeninduspunktidest on täna avatud
vaid viimane, kus töötab 1 inimene!
Siinkohal tuletan veelkord meelde
seadusesättest tulenevat nõuet –
Kuusalu vallavalitsus oleks pidanud korraldama endise Loksa valla
elanikele avalike teenuste osutamist
ka Loksa linnas, kus paiknes enne
ühinemist Loksa vallavalitsus. Aga
valitsejad tegid nii, kuidas odavam
ja kasulikum Kuusalu kandi rahvale.
Loksa poolne huvi ühineda oma
naabriga on kestnud juba alates sajandivahetusest. Sellest on korduvalt
räägitud ja kirjutatud. Kuid lühidalt
veelkord. Esmakordselt oleks võinud
Loksa linnast, Loksa ja Kuusalu vallast saada suurvald 2005.aastal. Tollastel Kuusalu vallajuhtidel õnnestus
Loksa linna ja Loksa valla ühinemisläbirääkimised nurjata ja seejärel
Loksa vallaga diili teha. Loksa linn
heideti ühinemisprotsessis üle parda
– ei olevat veel ühinemisküps... 4
aastat hiljem tegime oma naabrile
taas ettepaneku ühineda. Kuluaarides sosistati, et Kuusalu nõustus
alustama läbirääkimisi, kuid ametlik
teade Kuusalu volikogu 29.10.2008
positiivsest otsusest väljastati Loksale teabenõudena alles 7 aastat

hiljem! Loksa linna viimane, kolm
kuud tagasi tehtud ettepanek, istuda
ühinemisläbirääkimiste laua taha, sai
eitava vastuse, sest oli Kuusalu valitsejate meelest liialt pretensioonikas.
Miks pelgavad Kuusalu valla poliitikud Loksa linnaga rääkida ühinemisest? Kohe kindlasti ei ole see
suur võlakoormus, sest selle vähendamisega on linn kenasti graafikus.
Loodan väga, et see ei ole ka rahvusküsimus, mida ei saanud mainimata jätta Kolga elanik Ott Sandrak.
Probleem on vast selles, et Loksa
linn on piirkonna keskus, mis on
tõmbekeskuseks ca 5000 inimesele
Harju- ja Lääne-Virumaalt. Loksa
on tugev konkurent Kuusalu püüdlustele, kindlustada oma positsiooni
Ida-Harjumaa keskusena.
Hea lugeja! Mida kardab Kuusalu
võimukoalitsioon eesotsas Kirsmani
ja Kirtsiga?
Äkki tõepoolest seda, et tuleb hakata
Loksa linnaga ja võib-olla ka Vihula
vallaga rääkima ühinemisest kui
võrdne võrdsetega. Kurb, kui see nii
on.

Rein Heina
Loksa linnavolikogu esimees

Loksa mälumänguhooaeg
sai piduliku lõpu

Anija mõisa arendaja, Janne
Kallakmaa, käis kõigis volikogu
komisjonides tutvustamas, selgitamas, põhjendamas, kuidas ja mis
moodi on võimalik mõis korda teha
ja elus hoida. Dokumentatsiooni
korrastamisega viidi Sihtasutus
Anija mõis vastavusse osalemaks
euroraha taotlusprojektides.
Kuusalu valla juhid! Parim aega
taotleda
eurorahastamist
on
möödumas, kuid kiire ja asjatundliku
toimetamisega on eesmärk veel
saavutatav. Kiiu mõis arendamine
vajab julget ja toimivat visiooni
- ning tahtmist. Tahtmist tulla
mugavustsoonist välja.
Täna
puudub
Kirtsi/Kirsmani
koalitsioonil kõik see puudub – on
ainult kinnisidee – võtta üks miljon
laenu!
Soovitus - peatage vallaelanike
rahadega Kiiu mõisa renoveerimine.
See on eelduseks, et astuda
läbirääkimistesse Loksa linnaga
vabatahtlikuks ühinemiseks, millega
kaasneks nii vajalik 800 000 eurot
preemiaraha meie ühise valla eluliste
valupunktide lahendamiseks.
Neljandat korda Loksa linn ühinemisettepanekut ei tee.
Margus Soom,
Kuusalu volikogu liige,
Reformierakond
Endine eelarvekomisjoni esimees

Esimesel aprillil toimus Loksa Kultuurikeskuses piirkondliku mälumängusarja
finaaletapp ja selgusid Loksa parimad mälumängurid. Sarja viimases näitas
ühtlaselt tugevat taset Neymar Seli (Aap Allmägi, Mart Tamm, Taavi
Tšernjavski ja Silvia Piikmann), kes kogus 47 punkti maksimaalsest 64st.
Võitjatele järgnesid võistkond 112 (Mait Kröönström, Kunnar Vahtras, Jaak
Suursaar ja Rain Gusev) 44 punktiga ning võrdselt 42 punkti suutsid koguda
Vanad (Urve Toompuu, Indrek Adler, Martin Piispea ja Tarmo Laanela) ja
Parksi küla (Andres Allmägi, Ave Allmägi, Toomas Kurg ja Tõnu Sild).
Loksa mälumängusarja üldvõitja oli aga selge juba praktiliselt enne viimast
vooru, sest Vanad olid nelja esimese mänguga endale kasvatada jälitajate ees
turvalise edumaa. Kokkuvõttes kogusid Vanad 220 ning teise koha saanud
112 sai viie vooru peale kokku 197 punkti. Kolmandale kohale tuli Parksi
küla 193 punktiga. Esikolmikust ei jäänud kaugele ka Sõbrad ja Vombat
189 punktiga. Äramärkimist väärib kindlasti noorte võistkond Neymar Seli,
kes tegi kaasa vaid neljas mängus, kuid suutis sellele vaatamata tulla 181
punktiga kuuendale kohale. Kokku osales Loksa mälumängul sellel hooajal
18 võistkonda. Enamus osalejaid olid päris Loksa linnast ja Kuusalu vallast.
Korraldajad soovivad sarja õnnestumisele kaasaaitamisel tänada ka toetajaid
– Harju Tarbijate Ühistu, Meie Pood, Oldi Pood, Rutiks OÜ ning Loksa
Kultuurikeskust.
Andres Kaarmann
Mängusarja korraldaja
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Loksa Lasteaed Õnnetriinu
pidas sünnipäeva
Oma päevad veedan lasteaias
Kuhu ema hommikul mind viib
Olen suisa lasteaia maias
kõik mu sõbrad elutsevad siin
Sünnipäevad on läbi aegade olnus oodatud ja meeldivad sündmused. Nende
tähistamised tekitavad ootusärevust.
8. märts on aastas üks tähtis päev meie, Loksa Lasteaia Õnnetriinu jaoks –
see on lasteaia sünnipäev. Selle aastal tähistas lasteaed 31. sünnipäeva. Kena
ja tegus täiskasvanu vanus.
Peale hommikusööki valmistasid kõik rühmad küpsisetordid, siis sätiti ennast piduriidesse ja edasi järgnes kontsert saalis. Õpetajad esitasid lastele
näidendi Õnnetriinu sünnipäevast. Selles said osa ka lapsed, lauldes kaasa laulumängu „Kui sul tuju hea“, „Hea päeva laul“, lasteaia laulu ja muidugi sünnipäevalaulu.
Nii nagu sünnipäeval ikka, olid külalised, kingitused, maiustused.
Palju õnne ja palju lapsi meie lasteaiale, aitäh kõigile toreda päeva eest!
Kaire Kotkas, Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Eesti meeleolud
26. veebruaril toimus Loksa
Kultuurikeskuse saalis trompetiklaverikontsert “Eesti meeleolud”.
Trompetil esitas palasid Neeme Ots
ja pianist oli Ralf Taal.
Üllatuslikult tuttav oli Eurovisiooni
avasignaal, mis on pärit helilooja
M.A. Charpentieri (1643-1704)
loomingust. See kanti ette väga
huvitaval piccolo trompetil.
Saime kuulda nii poola, prantsuse,
vene kui ka eesti muusikat, sest
kavasse kuulus Hillar Kareva, Lepo
Sumera ning Arvo Pärdi looming,
kelle teose “Liblikad” järel ei
tahtnud aplaus kuidagi lõppeda.
Armastatud dirigendile Eri Klasile
oli
kaunikõlalisel
füügelhornil
pühendatud lugu “Gabrieli oboe”,
pärast mida meenutasime üheskoos
vaikuses seda võrratut inimest,
kes jääb alati lisaks muusikale ka
eestlaste südameisse.
Mul on tõeliselt hea meel, et meil
avanes taaskord võimalus kuulata
suurepäraste heiloojate loomingut
andekate pillimeeste esituses, sest
oli tõeliselt kaunis, tundeküllane ja
muusikat täis õhtu.
Sandra Vilumaa
Loksa Muusikakooli õpilane

Keel, mida rahvas räägib, on ta emakeel
Tõepoolest, me kõik räägime oma emakeeles. Muidugi, eesti keel ei ole kõikide laste
emakeel, kuid kuna me elame Eestis ja armastame oma riiki, siis meeleldi tähistame
emakeelepäeva. 16. Märtsil kogunes sõbralik lasteaiapere saali, et tähistada seda
päeva. Erinevate lippude all saabuvaid „külalisi“ võõrustasid õpetajad Natalja ja Olga,
kellel olid seljas vene ja eesti rahvariided. „Külalised“ tervitasid sünnipäevalast saksa,
vene, hispaania, inglise, prantsuse, araabia ja hiina keeles. Peol lauldi üheskoos, loeti
luuletusi ja muidugi, mängiti eesti rahva liikumis- ja ringmänge. Lapsed veetsid aega
suurepäraselt. Peo lõpus, nagu sünnipäevalapsele kohane, kostitati kõiki küpsistega.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Natalja Kalinina ja Olga Trubotšev
Jaaniusside rühma õpetajad

Me kõik unistame vahel millestki ja
mõnikord unistused ka täituvad!
3. märtsil külastas meie lasteaeda
Tallinna Lasteteater Lepatriinu,
nad esitasid näidendi „Ma soovin
et...”. Lugu rääkis väikesest
poisist, kes unistas karvasest
sõbrast ja kodutust koerast, kes
omakorda unistas kodust ja
peremehest. Mõlemad unistused
ka täitusid. Vaadates seda
näidendit veendusime taas, et
näitlemise kunstis ei ole keelelisi
piire! Naerda ja kaasa elada said
kõik, nii eesti kui vene rühmade lapsed, õpetajad ja improviseerivad ning oma tööd
nautivad näitlejad. Suur tänu suurepärastele näitlejatele positiivsete elamuste eest.
Ootame neid jälle külla!
Diiana Balandina, Lepatriinude rühma õpetaja

Kevade algus ja munadepüha
29. märtsil tähistas Loksa
Lasteaia Õnnetriinu sõbralik
perekond kevade algust ja munadepüha. Sellel päikeselisel
päeval korraldasid kaks lõbusat jänest huvitava ja teaberohke reisi läbi Euroopa. Nii
lapsed kui ka täiskasvanud
said teada, kuidas tähistatakse
munadepühi Eestis, Saksamaal, Poolas, Rootsis ja Venemaal. Lapsed said reisida
bussiga, laevaga ning lennukiga, tutvudes reisil erinevate traditsioonidega. Kõige
rohkem pakkusid lastele huvi
mängud. Peo lõppedes sai iga
rühm kingituseks kimbu pajutibusid.
Larissa Nefjodova
ja Jelena Kandrušina
Sipelgate rühma õpetajad

Noorte kotkaste ja kodutütarde tegemised kevadisel koolivaheajal
26.-27.03. toimus noorte kotkaste
ja kodutütarde Loksa ja Kiili rühma
ühislaager. Loksa rühmale tulid külla
Kiili kodutütred. Nendele oli see
üldse esimeseks laagriks, sest Kiili
rühm taasloodi selle aasta veebruaris.
Laager sai alguse orienteerumis ülesandest. Külalised ja Loksa rühma nooremad liikmed jagati 4 võistkonda.
Võistkonnad läbisid kõik edukalt
orienteerumisraja ja kella kolmeks
kogunesime kõik Loksa kirikuaeda,
et
mälestada
küüditamiseohvreid.
Koos linnapeaga asetasime küünlad
ja leinakimbud mälestusmärgile, meie
kodukandi inimeste mälestuseks.
Järgnevalt toimusid kuni õhtutundideni
Loksa Noortekeskuses õpitoad. Kuna
tulemas on maakondlikud võistlused,
siis õppisime matkatarkusi. Erinevate
teemade vahel rääkis meie endine
kodutütar Diana Nooska noortele enese
hoidmisest, tervisliust toitumisest ja
paljudest muudest noori puudutavatest
probleemidest. Enne magamaminekut
vaatasid noored enda valitud filme.

Pühapäev algas hommikuvõimlemisega,
mille viisid läbi Loksa noored. Toimus
traditsiooniline võileibade valmistamine
ja kuna olid kevadpühad, siis värvisime
kanamune. Viimaks andsime noortele

meeskonna
töö
juhiseid.
Kahe
nädalapärast võime öelda, kui hästi
noored õpitut ellu rakendavad.
Tarmo ja Margit
Loksa NK ja KT rühmajuhid

Suusatalv on lõppenud!
Möödunud talvel osales spordiklubi
Suusavägi heitlikele lumeoludele vaatamata
22-l erineva tasemega võistlusel. Nende
hulgas neli ETV-Swedbanki noorte
suusasarja ning seitse Eesti meistrivõistluste
etappi, lisaks Eesti esindamine Põhjamaade
noorte meistrivõistlustel. Pikim võistlusreis
sel talvel viis meid aga Itaaliasse, Cortina
d’Ampezzo’sse, kus 9.-13. märtsini toimusid
Euroopa firmaspordi talimängud.
Nagu eelnevatel aastatel sündisid parimad
tulemused ka sel aastal hooaja lõpus.
Säravamateks saavutuseks oli Epp
Paalbergi hõbemedal täiskasvanute Eesti
meistrivõistluste maratonidistantsilt (30
km), mis sõideti klassikalises tehnikas ning
Põhjamaade noorte meistrivõistluste sprindi
25. koht. Kindlasti võib kordaminekuks
lugeda ka jõudmist kahel korral noorte
suusasarjas kolme parema hulka – I etapil
Valgehobusemäel 3. koht ning V etapil
Haanjas 2. koht.
Ilusa punkti hooajale pani 1.-3. aprillil
Jõulumäel toimunud minisuusatuur. Kolmel
järjestikusel päeval olid kavas suusakross, 120 m viimase mehe sprint, viitstardiga pikk vabatehnikadistants. N18 klassis võitis
esikoha Epp Paalberg ning meeste klassis Erti Paalberg.
Täname Loksa Linnavalitsust Spordiklubi Suusavägi tegemistele kaasa aitamise eest!
MTÜ Spordiklubi Suusavägi

6 elu

Õppepäev mööda marsruuti
„Kerime lahti Seto Külavüü“
Pensionäride Ühendus Loksa Kompass MTÜ on alustanud aktiivset
tegevust ning juba on toimunud ühisüritusi, millest üks oli 2015. aastal.
Projekti eesmärgiks oli Loksa eesti ja vene pensionäride ühenduste koostöö
arendamine, millest võtsid osa ka MTÜ Rannamännid liikmed. Projekti
rahastas KÜSK ning projektijuht oli Marija Kudrjakova.
PÜ Loksa Kompass MTÜ esitas KÜSK-i kevadvooru projektitaotluse
„Vabaühenduse initsiatiivi tugevdamine oma kogukonna kultuuri
edasikandmiseks“. Projekti on oodatud osalema peale Loksa Kompass
liikmete ka MTÜ Rannamännid liikmed. Projekt viiakse läbi koostöös SA
Võrumaa Agentuur. Grupi koosseisus on 40 inimest. Projekti eesmärk on
tugevdada Loksa linna vabaühenduste initsiatiivi oma kogukonna kultuuri
edasiviimiseks ja avalikkusele tutvustamiseks läbi vabaühenduste koostöö.
Otsustati õppepäev läbi viia keskkonnas, kus on suudetud säilitada oma
kogukonna kultuur, kombed ja keel. Parim näide sellest on meie Setomaa.
Projekti kogumaksumuseks arvestati 2816,08 €, millest omaosalus on
1001,61 € ja 1814,47 € taotletakse KÜSK- ist.
Laivi Kirsipuu
projektijuht

Salapärase Eesti lood Loksa
Linnaraamatukogus

Loksa Kompass korraldas pannkoogikonkursi
Vastlaaeg seostub paljudel pannkookidega,
täidetud maitsvate täidistega, saateks palju
lisandeid.
Pensionärideühendus korraldas konkursi
parima pannkoogi leidmiseks ja kutsus
erapooletuteks kohtunikeks kultuurikeskuse
pere. Oi neid lõhnu ja maitseid! Meie
võrratud perenaised olid kohtunike ette
toonud erinevaid pannkooke kokku 9
varianti. Oli nii magusaid kui soolaseid.
Täidisteks oli nii eksootilisi vilju kui lihakala ja mitmeid moose. Üllatasid eriti
maitsavad “draniki”- kartulipannkoogid –
need saavutasid ka II koha konkursil.
I koha vääriliseks hindasime liha-seenetäidisega koogid, III koha pälvis mustikamoosi pannkook. Ettekujutuse rikkalikust
valikust annab täidiste – lisandite loetelu:
seened, liha, hapukoor, lõhe, moosid,
kuragaa, pähklid, kaneel, banaanid jne.
Võitjad said kingiks uued pannid ja toekast
pannkoogipeost rõõmsa tuju. Aitüma kõigile
osalejatele!
Helle Lootsmann ja Maria Kudrjakova

15. märtsil oli Linnaraamatukogus kohtumine Marko Kalduriga. Ta on huvitav
ja mitmekülgne noor inimene. Ta on publitsist, ajakirjanik, turismispetsialist,
rännumees, giid, fotograaf ja veel palju muud.
Meile tuli ta rääkima oma raamatust „Salapärane Eesti”, millest ilmus juba
teine trükk. Raamatu tutvustus ütleb nii:
„Selles raamatus on kirja pandud paljudelt inimestelt kuuldud kummalised ja
seletamatud kogemused salapärastest ja müstilistest paikadest Eestis.
Leida võib kõike: õudseid juhtumeid, vaimude ja haldjate vempe või
hoopistükkis inimeste kätetööd. Arvukalt on lugusid nõukogude ajast, kui
suur salastatus palju spekulatsioone ja kuulujutte sünnitas. Samuti on juttu
viimaste aastakümnete jooksul Eestis juhtunud seletamatutest sündmustest,
mis on jäänud mõttemeeli painama. Iga juhtumi juurde on kogutud ajaloolisi
fakte, teaduslikke hüpoteese või infokildusid, mis aitavad lahti seletada
mitme senini saladusse jäänud sündmuse põhjuseid.”
Kirjanik rääkis kuidas need lood on temani jõudnud ja kuna neid sai juba
väga palju, tekkis soov need ka raamatusse panna.
Tal oli kaasas ka oma samojeedi tõugu imearmas koer Tähekiir koos Marko
hoolde usaldatud teise sama samatõulise koeraga. Siis tuli kindlasti ka
nendest juttu teha. Nad olid väga sõbralikud ja arvan, et nii mõnelgi kuulajal
tekkis soov omada sellist karvapalli.
Tähekiirest on ilmunud raamat „Valge Tähekiire seiklused”, mis on huvitav
lugemine kõigile väikestele ja suurtele koerasõpradele. Tähekiir on väga
palju koos oma peremehega mööda Eestit ringi rännanud ja paljudest neist
seiklustest selles raamatus juttu tulebki. Marko Kalduri sõnul on aga neid
seiklusi nii palju, et raamatule on tulevikus oodata ka järge.
Nagu juba enne öeldud on Marko Kaldur ka suur rännumees. Tema matkad ei
piirdu ainult Eestimaaga, vaid on teda viinud ka kaugetele ekspeditsioonidele
ja välisreisidele väljapoole Eestit.
Eestimaast on ilmunud tal näiteks raamatud: „Reis ümber Eestimaa”,
„Avastades Eestimaad”,
„Aasta ringi Eestis ringi”, Rännates läbi Eestimaa”. Nagu ta ise ütleb, et Eesti
võib tunduda geograafiliselt tilluke, aga tegelikult on siin pisikesel maalapil
tuhandeid huvitavaid paikasid, millest jätkub reisiplaanide sisustamiseks
terveks aastaks. Nii tutvustavadki need raamatud tuntud ja vähetuntud
paiku ja matkaradu. Lisaks on palju värvifotosid, paikkondade kaarte ja ka
kohtadega seotud legende.
Kirjanik on huviga nõus ära kuulama kõik imepärased lood, mis kellelgi
hinge peal ja tahaks neid teistega jagada. Tema kontaktid leiab internetist.
Ille Piibemann
Loksa Linnaraamatukogu
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Reedel, 22. aprillil kell 18.30
Loksa linnaväljakul
Loksa linna JÜRIÖÖJOOKS
Start ja finiš samas kohas. Ootame osalema 7-liikmelisi võistkondi.
Osaleda võivad nii meeskonnad, naiskonnad kui ka segavõistkonnad.
Joostakse 7 etappi, etapi pikkus umbes 400-500 meetrit.
Vanuserühmad:
I vanuserühm
3.-6. klasside õpilased: 2 tüdrukut + 5 poissi
II vanuserühm
7.-8. klasside õpilased: 2 tüdrukut + 5 poissi
III vanuserühm
9.-12. klassi õpilased: 2 tüdrukut + 5 poissi
Täiskasvanute võistkonnad:
7 osalejat
Etapid:
I etapp : Loksa linnaväljak – Tulisilma Ärikeskus
II etapp: Tulisilma Ärikeskus – Pargi ja Mere tn rist (endine Nõmme
kauplus)
III etapp: Pargi ja Mere tn rist – Ranna ja Mere tn rist
IV etapp: Ranna ja Mere tn rist – Hara tee rist ( Kuivoja puhkekeskus )
V etapp: Hara teerist – Rahu tn bussipeatus
VI etapp: Rahu tn bussipeatus – kiriku tagumine värav
VII etapp: kiriku tagumine värav – Loksa linnaväljak
Registreerimine jooksule kell 17.45 - 18.15 linnaväljakul.
Auhinnad, finišis kuum tee.
Info tel 504 1944 ja Loksa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad.
Ootame rohket osavõttu!

Liikumine on elu ja südametervise alus!
Margus Viigimaa,
südamearst
Südamenädal, mida on Eestis regulaarselt tähistatud 1993. aastast, on muutunud nii oluliseks sündmuseks, et 2016.
aastal viime läbi Südamekuu. Aprillikuus
toimub üle kogu Eesti südametervisele
pühendatud liikumisüritusi. Esimese
nädala teemaks on liikumine ja vererõhk,
teisel liikumine ja kehakaal, kolmandal
liikumine ja kolesterool ning neljandal
liikumine ja südamehaigused.
Regulaarne liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist.
See vähendab lisaks südamehaigustele
ka diabeedi, kõrgvererõhutõve, vähi ja
varajase surma riski, langetab kolesterooli ja kehakaalu, vabastab stressist ja
depressioonist, annab energiat, parandab
und, seksuaalelu ja ajufunktsiooni.
Eesti Kardioloogide Selts soovitab Euroopa juhistele toetudes, et terve täiskasvanu kehaline koormus peaks nädalas
kestma vähemalt 2,5-5 tundi mõõdukal
koormusel või 1-2,5 tundi intensiivsel
koormusel. Seega pool tundi päevas kõndi igapäev annab lõviosa kehalise koormuse positiivsest toimest kätte!
Regulaarne liikumine normaliseerib vererõhku.

paljude haiguste (kõrgvererõhutõbi, insult, südameinfarkt jne.) riskiteguriks.
Ülekaalulistel aitab kaalu langetada kehalise aktiivsuse suurendamine. Igasugune liikumine kiirendab ainevahetust,
mis jätkub ka mõnda aega pärast liikumise lõppemist.

Kõrgenenud vererõhk on väga tihedalt
seotud liikumisvaegusega. Kehaline
koormus tõstab vererõhku lühikeseks
ajaks, aga peale koormust see langeb algväärtusest madalamale. Mida sportlikum
Te olete, seda kiiremini vererõhk taastub.
Regulaarne liikumine on ravimivaba võimalus vererõhu langetamiseks. Süstoolne
(„ülemine“) vererõhk langeb regulaarse
liikumisega 4-9 mm Hg. See efekt on
võrreldav vererõhuravimite toimega.
Sageli piisab vererõhuhaiguse algfaasis
regulaarsest liikumisest ja tablettravi polegi vaja. Soodne toime vererõhule püsib
ainult siis kui liigute regulaarselt. Kui
muutute passiivseks, kõrgeneb ka rõhk.
Liikumine aitab hoida kehakaalu normis.
Ülekaalulisuse peamisteks põhjusteks on
madal kehaline aktiivsus ja energiarikka
toidu üleküllus. Kõrgenenud kehakaal
põhjustab elukvaliteedi langust ja on

Väljendunud ülekaaluga inimestele sobib suurepäraselt ujumine, kuna see ei
ole suureks koormuseks liigestele. Kaalukaotus muudab liikumise kergemaks ja
seega saate kehalist aktiivsust suurendada. Füüsilise koormuse mõõdukas
regulaarne tõstmine on parim viis kaalu
langetamiseks ja parema enesetunde saavutamiseks.
Liikumine parandab kolesteroolinäitajaid.
Regulaarse liikumisega on võimalik
langetada LDL-kolesterooli taset 1015% ja tõusta HDL-kolesterooli taset
20%. Lisaks suureneb kolestrooli- ja valgupartiklite (lipoproteiinide) maht, mis
kaitseb artereid lupjumise eest.
Positiivseteks muutusteks vererasvades
piisab 30 minutilisest regulaarsest liikumisest päevas. Intensiivsem regulaarne
aeroobne treening annab veelgi paremaid tulemusi.

Osaliselt rahastatud „Rahvastiku
tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

Liikumine on väga vajalik ka südamehaigetele.
Ka haige süda vajab doseeritud koormust, et taastuda ägedast haigusest
(südameinfarkt) või tulla toime kroonilise haigusega (südamepuudulikkus).
Sobiva koormuse osas tuleb konsulteerida arstiga.
Ei tohi koormata südant üle täis kõhuga,
peale sööki tuleb puhata vähemalt üks
tund. Vedelikupuududus koormusel on
oht südamele. Jooge mõõdukas koguses
vett koormuse eel, ajal ja järgselt. Katkestage koormus koheselt, kui tunnete
valu südame piirkonnas, rütmihäireid,
või järsku nõrkustunnet. Teatage sellest
oma arstile. Konsulteerige arstiga kehalise treeningu osas peale raviskeemi
muudatusi. Mõned ravimid mõjustavad
koormustaluvust väga oluliselt.
Südamearstina soovin teile kõigile mõnusaid tunde tervisespordi ja hobidega
tegelemisel. Ilus kevadilm on parim aeg
alustamiseks. Liikumine vabastab aju,
tugevdab südant ja veresooni. Kaitskem
Südamekuul üheskoos oma südant ja
nautigem liikumisest tulevat jõudu!

Enda värvitud, hästi tehtud!

Loksa võõrustab orienteerujate
57-ndat Jüriööjooksu
23. aprillil

peetakse Loksal 57. orienteerumise Jüriööjooks.
Võistluskeskus asub kooli hoovis. Kell 20:00 lähtub sealt võistlejate
tõrvikurongkäik ühes ratsaeskordi ja puhkpillorkestriga Loksa
Linnaväljakule, kus toimub ürituse avatseremoonia. I vahetuse võistlejad
stardivad Loksa linna tänavail ja lähiümbruse metsades kulgevale rajale
kell 21:30. Võitjavõistkonda oodatakse lõpujoonele kell 01:00. Vahvatel
rahvasportlastel kulub raja läbimiseks paar tundi kauem.
Võistlust on kõige parem jälgida kooli hoovis suurelt ekraanilt ning
linnaväljakul asuvas vaatekontrollpunktis.
Orienteerumise Jüriööjooks on öine teateorienteerumisvõistlus, kus
5-liikmelised, kahest naisest ja kolmest mehest koosnevad võistkonnad
rändkarika võitja selgitavad. Enamus orienteerumisvõistlusi toimuvad
päevavalges. Jüriöö öine teatejooks on aga kujunenud orienteerujate
hooajaalguse mõõduvõtuks, kuhu iga õige orienteeruja juba pea
kuuekümne aasta jooksul oma sammud on seadnud.
Jüriööjooksu hiilgeajad olid eelmise sajandi kaheksakümnendate aastate
keskel, mil 800-900 osalejat oli tavaline ja Padisel 1020 osalejaga seni
kehtiv osalusrekord püstitati. Selle kevade Jüriööl ootame Loksale
umbes 60 võistkonda 300 osalejaga. Seega saab sel ööl Loksa tänavail
olema rohkesti „lambivilgutajaid“, keda pole vaja peljata ja kelle
sattumist linnakodaniku akna alla ei maksa pahaks panna.
57. Jüriööjooksu korraldajad
Loe lisaks Loksa linna kodulehelt www.loksalinn.ee/spordiuritused

Loksa Noortekeskuses toimus
traditsiooniliselt ühine munade
värvimine 24. märtsil Sellel
aastal otsustasime seda teha
sibulakoortega nagu vanasti.
Noored said teha kahte erinevat
varianti, esimeses pandi muna koos
sibulakoortega lapi sisse ja pandi
keema ning teine võimalus oli
sibulakoorte keeduvees teha täpilisi
mune.
Väga põnev oli lahti harutades
leida ilusaid kirjuid mune, mida
sai soovi korral koju viia või
osaleda koksimise võistluses, mille auhinnaks oli oma muna ära
söömine.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

RAHVUSVAHELINE LASTERAAMATUPÄEV
2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Meie tähistame
lasteraamatupäeva terve aprillikuu. On toredad väljapanekud, ootamas on
lauamängud, pusled, arvutid. Selle raames toimub üritus: „Vaata, kes sulle
raamatuid laenutab!” Kindel on see, et laenutajaks pole tuttav töötaja laua
tagant. Ja üllatus võib olla mitmel päeval. Õpetaja Malle Kruselli juhendamisel
joonistavad lapsed lasteraamatupäevale pühendatud plakateid, millest tuleb
raamatukogus ka väljapanek. Liivi Tang meisterdab kolmapäeviti midagi
põnevat.
Ootame nii suurtelt kui väikestelt joonistusi ja jutukesi raamatutest ning
raamatukogust. Olete kõik oodatud aktiivselt osalema ja lasteraamatukogu
külastama!
Õnne Teern
Loksa Linnaraamatukogu

Silmade kontroll ja prillide müük
Juba kolmandat korda oli Loksa Linnaraamatukogus võimalus
inimestel oma nägemist kontrollida ja uusi prille soetada.
Kohapeal on võimalik valida endale sobivad prilliraamid nii lastel kui
täiskasvanutel. Valik on väga suur.

Järgmine võimalus nägemiskontrolliks on 30. mail.
NÄGEMISKONTROLL

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.

SILMARÕHU MÕÕTMINE
KUIVASILMA TEST
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 4650 eurot. Mereni umbes 300m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

Silmade kontroll maksab 15-euri. Prillitellijatele on kontroll 8-euri.

Soovijatel palume info saamiseks ja
etteregistreerimiseks helistada telefonil 53232454.
Ille Piibemann, Loksa Linnaraamatukogu

Ostan 1-2 toalise
korteri Loksa linnas.
Ainult esimene
korrus!
Võib olla
remontivajav.
Helistage
56 333 464!

METALLUKSED

korter, trepikoda,
tuletõkke EI-60,
Tellimine:
tel 5013363,
5027999,
e-post:
kiiumetall@hot.ee

Loksa apteek on aprillikuu lõpus
remondi tõttu suletud!
Reedel, 22. aprillil on Loksa apteek avatud
kell 9.00-12.00.
23. aprill – 1. mai on apteek remondi tõttu suletud.
Apteek avatakse taas 2. mail.
Vabandame ebamugavuste pärast!

3.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine kaheks eramu krundiks), enampakkumise
alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa linna keskosas.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

4.

Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve
elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind 59960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m.
Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

5.

Hoonestatud kinnistu aadressil Posti tn 11 Loksa linn, pindala
2342 m², sihtotstarve ärimaa. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine.
Kinnistul asub endine saunahoone pindalaga 527 m², koos kõikide
tehnovõrkudega ja lokaalse kütte võimalusega, võimalik vaba katusealuse väljaehitamine (umbes 100m²), Hoones on toimiv elektrisaun. Võimalik on kinnistu suurendamine kõrvalasuva
hoonestamata maa arvelt. Enampakkumise alghind on 79 125
eurot. Loksa linnas on rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja biopuhasti.

6.

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.

7.

Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis
olev hoonestatud kinnistu aadressil Tallinna tn 43 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0052, pindalaga 1085m², sihtotstarve ärimaa, kinnistul kaubandushoone ehitisregistritunnusega
116043740, pindalaga 327,8 m², alghind 50 000 eurot.
Hoone koormatud tähtajatute rendilepingutega.
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 05.05.2016 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

