Aasta Spordisõbralikum
Õpetaja on
Aarne Idavain!

Projekt "Mina
eestimaalasena
ja Eesti
Vabariigi
kodanikuna"

Kokanduskursused
MEESTEKÖÖK
innustas
tervislikumalt
sööma

Lk 4

Lk 5

Lk 7

LOKSAELU
Tasuta

Loksa Kandi Ajaleht

oktoober 2014

Loksa Jäätmejaam ootab kliente alates
2015. a jaanuarist
Palju õnne
sünnipäevaks!
OKTOOBER
Erna Talmre 93
Anna
Vorontsova 89
Vera Svistun 84
Virve Puns 84
Pia Samm 84
Valve Stahanova 84
Maria Stoma 83
Niina Vachter 82
Pavel Zhuravlev 80
Tamara Koppel 75
Helgi Parmas 75
Olga Goranova 70
Helle Muhhina 70
Vabariiklik noorte
kotkaste
maastikumäng
"Kotkapoeg"

Neli aastat tagasi  2011. aasta
suvel otsustasid Tallinna linn ja
Loksa linn moodustada MTÜ
Keskkonnateenused, et koos ja
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toel rajada Tallinna ja
Loksale neli jäätmejaama.
Esialgu soovis ühisprojektis
osaleda ka Kuusalu vald, kes
aga kolme kuu möödudes oma
otsusest loobus. Kahjuks tõi
Kuusalu valla otsus kaasa
vajaduse vähendada ka jäätmejaama ehitusprojekti mahtu
ning projektist jäi välja kaalukoda ja uus sissesõidutee
ning vähesel määral vähenes
ka jäätmejaama territoorium.
Kokku moodustas Keskkonna-

investeeringute Keskuse toetus
neljale jäätmejaamale üle 1,8
milj.euro, millest Loksa jäätmejaama osa oli üle 250 000
tuh. euro. Loksa linna omaosalus (koos projekteerimisega) Loksa jäätmejaama
rajamisel oli ca 80,0 tuh. eurot.
Loksa jäätmejaama kahes
etapis toimunud ehitus on tähtaegselt lõpetatud.
Loksa Elu 20. augusti 2013
artiklis selgitasin objekti
valmimise kitsaskohti ja andsin
ka lubaduse, et objekt saab
valmis 2014. aastal. Möödunud
kolmapäeval, 8. oktoobril lõikasid jäätmejaama lindi lahti
Riito Ehituse AS juhatuse liige

Toomas Tromp, Loksa linnapea Värner Lootsmann ja Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. Jäätmejaama avamisel
ütles Loksa linnapea, tsiteerin:
Mul on hea meel, et Loksa on
saanud tänapäevase jäätmejaama, mis suudab ja hakkab teenindama ka Kuusalu valla elanikke. Kahjuks jäi kahe omavalitsuse ühine osalus selle projekti
puhul vaid heaks ideeks, kui
arvan, et siin on koht, kust edasi
minna Loksa linna ja Kuusalu
valla koostöö arendamisel. Tore
kui nii oleks.
Vaatamata ehitusprojektis toimunud suurtele muudatustele
(s.h. reostuse uuringud, reos-

tuse likvideerimine jne) mahtusime projektijärgsesse rahalisse ja ajalisse mahtu.
Läbiviidud riigihanke tulemusel oli objekti peatöövõtjaks
Riito Ehituse AS, omanikujärelvalve eest vastutavaks Tallinna Linnaehituse AS. Tööde
II etapiga alustati juunis 2014,
alltöövõtjateks eritöödel olid
firmad: Tallinna Kommunikatsioonid OÜ - vundamentide ehitus, betoonitööd; Bestrail Grupp
OÜ - pinnasetööd; Elfluido OÜ elektritööd; Bestmet W OÜ metallitööd; Frapini OÜ - vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitamine; Marble OÜ - asfalteerimistööd; Ladux OÜ  tõste-

väravad; Sungate Fence OÜ aiad
ja väravad. Jäätmejaama projekteeris Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ.
Jäätmejaama on paigaldatud 13
konteinerit, valmistaja OÜ Powersteel.
Jäätmejaamale on väljastatud
tegevusluba, planeeritud on
alustada jäätmete vastuvõttu
alates uuest aastast (või koheselt jäätmekäitlusloa saamisel).
Helle Lootsmann
MTÜ Keskkonnateenused
juhatuse liige Loksa projektijuht
Loksa linnavolikogu
aseesimees

11. oktoobril toimus Toila
Oru pargis vabariiklik
noorte kotkaste maastikumäng "Kotkapoeg", kus
Harju malevat esindasid
Loksa poisid Alex
Alliksaar, Paul Paesüld,
Joonas Rajamägi ja
Kuldar Süda. Võistlustelt
naaseti tubli saavutuse ja
karikaga.
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LINNAPEA VEERG

40 riigikogulase läkitus
Eesti rahvale
Rahu ja mõõdukas üksmeel
kestis Eestimaal, kuni 40
riigikogulast leidsid, et on aeg
revolutsiooniks inimsuhetes,
sest muidu pole me õiged
eurooplased.
Kuigi põletavaid probleeme on
Eestimaal kümneid, mis vajaksid lahendamist, leidsid 40
Riigikogu liiget, et sotsiaal-,
hariduse-, regionaal-, töökohtade-, rahva väljarände ja rahva juurdekasvu probleemide
asemel on vajalik tegeleda
hoopis homoseksuaalide kooselu seadustamisega. Mind ja
arvan, et enamust eestimaalastest jätab ükskõikseks see, kus ja
kuidas geid, lesbid ja muud homoseksuaalid üksteisega suhtlevad  see on tõesti nende soov ja vaba valik. Küll aga ei saa ma
jääda ükskõikseks selle ignorantsuse ja ükskõiksuse suhtes,
mida väljendasid 40 Riigikogu saadikut kooseluseaduse
menetlemisel ja vastuvõtmisel. Rahva enamuse tahe tallati sõna
otseses mõttes jalge alla, et anda roheline tuli tulevaste homoabielude legaliseerimisele.
Kui needsamad 40 saadikut neli aastat tagasi Riigikokku kandideerisid, ei julenud ükski neist välja käia mõtet mingist
kooseluseadusest. Oli vaid sotsidel võimalik koalitsiooni saada,
kui kohe käidigi välja oma vikerkaarevärviline seaduseelnõu.
Riigikogu liikmed, kes neli aastat tagasi lubasid eestimaalastele,
kuidas arvestavad rahva soovidega, saadikud, kes veel paar aastat tagasi istusid Jääkeldris koos President Ilvesega ja kinnitasid, et rahva arvamus on ülim, unustasid selle aga Riigikogu
saalis, kui keelasid rahval otsustada, kas rahvas soovib
kooseluseaduse (nimetagem seda õigluse mõttes homoseksuaalide seaduseks) kiirkorras vastuvõtmist.
Kurb ja naljaks oli teada saada, kuidas ühe fraktsiooni liikmed
said nägijateks pärast seda, kui saadi teada, et kellegi tädi või
onu kaugel Kanadas on homod  ja elavad täiesti normaalselt!
Nagu oli kummaline ja head tava eirav kooseluseaduse
menetlemine ja vastuvõtmine Riigikogus, oli fantastiliselt kiire
seaduse jõustamine ka Vabariigi Presidendi poolt.
Vastuvõetud kooseluseadusega saatsid 40 Riigikogu liiget
justkui läkituse Eesti rahvale ja Eesti valijale  ära käi minu
lubaduste järgi, vaid käi minu tegude järgi! Kahjuks seekordsed
teod ei vääri rahva usaldust.
Mis edasi? Kuna tegemist on tarbetu ja rahva enamuse arvamust
mittearvestava seadusega, milllel puuduvad kõik rakendussätted, peab seaduse ja seaduse võimaliku rakendamisega edasi
tegelema poole aasta pärast valitav Riigikogu uus koosseis.
Usun, et valija on tark ja suudab 2015. a Riigikogu valimistel
kandidaatide hulgas vahet teha, keda saab usaldada, keda mitte.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Riigikogu IX ja X koosseisu liige

Värner Lootsmann
võtab vastu Loksa linna ja Kuusalu
valla elanikke

igal neljapäeval 14.00 16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt
üks nädal ette sekretäri juures või tel 603 1253

AKTUAALNE

oktoober 2014

Ja nii avati jäätmejaam

Siia konteineritesse saab
hakata jäätmeid tooma alates
jaanuarist 2015

Alates 1. novembrist osutab jäätmeveo teenust Loksa
linnas Eesti Keskkonnateenused AS
Seose Loksa linna jäätmevedaja AS Ragn-Sells teeninduslepingu lõppemisega, andis
Loksa Linnavalitsus 9. aprillil
2014 korralduse: kuulutada
välja riigihange korraldatud
jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks linna territooriumil jäätmete kogumiseks
ja vedamiseks. Peamiseks kriteeriumiks oli madalaim hind.
Riigihange avaldati 14.04.14.
Kuna tegemist oli e-riigihankega, siis hanke viis läbi Loksa
Linnavalitsuse poolt moodus-

tatud komisjon kuhu kuulusid:
abilinnapead Andres Kaskla ja
Hilleri Treisalt, Loksa Linnavolikogu esimees Rein Heina
ja OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Jüri Veber. Hanke
eest vastutavaks isikuks oli
arendus- ja keskkonnanõunik
Laivi Kirsipuu. Pakkumiste
avamise protokoll allkirjastati
16. juunil 2014. Pakkujaid oli
kolm: Osaühing Ekovir, RagnSells AS ja Eesti Keskkonnateenused AS. Kõik kolm pakkujat kvalifitseerusid ja tun-

nistati vastavaks. Edukamaks
pakkujaks tunnistati Eesi
Keskkonnateenused AS, kelle
pakutud teenuse hind oli
madalaim ning vastas riigihankes etteantud kriteeriumile. Loksa Linnavalitsuse ja
Eesti Keskkonnateenused AS
vahel sõlmiti 18.07.2014 korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessiooni leping.
Vastavalt lepingule alustab
Eesti Keskkonnateenused AS
jäätmeveo teenuse osutamist
alates 01.11.2014. Leping

kehtib viis aastat.
Informatsiooni jäätmevedaja
kohta saab internetist aadressil
www.keskkonnateenused.ee
Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti  1919,
tööaeg: esmaspäevast reedeni,
9:00 - 17:00
Vaata ka hindade tabelit Loksa
linna kodulehel:
http://loksa.kaks.kovtp.ee/et/
teenustasude-suurus
Andres Kaskla
abilinnapea

LOKSAELU
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Linnavolikogu tegevusest septembris
Volikogu istung toimus
25. septembril. Osalesid
volikogu liikmed: Rein Heina,
Ilmi Ternovskaja, Robert
Rohtla, Juri Grill, Galina
Nikitina, Olga Maslova,
Marija Kudrjakova, Õnne
Teern, Heiki Tudre. Istungile
oli kutsustud ja esines informatsiooniga linnapea Värner
Lootsmann. Päevakorra
menetlemisel osalesid abilinnapead Hilleri Treisalt ja
Andres Kaskla ning linna
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk.
Istungi alguses sai sõna

volikogu liige Ilmi Ternovskaja, kes leidis taas, et volikogu peab tema poolt püstitatud probleemide osas talle
hakkama aru andma. Kuna
seaduse järgi saab arupärimisi
esitada vaid ametnikele ja
sõnavõtja ei suutnud täpsustada, kellelt konkreetselt ta vastuseid saada tahab, lõpetas istungi juhataja proua Ternovskaja esinemise ja alustas istungi päevakorra menetlemist.
Linnapea härra Lootsmann
andis ülevaate suvel tehtud
töödest ja projektide

realiseerimisest Loksa Gümnaasiumis, Loksa Lasteaias
Õnnetriinu, Loksa Kultuurikeskuses, Loksa Muusikakoolis, Loksa Ujulas, Loksa Haljastuses. Rääkis bussijaama
hoone ja staadioni rekonstrueerimisest ning laululava
ehitamisest.
Volikogu muutis Loksa linna
arengukava ja kinnitas selle
uues redaktsioonis (vaata
http://loksa.kaks.kovtp.ee/
arengukavad).
Arengukava on linna pika- ja
lühiajalise arengu eesmärke

määratlev ja nende elluviimise
võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult
arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna
arengu pikaajalisi suundumusi
ja vajadusi ning on aluseks
erinevate eluvaldkondade
arengu integreerimisele ja
koordineerimisele.
Arengukava 2017 tegevuskava
ja eelarvestrateegiat täiendati
aastaga 2018. Lisaks uuendati
valdkondade senist arengut
kajastavaid peatükke, sh statistilisi andmeid. Linna eelarve-

OÜ Taub Grupp esitas avalduse lõpetada kommertsliiniveo
leping Harju maakonna bussiliinil nr 242A.
Harju Maavanema korraldusega tunnistatakse kehtetuks
väljastatud bussiliini luba nr ML-49 maakonnaliini nr 242A
Tallinn - Kolga - Vihasoo - Loksa teenindamiseks alates
11.12.2014.

Loksa Linnavalitsuse 11.09.2013 korraldusega nr 103
võti vastu Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende
lähiala detailplaneering ja selle avalik väljapanek toimus
Loksa Linnavalitsuse ruumes II korrusel 20. oktoobrist
kuni 20. novembrini 2013. Detailplaneeringu ülesandeks
oli avalikkusele suunatud krundi moodustamine ja sellele ehitusõiguse määramine. Hoonestusalale on
kavanadatud tervisespordi- ja mänguväljakute ala ning
kämpinguhoonete ja toitlustuskoha rajamine.
Avaliku väljapaneku jooksul, ega ka hiljem ei ole
nimetatud detailplaneeringu kohta erimeelsusi ega
proteste laekunud.

Teadaanne

Loksa Linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 20 on
algatatud Tallinna tn 49, 42401:005:0037 detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine kaheks ja ärimaa ehitusõiguse seadmine.
Villu Uett, 603 1253, villu.uett@loksa.ee

Loksa Lasteaial Õnnetriinu
uus lahtioleku aeg!
Alates 3. novembrist 2014 on
Loksa Lasteaed Õnnetriinu avatud
kell 7.00-18.30

Info 6031253 villu.uett@loksa.ee

Säragem üheskoos!

Korraliku helkuriga jalakäija
on autojuhile nähtav juba 130150 meetri kauguselt, andes
autojuhile piisavalt aega, et
sõitu aeglustada ja jalakäijast
ohutult mööduda.
Asulavälisel teel, kus puudub
kõnnitee, peab jalakäija liikuma vasakpoolsel teepeenral.
Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal teel on jalakäija
kohustatud kasutama helkurit,
ohutusvesti, taskulampi või
muud nähtavust parandavat

varustust. Parema valgusallika
puudumisel sobib enda märgatavaks tegemiseks ka mobiiltelefoni helendav ekraan,
teel liikleja märgatavust
suurendab ka hele riietus.

- Tooteimetus; toote nimetusena peab tootel olema
Helkur. Kui see puudub, ei
saa nõuda ülejäänud helkuritele kohustuslikke märgistuse
osi tootel või selle pakendil.

Odavaim elukindlustus nii
lapsele kui täiskasvanule 
helkur on soovitav riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast.

- Andmed tootja kohta;

Oluline on, et helkur ulatuks
jope või mantli serva alt välja,
vaid nii näeb märkab autojuht
jalakäijat õigeaegselt. Helkur
peaks asetsema teepoolsel küljel  liikudes asulas paremal
pool teeservas, peaks see asetsema keha sõidutee poolsel,
ehk vasakul pool, liikudes
vasakul teeservas, aga paremal
pool. Parim lahendus on
riietele püsivalt kinnitatud
helkurmaterjal, mis välistab
helkuri unustamise või kaotsimineku. Õige kõrgus helkuri
kinnitamiseks on autotulede
kõrgus maapinnast, ehk
vahemikus 30-80 cm.

Kuidas endale helkurit
valida?
Jalakäijatehelkurite märgistusel peab olema:

toodud järeldusega, et detailplaneeringu koostamisel ei ole
vajalik keskkonnamõjude hindamise läbiviimine.

Volikogu kinnitas keskkonnamõju hindamise eelhinnangu Loksa linna Mere tn 4
ja osaliselt Mere tn 14 detailplaneeringu koostamiseks.
Eelhinnangu kohaselt
detailplaneeringu alal ei
kavandata projekti eluviimisel
tegevusi, millega võib kaasneda oluline keskkonnamõju.
Volikogu nõustus eelhinnagus

Rein Heina
Volikogu esimees

Muudatused bussiliikluses

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning
nende lähiala detailplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemused

Kätte on jõudnud aasta kõige
pimedamate õhtutega aeg, mis
kujutab endast nähtavuse
seisukohalt teepeenral kõndivale või sõiduteed ületavale
jalakäijale päev-päevalt suuremat ohtu. Vaatamata sellele, et
jalakäija näeb tuledega autot
juba kaugelt, märkab autojuht
ilma helkuri või muu valgusallikata jalakäijalt lähitulede
valgusvihus alles 30 meetri
kauguselt, mis on võrdne
50km/h liikuva auto peatumisteekonnaga, 90km/h liikuva
auto peatumisteekond on
vähemalt kaks korda pikem ja
sellepärast ei suuda juht ootamatult nähtavale ilmunud
jalakäijale otsasõitu vältida.

strateegia vaadati üle lähtudes
Rahandusministeeriumi 2014.
aasta kevadisest majandusprognoosist ja riigi eelarvestrateegiast.

-CE  vastavusmärgis (kas
tootel või tootepakendil);
- Viide standardile EN
13356: 2001  sätestab nõuded helkuri kvaliteedile.
Helkuril peab olema peegeldavat pinda vähemalt 15-50 cm3
ühe külje kohta. Samuti standardis määratud helkuri reflekteeritava ala tagasipeegeldumisomadused. Eelista alati pigem
suuremaid kui väiksemaid
helkureid. Samuti vaata, et
helkuril olev kiri või trükipilt
poleks ülemäära suur ehk ei
kataks helkurist tervet pinda.
- Eestikeelne kasutusjuhend
(tekstina või pildina)
- Näide:  Kinnita helkur
sõidutee poolsele küljele autotulede kõrgusele. Helkur peab
rippuma vabalt ja olema nähtav nii eest, kui tagant.
Kahjustatud või määrdunud
helkur vaheta välja uue
vastu..

Mida veel silmas
pidada?

Helkurit kui odavaimat
elukindlustust ei tohiks valida
hinna järgi, vaid selle järgi,
kas märgistusele esitatavad
nõuded on täidetud ning kas
helkuri suurus tundub olevat
lubatud piires.
Kui tarbijal tekib kahtlus, et
helkur ei vasta nõuetele või
märgistus on puudulik, tuleb
sellest teavitada Tarbijakaitseametit.
Käesoleva aasta Maanteeameti
meediakampaania kannab
sõnumit Me hoolime, aga ei
märka, mis kutsub üles kontrollima helkuri olemasolu nii
iseendal kui oma lähedastel.
Inglise kirjanik, Charles
Dickens, on öelnud, et elu on
meile antud kohustusliku
tingimusega kuni viimase
minutini seda vapralt kaitsta.
Säragem üheskoos!
Eve-Mai Valdna
Liikluskasvatuse talitus
juhtivspetsialist
Maanteeamet

Loksa linna uus veebileht on:
www.loksalinn.ee

Aktiivne on ka Loksa linna veebileht www.loksa.ee, kuid
uuendusi alates 1. oktoobrist seal enam ei tehta.
Venekeelsed uudised jäävad esialgu vaid vanale
kodulehele.
Uut kodulehte hakatakse pidevalt täiendama.
Head kasutamist!

Teadaanne

Loksa linna Tallinna 49 42401:005:0113 (bussijaama kinnistu pindalaga 3943 m² ärimaa) detailplaneeringu eskiisi
ja lähteseisukohtade tutvustamine ja arutelu toimub 22.
oktoobril 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuses Loksal,
Tallinna 45.
Detailplaneerimise eesmärgiks on kinnistu kruntimine
kaheks ja ehitusõiguse seadmine uuele krundile, kuhu
kavandatakse tanklat.
Info telefonil 6031253, villu.uett@loksa.ee
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Aasta Spordisõbralikum
Õpetaja on Aarne Idavain!

Tänavu Eesti Koolispordi Liidu poolt välja antava Aasta
Spordisõbralikuma Õpetaja auhinna koos 1000 euro suuruse
stipendiumiga pälvis Loksa gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja Aarne Idavain, kes on enam kui kahekümne aastaga kasvatanud sadu noori spordiga sinasõbraks.
Eesti Koolispordi Liidu presidendi Lauri Luige sõnul on auhinna
eesmärgiks tunnustada ja motiveerida õpetajaid, kes on südameasjaks võtnud spordi- ja liikumisharrastuse propageerimise koolides. Soovime eeskujuks tuua spordiõpetaja, kes oskab ja tahab
teha nii kehalise kasvatuse aine kui ka spordivõistlused võrdselt
huvitavaks kõikide õpilaste jaoks. Kehalise kasvatuse, liikumise ja
tervislike eluviiside olulisust noore inimese elus ei ole võimalik
alatähtsustada. Eesti Koolispordi Liidu ja meie partnerite ülesanne
on juhtida noorte tähelepanu kartulikrõpsudelt, energiajoogilt ja
üleliigselt arvutis istumiselt sportlikele ja tervislikele tegevustele.
Aasta Spordisõbralikuma Õpetaja auhind on tunnustus töö eest
mitte vaid tunnis, aga ka oskuste ja pühendumuse eest koolinoorte
kaasamises õppekavavälisesse sporditegevusse nii võistlustel kui
ka erinevate liikumisprojektide näol.
Lisaks koolitundide läbiviimisele on Aarne Idavainu juhtimisel
toimunud ka erinevad spordialade treeningtunnid. Spordiringide
lastega võetakse osa erinevatest võistlustest nii vallas, maakonnas
kui vabariigis. Aarne eestvedamisel on Loksa kooli õpilased leidnud aega ja tahtmist osaleda ka vallas toimunud nn. mitteformaalsete spordialadega võistlustel (Kuusalu külade 10-võistlus),
mis toimus sel aastal 5. korda.
Aastaid on Loksa Gümnaasium osalenud ja võitnud Aarne juhtimisel mitmel korral Eesti Koolispordi Liidu spordimälumängu
Bumerang.
Aarne Idavainust on saanud Loksa kooli spordihing ja tugi.
Soovime kõikidele tublidele õpetajatele ilusat Õpetajate päeva ja
armastust oma töö vastu!
Madis Pettai
Eesti Koolispordi Liit, peasekretär, www.koolisport.ee

Austatud Loksa keskkooli 1959.a
V lennu õpetajad ja tolle-aegsed
koolitöötajad!

AKTUAALNE

Tavalisemad mürgid kodudes
Kõikjal meie ümber on palju
ohtlikke aineid, mille tegelikku
ohtlikkust me ise sageli adekvaatselt hinnata ei oska.
Kõige enam mürgistusi juhtub
lastega kuni 3. eluaastani, sest
arengustaadium on selline, kus
kõik uus ja huvitav liigub esmalt suhu. Kui kuni 3-aastastel
lastel esineb enam kemikaalimürgistusi, siis 4.-6. eluaastani
ahvatlevad lapsi erinevad ravimid. Praktiliselt kõik lapseeas
juhtuvad mürgistused on aga
õnnetusjuhtumid, seega on piisava tähelepanu korral välditavad. Kui valdav osa lastega
toimuvatest mürgistusjuhtumiste leiab aset nende kodudes,
siis nädalavahetustel, koolivaheaegadel viibitakse tihti ka
väljaspool kodu, näiteks vanavanemate või tuttavate juures,
kus eriti lapsi varitsevatele ohtudele ei osata lapsevanemate
poolt sageli piisavat tähelepanu
pöörata.

Kuidas käituda?

Kemikaalidega juhtunud õnnetuste puhul on esimeseks esmaabivõtteks suu loputamine
ja naha pesemine, silma sattunud kemikaali puhul silma loputamine vähemalt 15 minutit
ning söövitavate ainete puhul
30 minutit.
Mürgistuse kahtluse korral ära
oota mürgistuse sümptomite
ilmnemist
 Kui kahtlustad, et laps on
saanud mürgistuse, ära oota
sümptomite tekkimist. Helista
tööpäeviti Mürgistusteabekeskusesse telefonil 16662.
Soovitatav on helistada ja konsulteerida antud numbritel vastavate spetsialistidega ka juhtudel, mil te pole mürgistuse
toimumises kindlad.
 Ära püüa lapsel oksendamist
esile kutsuda. See võib põhjustada enam kahju kui head.
 Mürgistusteabekeskus
nõustab helistajaid telefonitsi
konkreetse situatsiooniga toimetulekuks. Paljud lastega
juhtuvad mürgistused on oma
iseloomult kerged või keskmise raskusega ning nendega
on võimalik toime tulla õigel
ajal sekkudes ja kodustes tingimustes. Samas võivad aga

keskuse töötajad soovitada teil
kutsuda kiirabi või pöörduda
ise lähimasse erakorralise
meditsiini osakonda.
Esmaabivõtete kohta levib
hulk müüte, mille tulemusena
võib kasu asemel olukorra
hoopis hullemaks teha. Ka veel
selle sajandi alguses välja
antud esmaabiraamatutes soovitusi, mille tagajärjel võib
püsiva tervisekahjustuse saada.
Ühe levinud veana võib nimetada mürgi allaneelamisel kannatanu oksele ajamist. Inimestel on tunne, et kui midagi on
alla neelatud, tuleb see ju kätte
saada. Sellel ei ole aga mingit
mõtet ja võib osutuda ohtlikuks, eriti väikeste laste ja
teadvushäirete puhul, mil oksendamisel võib maosisu sattuda kergesti kopsu tekitades
lämbumise. Lisaks saab taolise
nö restoranimeetodiga viimaste uuringuandmete järgi
kätte vaid kuni 5% mürgist,
seega on meetod ka ebaefektiivne. Eriti ohtlik on oksele
ajamine juhul, kui tegu on söövitava ainega: kui see on söögitoru juba korra läbinud, on
söögitoru põletada saanud.
Oksele ajades põletame seda
maosisuga jälle uuesti.
On ka joodud söövitavat kaaliumpermanganaadi lahust või
proovitud iseseisvalt neutraliseerida. Seda ei tohiks mingil
juhul teha, sest peale selle, et
pudelil pole kirjas, kas tegu on
aluse või happega, käivitab
ühel juhul alus-happe reaktsioon maos keemilise protsessi
koos gaasi tekkimisega, mis
venitab niigi kahjustunud maoseina ja võib lõppeda auguga
selles. Õige esmaabi võte
oleks suu loputada ja väikeste lonksude kaupa vett
juua, et allaneelatud kemikaali lahjendada. NB! Suure
koguse vee neelamine põhjustab omakorda oksendamist,
mida tasuks vältida. Eriti oluline on väikeste lonksudega
vee neelamine vahutavate pesuainete puhul, et maos ülemäära vahtu ei tekiks ja seda
kopsu ei hingataks.
Oluline on vee jootmisel ka jälgida, kas kannatanu saab üldse
neelata ning jälgida ülemäärase

Kolga Muuseumi külastus

Tähistasime koolilõpetamise 55. aastapäeva. Meie klassijuhataja
Vaima Hanschmidt (Teder) iseloomustas meid kui häid õppureid
ja äärmiselt aktiivseid õpilasi. Täname õpetajaid 5 orkestri juhendamise eest, kooride võistlustel Estonia laval II koht, tantsisime
"Luikede järve", näitering esitas Oskar Lutsu "Kevade", 2 korda
kuus toimusid tantsuõhtud. Peotantsu õpetasid õpetajad, toimusid
klassidevahelised isetegevusfestivalid jne.
Olgu muld Teile kerge, kes on juba "manalas" (meid 10).
Sügav kummardus ja tugevat tervist kõigile, kelle samm veel
astub. Elagu meie klaasijuhataja Vaima Hanschmidt (Teder).
Loksa Keskkooli V lend
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25. septembril külastas
lasteaia vanem rühm
Kolga Muuseumi. Vaatasime näitust Käsitöö
voodis ja imetlesime
peent käsitsi valmistatud voodipesu ja värvilisi voodikatteid.
Lastele tutvustati linaja viljakasvatust vanal
ajal. Nägime talutare
sisustust ja vanu tööriistu. Mängisime Me lähme rukist lõikama ning
muuseumi külastuse lõpetuseks kostitati kõiki
maitsvate õuntega.
Ülle Mühlbach
Põrnikate rühma
õpetaja

süljevooluse suhtes, mis on esmasteks söövitussümptomiteks.

Mida koju varuda?

Väikeste laste puhul maksab
varuda koju neljakordne lapse
kehakaalu arv aktiivsöetablette
 näiteks 10 kg lapse puhul 40
tabletti, mis tuleb õnnetuse
korral purustada. Täiskasvanute ühekordne maksimaalne
annus on kakssada 0,25g
tabletti ehk 50g. Aktiivsüsi
aitab üllatavalt paljude mürkide vastu ja on õigeaegsel manustamisel päästnud nii suurte
kui laste elusid ka Eestis.
Aktiivsöega iseravimist teha
siiski ei maksa, enne tuleks
konsulteerida mürgistusinfoliiniga 16662, sest aktiivsüsi on
nagu iga teinegi ravim ja omab
eriti sellises koguses kõrvaltoimeid ning ei toimi absoluutselt kõikide mürkide puhul.
Igale lapsele arvutatakse keskuse arstide, õdede poolt sobiv
aktiivsöe annus, jagatakse manustamiseks õigeid võtteid.
Lisainfot esmaabi kohta saab
mürgistusteabekeskuse kodulehelt www.16662.ee.

Kuidas ennetada?

Üks hea lastemürgistusi ennetav tegevus on koos lapsega üle
vaadata mürgistusinfoliini kodulehel www.16662.ee olev
Jussikese multikas, mis selgitab väikesele inimesele arusaadavalt võimalikke mürgistusohte.
Täiskasvanutel aga tasuks mürgistuste vältimiseks endas juurutada ohutu käitumise põhimõtteid:
 toodet ostes tasuks uurida
veidi pakendit nt. vaadata
toote pH-d, lapsekindla korgi

Loksa
Noortekeskuses oli
tore Just Filmi
koolitus
29. septembril oli Loksa
Noortekeskuses PÖFF'i lasteja noortefilmide festivali Just
Film tasuta koolitus huvilistele,
kus tutvustati videokonkurssi
"Ükskord meie külas 2". Selle
idee suunab kooliealisi lapsi
mõtlema sellele, milline on elu
väljaspool suurlinnasid, millised plussid ja miinused sellega kaasnevad. Ühtlasi juhendati noori lühikese, kuni 5
minutilise filmi tegemises ja
innustati neid katsetama.
Margit Amer
Noortekeskuse juhataja

olemasolu. Alati eelistada ka
lapsekindla korgiga ravimeid,
mida laste silme all ei avata;
 kemikaalid ja ravimid on
1.5 m kõrgusel lukustatavas
kapis. Ära hoia ravimeid laual,
magamistoas, käekotis. Hoiata
ka vanavanemaid, külalisi ning
palu neil kott panna riiulisse,
lapsele kättesaamatusse kohta;
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ravimite, kemikaalide tarbimisga seonduv on äärmiselt segadusse ajav. Parim viis end ja
lapsi kaitsta on säilitada ohutunne, ettevaatlikkus. Ühtlasi
tasub toodete ostmisel peale
toimeainete uurida seda, kas
pakendid on turvalised, eriti
lastega kodudes.
Kergesti kättesaadavate, ent
kahtlase sisuga internetisoovituste asemel tasuks kasutada
info otsimisel tõeseid infoallikaid nagu nt ravimite puhul
apteegid ning infotelefon
16662 või keskuse koduleht
www.16662.ee.

Mürgistusteabekeskuse
infoliin 16662

 Mürgistusinfoliinile 16662
võid helistada ööpäevaringselt
mistahes ägeda mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral.
 Helistamine on anonüümne
ning kõne kohaliku kõne hinnaga. Kõnele vastavad arstid
ja õed.
 Infotelefonile võivad helistada
nii eraisikud, tervishoiu- kui
operatiivteenistuse töötajad.
Mare Oder MSc RN
Õde-konsultan
Mürgistusteabekeskus
Terviseamet
Loe artiklit täies mahus:
http://loksa.kaks.kovtp.ee/
uudised

Loksa Gümnaasium
mälestab MTÜ
Pensionäride Ühendus
Loksa Kompass
esinaist
ANTONINA
GLJANTSEVAT
ja avaldab kaastunnet
lahkunu omastele.
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Projekt Mina eestimaalasena
ja Eesti Vabariigi kodanikuna
Integratsiooni ja Migratsiooni
Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas 2014.a kevadel välja avaliku projektikonkurssi Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse
teemalised üritused ning
materjalid. Loksa Gümnaasium esitas taotluse, projekt
osutas väljavalituks ja meile
määrati toetus summas 3200
eurot.
Projektikonkursi eesmärk on
laiendada õpilaste teadmisi
Eesti ühiskonnast, arendada
sallivust mitmekultuurilises
kollektiivis, pakkuda eri rahvusest noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks ja
arendamiseks ühise tegevuse
kaudu.
Konkurssi rahastatakse Eesti
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, lähtudes Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud valdkondliku arengukava Lõimuv
Eesti 2020 ettepanekust ja
2014.a. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsest riigieelarvelisest eraldisest.
Projekti sihtrühmaks on eelkõige Loksa Gümnaasiumi õpilased. Loksa Gümnaasium on
munitsipaalkool, mis ühendab
endas kakskeelset põhikooli ja
riigikeelset gümnaasiumi.
Paljud õpilased on pärit kakskeelsetest peredest ja seetõttu
on põhikooli õppekeele valik
olnud tihti vanemate otsustada.
Lähtuvalt siinse piirkonna (eriti Loksa linna) elanike rahvuslikust kooseisust on mitmete
eestikeelses põhikooli osas ja
gümnaasiumiosas
õppivate
õpilaste koduseks ja ka kooliväliseks suhtluskeeleks eesti
keelest erinev keel.
Samuti õpib koolis nii Eesti
Vabariigi kui ka teise riigi
kodakondsust omavaid või
määratlemata kodakondsusega
noori.
Sihtrühmaks ongi noored, kes
tahavad leida kinnitust oma
kuuluvusele Eesti Vabariigi
kodanike hulka või siis alles
otsivad oma identiteeti.
Projekti sihtrühma kuuluvad
nii põhikooli 8.- 9. klassi (nii
eesti kui ka vene õppekeelega
osa) ja gümnaasiumi 10.-11.
klassi õpilased ehk siis 14  18
aasta vanuses olevad noored.
Tähelepanu pöörati lisaks Eesti
Vabariigi kodakondsust omavatele õpilastele eriti nii
määratlemata kui ka teise riigi
kodanikest noortele nende
paremaks lõimimiseks Eesti
ühiskonda.
Projekti raames on kavas:
1. Eesti lipu päeva tähistamine 4.06.2014
2. Suvised ülesanded
3. Õppekäik: Loksa Alatskivi  Kolkja 
Setomaa  Võru  Urvaste Valga  Viljandi  Paide 
Loksa (3 päeva 12.-14.09.
2014)
4. Ekskursioon Tallinnasse
(oktoober 2014)
5. Kodanikupäeva tähistamine 26.11.2014

Mulle meeldis ööbimine Suurjärve puhkekeskuses, kuna nautisin tõsiselt sealset vaadet ja seda
peaaegu puutumatut loodust. Juba mõlgutan
mõtteid sinna kunagi tagasi minna.
Veel meeldis mulle käik Juhan Liivi sünnikohta
Rupsi küll. Giid oli väga meeldiv ning rääkis
piisavalt informatiivselt, kuid samas mitte ülearu
faktiliselt. Õppimine oli tehtud pisut mänguliseks
ning kaasati ka meid.
Mulle meeldis ka Valga muuseum ja teemapark,
sest sinna oli kokku kogutud väga palju
erinevaid ja huvitavaid liikumisvahendeid, kuhu
ise sisse saime minna. Lisaks oli sinna kokku
toodud väga palju sõjatehnikat, mille kohta oli
väga huvitav teada saada.
Mulle meeldis külaskäik Võru Kuperjanovi
pataljoni, sest oli huvitav jälgida ning uurida,
kuidas ajateenijad hakkama saavad ning milline
on seal nende igapäevaelu. Lisaks sain palju
mõtteainet ise kunagi Kuperjanovi pataljonis
aega teenima asuda.
KINLASTI oleksin valmis hea meelega seda reisi
KORDAMA!
Mulle meeldis väljasõit sellepärast, et mõned
muuseumid olid väga huvitavad. Mulle jättis
väga hea mulje Valga muuseum ja Kuperjanovi
pataljon. Ilmselt on selles süüdi Kaitseliidu pisik.
Külastatud muuseumidest meeldis mulle enam
vene vanausuliste muuseum, kuna sealne giid
rääkis huvitavalt ja pani kuulama. Giid oli ka ise
vanausuline ning seetõttu läks tema jutt korda.
Sain teada palju huvitavaid vanausuliste kommete ja traditsioonide kohta.
Seltskond oli väga tore. Me saime üksteist paremini tundma õppida ja rohkem suhelda. Ka õpetajad, kes kaasas olid, olid üllatavalt rahulikud
ja meeldivad.
Ööbimispaigad olid ägedad! Esimese ööbimiskoha võlu oli see, et me olime metsa sees vaid
oma seltskonnaga. Me ei pidanud arvestama
teistega ning oli tore olla omaette. Teine ööbimiskoht Urvastes oli küll rahvarohkem, kuid seeeest väga looduskaunis ja meeldejääv paik.
Söögid olid maitsvad.
Lisett Sindeva
Mulle meeldis Paide ordulinnus, sest see on väga
ilus koht. Veel meeldisid mulle vanausuliste külad Peipsi järve ääres, sest seal sain teada seda,
kuidas elavad sealsed inimesed. Mulle meeldis
väga Kuperjanovi pataljoni külastamine, sest
nägin sõjatehnikat ja kuidas elavad sõdurid.
Daniil Maiberg

6. Kohtumised KOV-i ametnikega (november 2014)
7. Kokkuvõttev tegevus
(november-detsember 2014)
Selles lehes räägime õppekäigust Lõuna- Eestisse.
Õppekäigu eesmärk:
Tutvuda erinevate ajaloo- ja
kultuuri-ilmingutega Eestis (3
päeva), leida erinevusi ja sarnasusi, tunnetada Eestimaa
ühtsust;
Alatskivi loss. Alatskivi mõisa
ajalugu;
J. Liivi ja E. Tubina muuseumid;
Kolkja vanausuliste muuseum;
Setumaa külastamine.  teatud
kultuurilised sarnasused, kuid
mõningad ajaloolised probleemid.

Võru külastamine
Kuperjanovi jalaväepataljon 
kodaniku kohustus riigi ees;
Urvaste (ka Nõiariik) külastamine  loodus ja inimene;
Valga külastamine 
Isamaalise kasvatuse püsiekspositsioon  kodanik ja
riigikaitse, ajalugu ja õigused;
Paide külastamine  Paide
tornlinnus  suhteliselt omalaadne, kuid sisaldab huvitavat
väljapanekut;
Tapa  omamoodi kultuuride ja
kommete keskus.
Õpetajatest osalesid õppekäigus Uku Vilson, Marika Lahe
ja Galina Nikitina.
Galina Nikitina
projektijuht

Mulle meeldis Juhan Liivi sünnikoht, sest luuletaja elulugu ja tema looming on väga põnev ja
sügavamõtteline ning oluline eesti rahvale. Giid
rääkis huvitavalt ja kaasahaaravalt. Mulle meeldis ekskursioon Taara kasarmutesse Kuperjanovi
jalaväepataljonis. Sain teada seda, milline on
sõdurite igapäevaelu ja millistes tingimustes nad
elavad. Mulle meeldis ekskursioon Setumaale,
sest sain teada palju huvitavat ja uut setude
kohta. Giid rääkis setude riietusest, kommetest,
toidust ja üldse elu-olust. Setude kultuur ja keel
on omapärane ja ainulaadne ja mul on väga hea
meel, et sain selle kohta rohkem teada.
Sille Hermann
Mulle meeldis Suurjärve puhkekeskus, sest seal
oli sõprade seltsis mõnus ja rahulik olemine.
Mulle meeldis väga Valga isamaaline muuseum
ja teemapark (SA Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon). Seal sai vaadata vanu
sõjaväesõidukeid ja vanas piirivalve helikopteris
sai sees käia. Mõned õnnelikud said maha pidada lahingu laserrelvadega, mida oli ka huvitav
vaadata. Kuperjanovi pataljoni külastamine oli
huvitav ja jutt, mida seal räägiti oli informatiivne. Meile tutvustati ka sõdurikodu ja räägiti,
kuidas seal elu käib.
Martin Rumm
Suurjärve puhkemaja asus väga ilusas kohas
ning puhkemajas sai sõpradega koos aega viita
ja lõbutseda. Meeldis seepärast, et oma klassiga
saab muidu väga vähe koos aega veeta. Seal sai

koos teistega olla. Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis
meeldis mulle, sest seal oli palju tegevusi vaba
aja veetmiseks. Sealne nõiateemaline paikkond
oli kaunis ja väga omapärane ning pakutav toit
oli maitsev. Magada oli super, sest voodid olid
pehmed. Kuperjanovi pataljonis oli huvitav, sest
ma polnud varem sõjaväelase eluga lähemalt
tutvunud ega viibinud sellises kohas. Nüüd ma
tean, mis mind aastate pärast ootab ja millised
on siis minu kohustused.
Andre Martov
Mulle meeldis väga see õppereis. See oli küll
pikk, aga mitte igav. Meeldis Juhan Liivi muu
seum. Ma sain teada, milline inimene ta oli.
Mulle meeldis ka Alatskivi loss. Loss oli suur ja
ilus ja saime teada, kes oli Eduard Tubin. Veel
meeldis mulle Urvaste nõiariigis. Oli väga huvitav ja oli näha, et teistele meeldis ka seal olla.
Tegelikult olid kõik kohad huvitavad ja omapärased. Niisugune võimalus pole igapäevane.
Tänu õpetajatele! Korrakem selliseid reise!
Irina Linnas
Mulle meeldis Suurjärve puhkemaja. Ööbimine
oli mõnus ja kõrval oli järv, kus me käisime
sõpradega ujumas. Vesi oli mõnus! Ka meeldis
Urvaste nõiariik, sest koht oli väga ilus ja sai
tegeleda erinevate tegevustega. Kui saaksin, siis
külastaksin seda kohta uuesti. Mulle meeldis ka
Valga muuseum ja teemapark. Seintel olid grafitid ja hoovis militaarvarustus. Väga vinge koht!
Kalmer Roopa
Vanausuliste muuseumi külastamine meeldis sellepärast, et polnud varem kuulnud nende traditsioonidest. Urvaste nõiariigi lähedal asuva mäe
otsa ronides avanes uskumatult ilus vaade nii
Nõiariigile kui ka kogu ümbruskonnale. Kuperjanovi pataljonis sain tutvuda Eesti sõjaväe
varustusega, sõdurite elu-oluga ja muu kõigega,
mis puudutab sõjaväge.
Justus Allemann
Mulle meeldis nõiariik Urvastes, sest seal oli ilus
ja palju huvitavaid puust skulptuure ning rahulik
õhkkond. Seal oli ka öömaja, kui sai õhtul mõnusalt aega veeta. Samuti meeldis Piusa koobastes,
sealt sain palju infot ja silmaringi laiendada.
Huvitav oli ka vanausuliste küla, kus räägiti
nende elust ja nende minevikust ja kommetest ja
olevikust ja tavadest. Seal oli rahulik atmosfäär.
Karina Natfullina
Meeldis Alatskivi loss, sest giid rääkis huvitavalt.
Meeldis ka nõiariik Urvastes, sest seal oli mugav
ööbimispaik, mille ümber oli puhas loodus ja kus
oli võimalik ka vaba aega mängudega sisustada.
Samuti meeldis Setumaa, kus räägiti setude
ajaloost, tavadest, kommetest ja tänapäevast.
Sandra Brand
Meeldis Viljandi lossimägi ja Laidoneri ratsamonument ning Valga muuseumis ning ööbimiskohad, kus oli rahulik ja hea magada.
Karmo Peetermann
Mulle meeldis see ekskursioon sellepärast, sain
sõprade koos aega veeta, saime palju naerda ja
koos lõbutseda. Sõitsime mõõda kauneid Eestimaa kohti, nägime kaunist loodust ja Eesti erinevaid maastikke. Külastasime lahedat muuseumi
Valgas, kus nägime mitmeid sõjariistu ning saime
teada väheke rohkem Eestimaa militaarse
mineviku kohta.
Kristjan Kaskla
Muuseumikülatusi oli piisavalt, ei jõudnud ära
väsida ja see on hea! Söök oli hea ja maitsev
söök teeb alati tuju paremaks. Ekskursioonid olid
normaalse pikkusega. Koju oleks tahtnud varem
jõuda või sõita teisel päeval, või kodutööst
järgmiseks päevaks vabastatud olla. Seekord oli
meil esmaspäeval mitu kontrolltööd, aga aega
valmistamiseks ei jäänud. Aitäh reisi eest!
Anastasia Belova
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Loksa noorte kotkaste ja kodutütarde tegemistest
Loksa rühma kodutütardel ja
noortel kotkastel on september
möödunud erinevate võistluste
rütmis. Alguse tegid nooremad
poisid Marko Metus ja Pert
Paesüld Hiiumaal, saades
esmakordse kogemuse vabariiklikul noorte kotkaste orienteerumisel Harju Maleva esinduses. Võistkondlikult saavutati tubli 5. koht.
14. septembril osalesime SEB
Sügisjooksul sõdurijooksus.
Üllatuseks ka meile endale tuli
võit ja karikas Loksa rühma
noortele, kes koosnesid endistest ja praegustest kodutütardest ja noortest kotkastest
koos oma juhiga: Tarmo
Amer, Diana Nooska, Priit
Amer, Madis Amer, Helina
Piibeleht, Katrin Jõesaar,
Kristo Metus, Märt Mägi,
Siim Aksel Amer ja Erko
Allik (Kolga rühmast).
Järgmisel nädalavahetusel ootas
ees Kodutütarde II Olümpiamängud Paides. Harju Maleva
kodutütarde esindus koosnes
Loksa ja Kolga rühma tüdrukutest, kes andsid oma võimete kohase soorituse erinevatel aladel. Vanemate ja nooremate individuaalsed tulemused
liideti kokku, et saada lõplik
tulemus. Autasustati ka iga ala
individuaalse tulemuse kolme
parimat. Harju tüdrukutest
saavutas hõbeda väärse koha
ronimisseinal Kristi Tammemäe. Helina Piibeleht, Katrin
Jõesaar, Liisa Olop Loksa
rühmast ja Eleonor Valdman,
Jaana Laurend Kolga rühmast  olid ka väga tublid.
Traditsiooniliselt osaleb Loksa

rühm igal aastal kindral Johan
Laidoneri jooksul. Sellel aastal
oli meie võistkond ainus teiste
hulgas, kuhu kuulusid ka
tüdrukud, kuid sellest hoolima-

Ma hakkan tuletõrjujaks,
õpetage mind välja
12. septembril käisid kahe
vanema, Liblikate ja Põrnikate rühma lapsed ekskursioonil Loksa Päästekomandos. Meie ekskursiooni
eesmärgiks oli süvendada ja
laiendada laste teadmisi
päästeteenistusest, tutvustada päästetehnikat, anda lastele võimalus oma silmadega
näha tuletõrjeauto varustust,
tutvuda tuletõrjujate riietusega. Meil lubati proovida
pähe tuletõrjuja kiivrit ja
istuda tuletõrjeauto juhi
kohal. Meile tutvustati spetsiaalselt pimedas töötamise lampi. Ja kõike seda meile ka näidati
ning jutustati, missugune peab olema tõeline tuletõrjuja  vapper,
julge, füüsiliselt tugev, peab palju teadma ja oskama. Ei tohi kaotada pead keerulises situatsioonis, tegutseda kiirelt ja täpselt.
Meid võttis depoo juures väga meeldivalt vastu valves olnud
tuletõrjuja ja dispeter. Korrapidaja dispeter näitas meile kogu
maja, kus lapsed nägid, mida tuletõrjujad oma valvekorra ajal teevad  vaatavad üle tuletõremasinaid, puhkavad, samuti näidati
saali, kus tegeletakse spordiga. Meile näidati filmi, kus selgitati
tulekahju tekkimise põhjuseid, tutvustati olulisi tuleohutuse
reegleid ja kuidas käituda tulekahju korral. Lapsed said uusi teadmisi ja huvitavaid elamusi. Tuletõrjujad kinkisid meile värvimisraamatud, kus oli näidatud, kuidas käituda tulekahju korral ja kostitasid meid kommidega. Lapsed tänasid tuletõrjujaid ekskursiooni eest ja lubasid olla tähelepanelikud ja alati järgida tuleohutuse reegleid.
Tatiana Ivanova
Liblikate rühma õpetaja

ta saavutati auväärne kolmas
koht oma arvestuses. Epp
Paalberg, Anastasia Vandysh, Marko Metus, Andres
Burov, Märt Mägi, Siim

Aksel Amer, Kristo Metus ja
Anton Rohtla said kaela
medalid.
Igal maleval on oma võistlus,
kus saavad mõõtu võtta kait-

seliitlased. Harju Maleval on
selleks Harju Pimedad Ööd,
mis sellel aastal toimusid Vetla
karjääri ümbruses Kose lähedal. Noori lubatakse kergemale ehk rohelisele rajale
osalema koos naiskodukaitsjate ja algajate kaitseliitlastega.
Loksa rühm oli esindatud nii
Kodutütarde kui Noorkotkaste
võistkonnaga ja meil jätkus
veel vahvaid noori aitama teisi
rühmi, et ka nemad saaks
võistkonnad välja panna.
Kohtunikel oli ilmaga kokkulepe ja päike saatis võistlejaid
terve päeva, andes mõnusa
meeleolu ka eksimise ja oma
asukoha määramise tarbeks.
Loksa poisid: Kristo Metus,
Marko Kurisoo, Märt Mägi
ja Siim Aksel Amer tõid ära
kolmanda koha. Eriti hea meel
on Loksa tüdrukute saavutuse
üle, sest edestada nii paljusid
poiste, naiste ja ka meeste
võistkondi, tulles neljandale
kohale, oli super tubli saavu-

tus! Te olete vahvad: Kristi
Tammemäe, Helina Piibeleht,
Janett Treisalt ja Johanna
Mänd. Tüdrukute tagasiside
oli, et sellel võistlusel olid enamus ülesandeid baseerunud
jõule. Katrin Jõesaar ja Kersti Sillajõe olid koos Kolga
tüdrukutega rajal kogemusi
saamas, nagu ka Andres Burov Jüri noorkotkastega. Kõik
noored käisid raja lõpuni ja
usume, et said palju uusi kogemusi.
30. septembril täitus taastatud
Loksa noorkotkaste ja kodutütarde rühmal 15 tegevusaasta.
Kutsume ka sel aastal meie
rühmaga liituma uusi noori.
Kokku saame reedeti, pärast
viiendat tundi s.o kell 13.15,
Loksa Noortekeskuses.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

Rebaste ristimine Loksa Gümnaasiumis
Kolmapäeval, 24. septembril
toimus Loksa Gümnaasiumis
taas traditsiooniline rebaste ristimine ehk gümnaasiumiõpilaseks tunnistamine. 11. klassi
õpilased valisid endale kümnendike seast oma orjad, keda
nad terve päeva erinevate koomiliste ja füüsiliselt raskete ülesannetega koormasid. Iga rebane
pidi oma nn jumalale kuuletuma ning tema soove täitma.
Rebastele algas päev juba
hommikul suurte katsumustega
 nad pidid end 7.30 kooli
vedama. Koolis sisustasime
vahetunde mängudega, laulmise, tantsimise ja kooli põrandal roomamisega. Peale tunde
suundusime bussijaama, kuis

Ja jälle on saabunud sammhaaval, vaikselt ja märkamatult
sügis. Aga ta ei tulnud tühjade
kätega, vaid kingitustega marjad, seened, käbid ja pähklid. Ja meie lapsevanemate
osavad käed koos oma lastega
tegid neist lasteaia sügisnäituse
jaoks kompositsoone.
Teisele korrusele viisid suunaviidad ja ka sügislehtede
lõhn. Mida kõike siin näha ei
võinud!!! Teokarpides tee viib
oranist kõrvitsast tehtud

rebased said veelkord oma
muusikalisi võimeid näidata.
Seejärel läksime rebastega linna
mäele, et mängida mänge ja neid
mäest alla rullida. Päev lõppes
traditsiooniliselt jõe ääres Nõmme mäel, kus me neil kõigepealt
kõhud täis söötsime-jootsime,
paar toredat mängu mängisime
ning nad siis ametlikult gümnasistideks ristisime.
Rebaste päev oli väga lahe
(vähemalt üheteistkümnendike
arvates), rebased olid vaprad
ning hoolimata väikestest
rumalustest ja vingumistest
läbisid kõik rebased kadalipu
ning õhtu saabudes olid nad
vastseteks gümnasistideks tunnistatud. Eriliselt meeldejää-

vaks tegi päeva Konsumi müüjate äge est  nad lasid rebastel end poe ette üles rivistada
ning lajatasid igale rebasele
lagipähe muna või paar. Aitäh
Teile!
Täname tublisid rebaseid
Kristot, Andred, Helinat,

Karinat,
Kerstit,
Sillet,
Kalmerit, Stivot, Martinit,
Katrinit ja Sandrat ning
soovime Teile viljakat ja toredat gümnaasiumiaega!
Johanna Mänd
Õpilasesinduse liige

Saabus sügis!
roheline krokodill ja paksuke
põrsas suvikõrvitsast, lokkis
lambakesed lillkapsast ja on
isegi maitsvad toidud aiast.
Palju on lilli, isegi sügislehtedest tehtud roosid. Suur tänu
kõigile, kes võtsid osa sügisnäitusest! Tulge ikka meile
külla, me alati ootame teid!
majakeseni, milles elab väike
hiireke, maja taga vehivad
kätega tammetõrudest mehikesed. Aga kõrvallaual on

Liudmila Dmitritcheva
Sipelgate rühma õpetaja
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Kokanduskursused MEESTEKÖÖK innustas
tervislikumalt sööma
Iga perenaine veedab palju
aega oma elust köögis lõuna- ja
õhtusööke valmistades. Mitte
alati ei saavuta ta aga restoraniroa taset. Ja peale tööpäeva
tahaks pigem diivanile pikutama kui pliidi ette toimetama. Ja
siis tulevad mängu poolfabrikaadid ja kiirtoidud.
4. oktoobril viisin Loksa Kultuurikeskuses läbi kokanduskursuse meestele, äkki keegi
kohalolnuist otsustab köögis
leemekulbi oma kätte võtta.
Osalejaid ei olnud küll palju,
kuid seevastu olid kohale tulnud asjatundjad ja tõelised gurmaanid. Tore oli, et valmistasime roogi koos ja degusteerimisele läksid tõeliselt tervislikud road. Peab tunnistama, et
kokaraamatutes ja koduajakirjades avaldatakse massiliselt
retsepte, teles on palju kokasaateid, internetist leiab palju
meisterkokkade õpetusi, kuid 
põhiline pole retsepti. Kulinaarias on palju peensusi, läbi
mille omandab toit talle ainuomase maitsebuketi.
Tegevust rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi
programmist

Tervislikke valikuid toetavad
meetmed 2013-2014

Marija Kudrjakova
SA Loksa Kultuur

Eelnenule jätkuks
Ootan 28.oktoobril kultuurikeskusse kokakursusele 7-10
aastasi lapsi. Lapsed saavad
teadmisi erinevate toiduainete
mõjust tervisele, toiduainete
omavahelisest sobivusest,
peolaua kujundamisest,
etiketist. Valmistame koos
toidu, katame laua ja sööme
koos. Tasu kursustes osavõtu
eest on 2 eurot. Vajalik on eelregistreerimine telefonil
58099705, Marija Kudrjakova
või meilil: maria.kudrjakova
@gmail.com. Kursused toimuvad vene keeles.

Õuesõppe tund Lahemaa
looduses

Lauatennise treeningud Loksal

Loksa Gümnaasium korraldas pilootprojekti Vene õppekeelega
kooli valikud toetada õpilaste toimetulekut põhikoolijärgses eestikeelses õppes raames õuesõppe tunni Lahemaa looduse rüpes.
Tunni eesmärk oli arendada venekeelsete koolide õpilaste eesti
keele oskust läbi looduse ja praktiliste ülesannete.
Nõmmeveskile kogunesid 25. septembril Loksa Gümnaasiumi
ning tema kahe pilootprojekti sõpruskoolide Mustamäe
Humanitaar Gümnaasiumi ja Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased.
Kokku kogunes kakskümmend neli õpilast koos õpetajatega. Üritust aitasid läbi viia ka kaks Loksa Gümnaasiumi abiturienti
Semjon Alonov ja Ivan Martõnov.
Kolm põnevat tundi oli sisustatud maastikumänguga, kus õpilased
pidid lahendama nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid.
Lõkkel tehti süüa ning nauditi suurepärast sügisilma ja Lahemaa
lummavat loodust.
Õpilased olid korraldatud õuesõppe tunniga rahul ja sõpruskoolid
kiitsid korraldajaid.
Kuldar Pärn
Loksa Gümnasiumi õpetaja

Lauatennis on intelligentne ja emotsionaalne mäng, mis
arendab: kiirust, vastupidavust, täpsust, koordinatsiooni
Lauatennise treeningud
toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti
Loksa võimlas.
Kell 17.00 1-3 klassi lapsed.
Kell 18.00 4-6 klassi lapsed.
KELL 19.00 ÜLEJÄÄNUD HUVILISED.
Eelregistreerimine ja info telefonil 5041944,
e-meil: rainer.lapp@loksa.ee

Loksa lahtised Karikavõistlused lauatennises
2014-2015a.
AEG JA KOHT
I etapp 11 oktoober kell 11:00 Loksa spordisaalis
II etapp 15 november kell 11:00 Loksa spordisaalis
III etapp 13 detsember kell 11:00 Loksa spordisaalis
IV etapp 17 jaanuar kell 11:00 Loksa spordisaalis
V etapp 28 veebruar kell 11:00 Loksa spordisaalis
VI etapp 11 aprill kell 11:00 Loksa spordisaalis

AS WeeRec on elektri- ja elektroonikaseadmete
käitlemisega tegelev ettevõte. Meie tehas asub
Kiiul - Vana-Narva mnt 16.
Pakume tööd:
ELEKTROONIKASEADMETE
LAMMUTAJA-DEMONTEERIJALE

Loksa Ujulas
SOODUSPAKKUMINE KOOLIVAHEAJAKS!
20.10. - 24.10.2014 on koolilastele
ujula pilet kell 11.00 - 16.00

1,50 EUR

Ootame Sind kandideerima meie
kollektiivi, kui oled positiivse ellusuhtumisega, kohusetundlik, täpne ja aus ning kui Sul on olemas töötahe ja
valmidus töötada meeskonnas.
Omalt poolt pakume tulemustest sõltuvat töötasu (palgatase sõltuvalt võimekusest 400-800 eurot bruto),

tööalast väljaõpet, sõbralikku kollektiivi ja ühisüritusi.
Huvi korral palume ühendust võtta info@weerec.ee või
telefonil 6035802

Võistlustele registreerimine lõpeb 15 min enne võistluste algust kell 10.45
OSAVÕTJAD
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad sõltumata
kodakondsusest ja elukohast
VÕISTLUSKLASSID
Mängitakse üksikmängu. Võistlusklassid: noored kuni 18a, M, N, M50 ja
N50
AJAKAVA
Võistluste algus kell 11.00
VÕISTLUSE SÜSTEEM
Mängitakse vastavalt lauatennisereeglitele. Mängud toimuvad parem
viiest (3:0, 3:1 või 3:2).
Võistlus toimub alagrupi süsteemis. Korraldajatel on õigus, sõltuvalt
turniirile registreerunud võistlejate arvust, turniiri süsteemi muuta.
Muutustest teavitatakse võistlejaid koha peal.
Punktide arvestamine
Kohtunikke mängudel ei ole, mängijad peavad omavahel kokku leppima
vaidlusaluste situatsioonide korral, kes sai punkti või panema mängu uue
palli. Kui vaidlusi pole võimalik omavahel lahendada, tuleb appi kutsuda
turniiri peakohtunik, kes otsustab, kuidas jätkatakse.
AUTASUSTAMINE
Karikasarja iga võistlusklassi kolme parimat mängijat autasustatakse
karika ja diplomitega.
Lisainfo: Võistlust korraldab MTÜ Loksa Spordiklubi. Info ja eelregistreerimine tel 5041944
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Mälestuste päiksekullas elad ikka meiega
Sügavas leinas langetame pead
Mälestame Loksa linna aumärgi omanikku,
MTÜ PÜ Loksa Kompassi esinaist, aktiivset
kultuuri edendajat ja hoidjat
ANTONINA GLJANTSEVAT
01.02.1939-07.10.2014
Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
Loksa Linnavolikogu
Loksa Linnavalitsus

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

1.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa linn,
pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike tiikide kaldal,
mereni umbes 300 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.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

3.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn,
pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 32 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas.
Võimalik jagada kaheks krundiks.
Tehnovõrgud olemas.

4.

Jääme mäletama
lahkunud
ANTONINA
GLJANTSEVAT
ja avaldame
kaastunnet
lähedastele.
MTÜ Rannamännid

Müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestatud kinnistu südalinnas
(endine bussijaama hoone) Tallinna tn 49
Loksa linn, sihtotstarve ärimaa, pindalaga
3943 m², enampakkumise alghind 150000
eurot.
Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 200 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele
EE241010002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 6. novembril 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade
korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil 20-aastane
kogemus 
SEE ON PUHTUS JA
KVALITEET.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10% allahindlust.
Veel: pulber- ja CO2 (süsihappegaas) kustutite
täitmine ja kontroll.

Tel: 508 8941 või
6031263

OÜ Loksa Haljastus müüb:

Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve elamumaa,
hind 59 960 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga. Tehnovõrgud lähedal.
Info telefonil: 5551 2015 või 5551 2095.
Rohkem infot: www.varad.ee

Alates 1. OKTOOBRIST
2014.a vesiaeroobika
Loksa ujulas.

Treeningud toimuvad kolmapäeviti
kell 19.15
Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo telefonil 6 888 055

Ostan Vene päritolu
kontaktoreid, kaitselüliteid, raadiojaamu saatjaid, otsilloskoope,
elektroonika plaate ja
detaile ning militaar
elektroonikat.
Tel 52 699 76

