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Traditsiooniliselt tähistame
linnas emadepäeva ja isadepäeva väikese kontserdiga
kultuurikeskuse saalis ja
esinejad on meie lasteaia
Õnnetriinu pisipõnnid. Nii
ka sel aastal kui poolaasta
jooksul sündinud lastele andis linnapea Värner Lootsmann kätte nimetunnistused, lilleõied vanematele
ja nimelise hõbelusika.
Piduliku päeva lõpetas nii
nagu ikka ühine pidupäevatordi maitsmine.
Üle mitme aasta on meil

poolaastas sündinud rohkem
väikesi linlasi, tervelt 11
last, nendest 6 poissi ja 5
tüdrukut. 2014. aasta jooksul on registreeritud sünde
kokku 15. Kõik lapsed on
sündinud Tallinnas.
Õnne ja tervist kõigile
vastsetele linnakodanikele
ja nende tublidele vanematele!
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur
tegevjuht

Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar
Milolika Jakina
poeg
Gregor Bekker
poeg
Leonid Sivagin

Palju õnne
vanematele!
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LINNAPEA VEERG

Valimiseelne poliitika
nagu karjapoisi kabe
Poliitikal olevat suur
sarnasus malemänguga - küllap see nii on!
Peaks ju igale poliitilisele käigule eelnema tõsine analüüs.
Jah, nii peaks olema!
Aga paraku oleme
oma väikese riigi poliitmaastiku arengus
jõudnud hoopis sinnamaani, kus ilusa male
asemel näeme mängijaid tegelemas karjapoisi kabe või lihtsalt turaka mänguga.
Riigikogu järgmised valimised toimuvad 1. märtsil
2015. a, aga juba täna käivad poliittandril vihased
võitlused, valimata sõnu, mõtteid ja väljendeid. Ja
pole oluline, kas tegemist samasooliste või erisoolistega, homodega või heterodega - kõik võitlevad
tulevase võidu nimel. Aga kuna karjapoisi kabes üldjuhul võidab see, kellel rohkem sõdureid lahinguväljal, siis analüüsi asemel käib hoopis hoogne uute
nekrutite püüdmine.
Kui Reformierakond püüab Keskerakonnast endale
Tiina või Borja, võtab Keskerakond vastukäiguna
Volli või Liina. Eriti kurb tundub olema IRL-i seis,
kust isegi aseesimees Eerik-Niiles pakku pani hakkas kah reformariks, kinnitades, et maailmavaade
on tal ikka endiseks jäänud. Mis sellest, et jõudnud
juba kolmandasse parteisse! Verinoor IRL-i liige
Yoko jooksis aga Reformierakonda põhjendades seda
otstarbekusega! Sotsidel on ehk täna rahulikum, sest
nemad on ülejooksikud juba vastu võtnud - aga valimisteni on ka veel mitu pikka kuud - kes teab!
Kõige kummalisem, et mõni hiljutine ülejooksik on
juba mõtteid mõlgutanud, kuidas turvaliselt tagasi
joosta. Ühesõnaga - kõik jooksevad ja ei mingit
malemängu. Üksnes karjapoisi kabe - kust rohkem
saan, sealt võtan.
Ehk valimiseelses sõnastuses - kes parema koha valimisnimekirjas pakub, sinna jooksen.
Jõudu ja vastupidavust poliitjooksikutele (vabandust,
poliitjooksjatele).
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

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

Muudatused politseis alates 01.10.2014.a
1. oktoobrist muutus Politseija Piirivalveameti struktuur
ning juhtimisskeem. Kui varasemalt oli amet ülesehitatud
valdkondliku juhtimismudeli
alusel, siis nüüd toimub juhtimine teenuste kaupa.
Muudatused on ühtepidi jätk
2010. aastal kolme asutuse: politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniameti
ühinemise protsessile.
Nii juhtimise vähendamise kui
ka töö ümberkorraldamisega
hoiab PPA kokku personalieelarvet, mis annab võimaluse
tõsta politseinike palkasid.
Sissetulekute suurendamine on
ka üks muudatuste vajalikkuse
põhjuseks. Meie eesmärk on
tõsta uuest aastast ametnike
sissetulekut minimaalselt 900
euroni. Paraku on aastate jooksul lahkunud politseist rohkem
inimesi, kui on tööle tulnud.
Ilmselgelt ei tunne korrakaitsjad end kesise sissetuleku tõttu
kindlalt ning paljud on seetõttu
valinud teise töö. Kõige suurem liikumine on olnud patrullteenistustes, mis on tekitanud
probleeme patrullide väljapanekus. Nende aukude täitmiseks oleme aina enam kasutanud abipolitseinike ning piirkonnakonstaablite töötunde.
Just viimase puhul on mõnevõrra kannatanud kogukonna
ja piirkonnakonstaabli suhe,
ehk teisisõnu ei ole piirkonnakonstaablid saanud tegeleda
täies mahus oma piirkonna
probleemidega  süütegude
ennetamise ning menetlusega.
Struktuuri muudatustega kaasneva jaoskondade liitmisega
see olukord muutub ning koha-

lik konstaabel ei täida enam
patrullpolitseiniku kohustusi,
vaid saab sajaprotsendiliselt
pühenduda kogukonnaga seotud küsimuste lahendamisega.
Põhja prefektuuri viie jaoskonna asemel jätkab 1. oktoobrist
tööd kolm. Kesklinna politseijaoskond, Lääne-Harju politseijaoskond, mis ühineb Lõuna
jaoskonnaga ning Ida-Harju
politseijaoskond, mis ühineb
Tallinnas asuva Ida jaoskonnaga. Kesklinna jaoskonna juhina
jätkab Kaido Saarniit, LääneHarju jaoskonna tööd juhib oktoobrist Veiko Randlaine ning
Ida-Harju jaoskonda Valter
Pärn. Muudatuste tagajärjel
saavad jaoskonnad suurema
võimekuse ning otsustuspädevuse, samuti kuuluvad need otse prefekti alluvusse. Kolme
jaoskonna struktuur koosneb
edaspidi ennetus- ja menetlusüksusest, kuhu koondub kogukonnaga seotud süütegude ennetamine ja uurimine, piirkonna- ja noorsoopolitseinike töö,
reageeriv üksus ehk patrulltegevus ning teenindav üksus,
Lääne- ja Ida-Harju jaoskonna
puhul isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine
ja dokumentide väljastamine
(endised kodakondsus- ja migratsioonibüroo klienditeenindused Sõle tänav 61a ja Vilmsi
59 ning P.Pinna 4 majades).
Kui varasemalt kuulus jaoskonna pädevusse vaid väärteomenetlus ning kuritegusid uuriti keskselt kriminaalbüroos,
siis struktuurimuudatuste tagajärjel tegeleb jaoskond ka oma

haldusalal toime pandud
kuritegude uurimisega.
Raskemad kuriteod, mis ei ole
otseselt seotud konkreetse
piirkonna nn iseärasustega ja
peitkuriteod jäävad kriminaalbüroo kesküksuse menetlusse.
Ligi pool senisest piirkonnapolitseinikest jätkavad teenistust patrullpolitseinike ridades. Sellise ümberkorraldusega suurendame ööpäevaringset reageerimisvõimekust
igas Harjumaa piirkonnas,
ühtlasi loome konstaablile
soodsa pinnase, et tegelda süsteemselt vaid kogukonnakesksete probleemidega ning
teha koostööd kohaliku omavalituse ja enda piirkonna
elanikega. Konstaabli poole
tuleb julgelt pöörduda mistahes korrakaitsja nõu ja tuge
vajava küsimusega. Siiski, kui
tegemist on juhtumiga, mis
nõuab kiiret reageerimist ning
politseinike sekkumist, kui on
oht inimese elule ja tervisele,
on kõige õigem helistada
hädaabinumbrile 110 või 112.
Kuna konstaabel teenindab
mitut piirkonda, siis tuleb
kindlasti arvestada sellega, et
igal ajal ei pruugi konstaabel
konkreetses vastuvõtupunktis
olla, vaid ta liigub senisest
rohkem ringi. Kabinetitöö
ning inimeste ootamine ei ole
ka eesmärk omaette, politseinik peab olema liikvel ning
tegutsema tänaval, kus teda on
kõige enam vaja.
Põhja prefektuuri
JAOSKONNAD:
n Kesklinna politseijaoskond 

Kesklinna linnaosa,
Põhja-Tallinna linnaosa
n Lääne-Harju politsei
jaoskond  Kristiine linnaosa, Mustamäe linnaosa,
Haabersti linnaosa, Nõmme
linnaosa, Harjumaa lääneosa
(s.h. Keila, Saue, Laagri,
Saku, Paldiski, Klooga jne).
n Ida-Harju politseijaoskond  Pirita linnaosa,
Lasnamäe linnaosa, Viimsi
vald, Harjumaa idaosa (s.h.
Maardu, Loo, Lagedi, Kiiu,
Kuusalu, Kose jne)
Politsei- ja Piirivalveamet
Infotelefon: 612 3000
Politsei kontaktid Loksa
linnas ja Kuusalu vallas
LOKSA LINN
Kalev Kuuspalu
Tel: 612 5565
Aadress: Tallinn 45,
Loksa,74806
Vastuvõtt: neljapäeviti
16.00-18.00
kalev.kuuspalu@politsei.ee
KUUSALU VALD
Kalev Kuuspalu
Tel: 612 4656
Aadress: Kuusalu tee 33,
Kuusalu,74601
Vastuvõtt: kolmapäeviti
16.00-18.00
KUUSALU/LOKSA
noorsoopolitseinik
Kersti Kald
Tel: 607 2187
Kuusalu tee 33,
Kuusalu,74601
Vastuvõtt: kolmapäeviti
16.00-18.00
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Volikogu istung toimus 6.
novembril. 15-st volikogu
liikmest olid kohal 14
volikogu liiget.
Volikogu alustas istungit
Loksa linna käesoleva aasta
I lisaeelarve 1. lugemisega.
Linnavalitsuse poolt esitatud
lisaeelarve eelnõu näeb ette
suurendada põhitegevuse
tulusid 103 656 euro ja
kulusid 108 883 euro võrra.
Eelnõu kohaselt suureneksid
investeerimistegevuse tulud
87 391 eurot ja kulud 110 395
eurot, finantseerimistegevuse
kulud  28 231 eurot.
Seletuskirja kohaselt peaks
esialgselt kavandatust enam
laekuma füüsilise isiku
tulumaksu, teistelt omavalitsustelt gümnaasiumi, lasteaia
ja muusikakooli kohamaksu,

renditulu ja tulu muude
teenuste eest.
Lisaeelarves kajastuvad samuti
sihtotstarbelised eraldised
ministeeriumitelt, Harju
Maavalitsuselt, Kaitseliidult,
Harjumaa Omavalitsuste
Liidult, valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt ja
muudelt residentidelt.
Lisaeelarve vahendeid on planeeritud kulutada ligi 40-l
tegevusalal. Täiendavad
vahendid eraldatakse teede ja
tänavate korrashoiuks, linna
valgustusele ja heakorrale ning
soojamajanduse arengukava
koostamiseks. Lisarahaga
toetatakse kultuuri- ja
sporditegevust ning muud
huvitegevust. Suurendatakse
gümnaasiumi eelarvekulusid ja
kulusid sotsiaalvaldkonnale.

Nähakse ette täiendavad kulutused projektide omaosaluse
katmiseks. 2014. a eelarve
reservfondi jääb 11247 eurot.
Volikogu otsustas lõpetada
lisaeelarve 1. lugemise ja
jätkata menetlemist
2. lugemisel.
Volikogu algatas Mere 4 ja
osaliselt Mere 14 detailplaneeringu koostamiseks
keskkonnamõju hindamise
eelhinnangu. Eelhinnanguga
selgitatakse välja, kas
detailplaneeringu koostamise
käigus Mere 4 ja Mere 14 territooriumil kavandatava tegevuse korral on keskkonnamõju
strateegiline hindamine vajalik.
Volikogu otsustas tagada
projekti Posti tänava ker-

Helkur võib päästa elu!
Taas on kätte jõudnud pikad ja
pimedad sügisõhtud, mil suur
osa inimestest peab paratamatult väljas liikuma ka pimedal
ajal. Kahjuks sagenevad igal
sügisel ka liiklusõnnetused,
kus sõiduk on pimedal ajal
otsa sõitnud helkurita jalakäijale.
Kui jalakäija näeb lähenevat
autot pimedas hästi, siis autojuht märkab tee ääres ilma
helkurita jalakäijat alles 30-40
m kauguselt, mis võib
otsasõidu vältimiseks olla liiga
hilja. Vihmase ilmaga, kui
nähtavust halvendavad vihm ja
autotulede peegeldumine märjalt asfaldilt, võib see vahemaa
olla veel oluliselt väiksem.
Eriti ohtlik olukord tekib
jalakäijale siis, kui talle
lähenevad autod mõlemalt
poolt. Kahe teineteisele
läheneva auto tulede vihus
jääb helkurita jalakäija autojuhtidele sisuliselt märkamatuks, samas hoiavad mõlemad autojuhid teineteisest
ohutuks möödumiseks rohkem
paremale, ohustades sellega
veel enam teepeenral kõndivat
jalakäijat.
Tavapärasel maanteekiirusel
90 km/h liikuva auto peatumisteekond kuival teekattel on
umbes 70 meetrit. Märjal või
lumisel teel on see märgatavalt
pikem. Korraliku helkuriga
jalakäija on auto lähitulede
valguvihus märgatav vähemalt
130-150 meetri kauguselt,
kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetri kauguselt. See
jätab autojuhile piisavalt aega,
et reageerida ja mööduda
jalakäijast ohutult. Jalakäija
nähtavust aitab suurendada ka
hele riietus, seda eriti ilma
lumeta musta asfaldi taustal.
Mitte vähem oluline kui
helkuri kandmine on see,
kuidas helkurit kanda.
Helkurist ei ole kasu, kui ta
välja ei paista. Paljudel naisterahvastel näiteks on helkur

Helkurit ei ole vaja
mitte politseile näitamiseks, vaid enda
ohutuse tagamiseks

käekoti õlarihma küljes ning
kotti õlal kandes varjab käsi
helkuri täielikult. Ei ole ka
harvad juhtumid, kui helkur
on lihtsalt taskusse ununenud.
Kuna jalakäija peab kõnnitee
puudumisel kõndima vasakul
pool teed, tuleb helkur kinnitada riiete külge sõiduteepoolsele ehk paremale küljele nii, et
see oleks nähtav igast suunast.
Helkur peab jääma rippuma
umbes põlve kõrgusele, kuna
samal kõrgusel asetsevad ka
sõidukite tuled. Kuna helkurid
kipuvad tihti ära kaduma, on
alati parem kanda ühe asemel
mitut helkurit.
Enne helkuri riiete külge
riputamist tasub üle vaadata,
milline helkur välja näeb. Kui
helkurit on juba pikemat aega
kasutatud, võib helkuri pind
olla kulunud või määrdunud
ning tema valgustpeegeldav
toime seeläbi märgatavalt
vähenenud. Sellisel juhul
tuleks helkur igal juhul uue
vastu välja vahetada.
Laste puhul tasub eelistada
riiete külge õmmeldud helkurribasid, kuna mängides ja
joostes võib nööri küljes rippuv helkur kergesti ära kaduda. Samas tuleb ka riiete küljes olevate helkurribade puhul
nende seisukorda aeg-ajalt
hinnata, kuna nii kandes kui
pestes need kuluvad ega pruugi lõpuks enam oma otstarvet
täita.

Lisaks jalakäijale peab end
pimedal ajal nähtavaks tegema
ka jalgrattur. Vastavalt
Liiklusseadusele peavad jalgrattal olema ees valge ja taga
punane helkur ning vähemalt
ühe ratta kummalgi poolel kollane helkur.
Pimedal ajal peavad jalgrattal
lisaks olema ees valge ja taga
punane tuli.
Oluliselt suurendab jalgratturi
nähtavust ja turvalisust nii valgel kui pimedal ajal helkurvest
või helkurjope. Eriti laste
puhul, kes liiklevad pimedal
ajal üksinda jalgrattaga, on
helkurvest tungivalt soovituslik. Loomulikult ei tohi unustada kiivrit, mis alla 16-aastasele jalgratturile on kohustuslik, kuid mida võiksid
kanda ka täiskasvanud.
Helkuri kandmine on jalakäijale kohustuslik nii valgustatud kui valgustamata teel, nii
kõnniteel kui sõiduteel.
Helkurita pimedal ajal liikumine ja tuledeta jalgratta juhtimine on väärteona karistatavad ning politsei kontrollib
nende nõuete täitmist
igapäevaselt. Helkurita
jalakäijale ja tuledeta jalgratturile on võimalik määrata
rahatrahvi kuni 40 eurot. Kui
jalakäija või jalgrattur on aga
joobes või on oma käitumisega põhjustanud liiklusohu, võib trahvisumma olla
kuni 400 eurot.
Seejuures võiks aga meeles
pidada, et helkurit ei ole vaja
mitte politseile näitamiseks,
vaid enda ohutuse tagamiseks,
kuna helkur võib päästa elu.
Kaisa Kajo
Piirkonnapolitseinik
Ida-Harju konstaablijaoskond
ennetus- ja menetlustalitus
Ida-Harju politseijaoskond
Põhja Prefektuur

gliiklustee projekteerimine
ja ehitus 15%-lise omafinantseeringu summas
36 048,18 eurot. Linnavalitsus
taotleb projekti rahastamist
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus programmi  liiklusohutuse suurendamiseks
maapiirkondades raames
eelarveaastatel 2015-2017.
Volikogu määras Loksa
linna kohalike teede uue
nimekirja. Seoses linna teede
ja tänavate nimekirja korrastamisega, harulõikudele eraldi
registrikoodi andmisega, kõnniteede registrikoodi esitamisega ja tänavalõikude
pikkuste täpsustamisega
määras volikogu Loksa linna
kohalike teede nimekirja.
Linnavalitsust kohustati korraldama kohalike teede

Harju
Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse
infopäev Loksal
5. novembril toimus Loksa
Linnavalitsuse saalis infopäev
Loksa MTÜ-dele. Infopäevale
olid kohale tulnud MTÜ Loksa
Arenduskeskus, MTÜ Loksa
Spordiklubi, MTÜ Rannamännid, MTÜ Vana-Loksa
Selts esindajad.
Samuti võtsid infopäevast osa
Loksa linna arendus- ja keskkonnanõunik Laivi Kirsipuu ja
Loksa Sotsiaalkeskuse juhataja
Airi Öösalu.
Kuna Loksa linna sihtasutuste
ja mittetulundusühingute tööga
on väga tihedalt seotud ka
volikogu esimees Rein Heina
ja abilinnapea Hilleri Treisalt,
siis osalesid infopäeval ka
nemad.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse KOV-MTÜ konsultant Paula Koppel rääkis
kokkutulnuile projektikirjutamise suundadest, mida toob
lähitulevik selles valdkonnas,
kuhu on võimalik MTÜ-l projekte esitada, mida tuleb projektide kirjutamisel silmas
pidada.
Teemad olid väga huvitavad
ning küsimusi esitati Paula
Koppelile väga erinevaid ja
palju.
MTÜ-de esindajate tagasiside
kohtumise osas oli väga positiivne. Paula Koppel lubas, et
edasine koostöö saab olema
kindlasti tihedam.
Loksa Elu

arvelevõtmine vastavalt
nimekirjale.
Volikogu otsustas taotleda
Loksa linna omandisse
Maleva tänav T1 maaüksuse, pindalaga ca 2000 m²,
sihtotstarbega transpordimaa.
Antud maa-alal on juurdepääs
üksikelamutele. Maa-aluseid
kommunikatsioone seal
teadaolevalt ei ole.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda ka Uus tänav
L1 maaüksus, pindalaga ca
1569 m². Seda territooriumi
läbib survekanalisatsioonitorustik, drenaai- ja soojatorustik, Eesti Energia AS-le
kuuluv 0,4 kV maa-alune kaabel ja tänavavalgustusliin ning
vedelgaasi seadmed. Loksa
linna üldplaneeringu järgi on
käesoleva maa sihtotstarve

transpordimaa.
Munitsipaalomandisse taotletavad maad on vajalikud kohaliku omavalitsuse ülesannete
täitmiseks ja arenguks.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest www.loksalinn.ee

Rein Heina
volikogu esimees

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.
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 4. detsembril 2014 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.
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
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Noorkotkaste ja
kodutütarde sügislaager
Traditsiooniline kodutütarde ja noorte kotkaste sügislaager toimus
sellel aastal Turbas. 24. oktoobri pärast lõunal sõitsime Loksalt
välja, et veeta vaheaja viimased päevad vahvalt koos. Loksa rühm
oli laagris esindatud kõige suurema osalejate arvuga. Toimus mitu
orienteerumist, saime uusi teadmisi ja tuletasime meelde juba õpitud oskusi. Erinevates õpitubades räägiti meditsiinist, topograafiast, taimedest, relva ohutusest, laskeasenditest ja salakirja kirjutamisest. Laupäeva õhtul tegid noored ise rummipalle ja katsid
endale õhtusöögi laua. Laagri viimase päeva hommikul meisterdati endale mälestuseks käepaelad, valida oli nöörist või hetkel
moes oleva kummirõngastest punumistehnikas tehtud käepaelte
vahel. Kiiremad ja osavamad jõudsid mõlemaid teha.

ELU/SPORT

Miks on üks korter külm ja teine
üleköetud?
Miks on üks korter külm ja
teine üleköetud? Vanades kortermajades on tihti probleemiks toasooja ebaühtlane jaotus korterite vahel. Selleks, et
ka kõige külmemates tubades
hoida temperatuur seaduses
nõutud 18 C tasemel, tuleb
mõnd teist korterit kütta
näiteks 24 C kraadini. See on
aga energia ja raha raiskamine,
sest üleköetud korterites talutakse ebamugavat kõrget temperatuuri või avatakse aknad
ning lastakse üleliigne soojus
välja.
Probleem on tekkinud aja jooksul küttesüsteemi amortiseerumise või küttesüsteemi omaalgatusliku muutmise tagajärjel.
Radiaatorkütte süsteem on üles
ehitatud veeringlusele - soojussõlmes ülessoojendatud vesi
juhitakse korraga läbi kõikide
küttepüstikute ja sellega ühendatud radiaatorite. Selleks, et
maja kõikidesse tubadesse
saaks sama temperatuuri, teostatakse küttesüsteemi tasakaalustamine. Kui küttesüsteem on
tasakaalus, siis voolab läbi iga
küttepüstiku vajalik hulk
kuuma vett ja iga radiaator
annab välja vajaliku hulga soojust. Kui küttesüsteem ei ole
tasakaalus, siis voolab läbi
mõne püstiku rohkem ja läbi
teise püstiku vähem kuuma
vett kui vajalik.
Põhilised küttesüsteemi tasa-

Lauatennise treeningud
Loksal
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
2014-2015
Loksa lauatennise karikasarja II etapp toimub 15. novembril 2014
algusega 11:00 Loksa Gümnaasiumi spordisaalis
Võistlusklassid:
Noored kuni 18a, M, N, M50 ja N50
Info ja registreerimine tel: 5041944

Loksal on mälumängu uus hooaeg alanud
31. oktoobri õhtul kogunesid Loksa Kultuurikeskuse saali
mälumängus mõõtu võtma 18 võistkonda. Nii hulgaliselt
võistkondi varem olnud ei olegi.
Esimese Loksa mälumängu vooru võitis võistkond Vanad
(koosseisus Liisi Laanela, Tarmo Laanela, Indrek Adler,
Martin Piispea), nende punktisummaks kogunes 52 punkti.
Teine ja kolmas koht läks seekord jagamisel, võrdselt 48 punkti said võistkond Sõbrad (kooseisus Tarmo Amer, Margit
Amer, Siim Aksel Amer, Epp Külmsaar) ja Viinistu küla (Urve
Toompuu, Juhan Toompuu, Ivi Adler, Mihkel Adler).
Neile pakkusid tihedat konkurentsi võistkond 112 47 punktiga
ja palju ei jäänud maha ka võistkond PKV 42 punktiga.
Kahe eelmise Loksa mälumängu üldvõitja võistkond Dva-Z-Dva
kogus seekord 41 punkti.
Edukat mälumängu hooaega kõikidele osalejatele!
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kaalu rikkuvad põhjused on:
Küttesüsteemi
amortisatsioon - rooste, katlakivi ning
sade ladustumine torudesse
ning radiaatoritesse.
Amortiseerunud küttesüsteemis ei anna radiaatorid enam
välja algselt ettenähtud hulka
sooja. Kui radiaator on suures
osas ummistunud, siis ei saagi
tuba enam soojaks minna.
- jadamisi ühendatud radiaatorite puhul (tavaline ühetorusüsteem).
Radiaatori vahetamine teise
võimsuse või takistusega radiaatori vastu. Remondi käigus soovitakse mõnikord
vahetada vana radiaator kaasaegsema vastu. Selle juures ei
mõelda aga radiaatori võimsuse ja veevoolu takistuse
peale või valitakse sihilikult
suurema võimsusega radiaator.
Selle tulemusena tõstetakse
temperatuuri oma korteris kuid
alandatakse temperatuuri kõigis järgnevates korterites, kuhu
kuum vesi edasi liigub.
Küttetorude
asendamine
väiksema läbimõõduga torude vastu. Mõnikord ei meeldi korteriomanikule vanad
jämedad
nõukogudeaegsed
küttetorud ning ta otsutab need
remondi käigus asendada
ilusate uute vasktorude vastu.
Sellega mõjutatakse aga tervet
küttesüsteemi, sest kui uued

torud on vanadest peenemad,
siis läbivoolava vee hulk selles
püstikus väheneb ning teistes
püstikutes suureneb. Seega
väheneb temperatuur kõigis
selle püstikuga ühendatud radiaatorites ning suureneb teiste
püstikute radiaatorites.
Termostaatventiilide ja kraanide paigaldamine. Kuna ühetorusüsteemis liigub vesi läbi
kõigi korruste radiaatorite jadamisi, siis igasugune lokaalne
kütte reguleerimine reguleerib
korraga tervet küttesüsteemi.
Kui keegi on paigaldanud enda
radiaatorile termostaatventiili
või kuulkraani ja keerab seda
kinni, siis on selle mõju sar-

Loksa noored käisid Eesti
Politseimuuseumis
Oktoobris külastasime me
eelmisel aastal Rakveres avatud Eesti Politseimuuseumit.
Meie noorte jaoks oli ekskursioon väga huvitav. Sellise
muuseumi külastus ongi elevust tekitav sündmus, kuid
meie peamine eesmärk sellisel
ekskursioonil on seaduskuulekate kodanike kasvatamine.
Näituseruumides said noored
tutvuda politsei ajalooga, kontrollisid oma reaktsiooni auto
pidurdamiseks, sõitsid kaldteest alla, proovisid kõndida nn
purjus inimese prillidega,
korraldasid mässu, tegid fotorobotit, proovisid selga politseivormi ja võtsid sõrmejälgi.
Samuti said kõik soovijad istuda
nn vangikambris, seejärel näidati
neile erinevaid narkootilisi aineid
ja kinnipeetutelt konfiskeeritud
külmrelvi  see on vaid osaline
loetelu, millest noored politseimuuseumis osa said võtta ja mida
näha.
Me väga loodame, et ekskursioon tuli lastele kasuks ning
andis ettekujutuse politseinike
raskest tööst.
Marina Letfullina
Loksa Noortekeskuse
tegevusjuht

nane toru läbimõõdu vähendamisega eelmises punktis.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
küttesüsteemi tasakaalustamine võib aidata kokku hoida
palju energiat ja raha. Kui aga
vaatamata tasakaalustamisele
jäävad osad korterid külmaks
või üleköetuks, siis on soovitav
üle minna kahetorusüsteemile.
Kahetorusüsteemis ei mõjuta
korteritesisene omaalgatuslik
tegevus tervet maja ning lisaks
on võimalik iga korteri kütet
eraldi reguleerida.
Viljar Puusepp
OÜ Soojusaudit projektijuht
www.soojusaudit.ee

MARLINI
projektist
Lasteaia vanema rühma lapsed
käisid oktoobris projekti
MARLIN raames Loksa randa
koristamas. Projekt MARLIN
kaardistab ja analüüsib merelise prügi koguseid ja koosseisu neljas Läänemereäärses
riigis - Eestis, Lätis, Soomes ja
Rootsis. Eestis on projekti
eestvedajaks MTÜ Hoia Eesti
Merd.
Eestis jälgitakse ja koristatakse
kaheksat erinevat randa.
Rannakoristust tehakse kolm
korda aastas - kevadel, suvel ja
sügisel. Prügi kogutakse märgistatud rannaalalt, kantakse
liigiti tabelisse ja lõpuks kaalutakse. Hea meel on märkida, et
prügi oli Loksa rannas vähe.
Lapsed õppisid, mis on mereline prügi, kuidas selle teket
vältida ja kuidas tuleb rannas
olles käituda.
Hoidkem ka edaspidi rand puhtana!
Ülle Mühlbach
Põrnikate rühma õpetaja
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Sügispidu lasteaias
Neljapäeval, 30. oktoobril oli lasteaias
sügispidu. Külla tulid Sügis ja Õnnetriinu.
Õnnetriinu otsis lehehunnikut, kuhu
alla talveunne pugeda. Sügis lubas teda
aidata, kui Õnnetriinu enne teda natuke
aitab sügistöödel.
Koos korjati marju,
keedeti moosi, tantsiti jänestega kingatallad läbi, puhuti
võidu tuulepoistega,
tantsiti seenemikkudega ja pilveliblikatega. Raputati
õunapuud ja otsiti veerevaid
õunu, mille käigus leiti Õnnetriinule kena lehehunnik. Lõpuks oli Õnnetriinu väsinud.
Oma pessa pugedes leidis ta
sealt üllatuse, mida jagas koos
lastega.

Kuidas me
käisime
tsirkuses
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Multifilmi vaatamine
uutmoodi

Suured tänud Sügisele, Õnnetriinule, õpetaja Kajale.

17. oktoobril käisid Loksa
Lasteaia Õnnetriinu lapsed
vaatamas Ukraina Tsirkust.
Etendus toimus koolimaja
suures spordisaalis, kus publiku ees esinesid kaks andekat
artisti. Nad ongleerisid, keerutasid võrusid, puhusid seebimulle, esinesid klounidena.
Kokkutulijaid lõbustasid ka
dresseeritud kass, kena puudel
ja tuvid. Artisti esinemine
maoga tekitas erinevaid meeleolusid: mõned kartsid, teised
aga julgesid madu katsuda.
Kuigi saalis oli väike sumin, ei
häirinud see loomi ja nad said
oma tööga hästi hakkama.
Kõige suurema elevuse tekitas
klouni etteaste. Oma esinemistes kaasas ta ka publikut. Lapsed said olla klouni assistentideks kõikides tema tegevustes.
Etendus kestis umbes tund
aega, kuid lapsed ei väsinud
sugugi, nad naersid meeletult
ja olid rõõmsad. Muljeid jätkus
terveks nädalaks.
Kannatamatult jääme ootama
teisi huvitavaid üritusi!

Esmaspäeval, 27 oktooril oli Loksa Lasteaed Õnnetriinu lastel
võimalik minna multifilmi sisse. Lasteaeda tuli külla Firma
E-Continent 3D mobiilne planetaarium. Saali pandi üles mobiilne
planetaarium ehk täispuhutav poolpall, mis mahutab kuni 35 last
ja õpetaja. Keskmine kõrgus on 2,5 m ja laius 6 m. Mõnusalt pikutades ja filmi vaadates oli lastel tunne, et nad on multifilmi sees ja
seda ilma 3D prillideta. Vaatasime filmi "Jänku Tafiku tähesõbrad", vahva ja õpetlik lugu, kus selgitati lastele maailma
põhitõdesid - miks maa pöörleb ümber oma telje, miks on olemas
öö ja päev, miks päike tõuseb ühes ja loojub teises kohas, miks
tähed on taevas - koos Jänes Tafikuga. Huvitav ja hariv nii suurtele
kui väikestele.

Ene Metus
Lepatriinude rühma õpetaja

Olga Trubotev
Jaaniusside rühma õpetaja

Liivi Tang
Loksa Lasteaed Õnnetriinu õppealajuhataja

Lastele väga meeldis pidu. Nad
lubasid kevadel Õnnetriinu
üles äratada, et jälle üheskoos
laulda, tantsida ja mängida.

Lennunduspäev Ämaris
19. oktoobril külastasin koos noorte kotkaste ja kodutütardega Ämari lennujaama. Seal räägiti meile langevarju
hüppamisest, kui ohtlik ja adrenaliini rikas see on. Näidati
Ämari lennujaama päästeautosid ja saime nendega sõita.
Lisaks sellele näidati meile helikopterit Robinson 22-te.
Peale helikopterite vaatamist räägiti meile Ämaris viibivatest NATO hävitajatest. Aga kahjuks me neid ei näinud,
sest need olid täis relvastuses ja see on väga salajane info.
Siis tuli päeva kõige huvitavam osa - sai lennata
Kaitseliidu AN-2 lennukiga. Kus juures me mitte ei
saanud ainult lennata, vaid ka ise piloodi rooli keerata ja
enda lendamist huvitavamaks teha. Ning päeva lõpuks
räägiti meile, kus saab lendamist õppida ja selleks on
lennuakadeemia Tartus. Selles koolis saab õppida lennuliiklusteenindust, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide tööd, lennuki ja kopteri piloodiks, lennundusettevõtet ja õhusõidukite ehitust ja hooldust. See oli igati
tore, huvitav ning teadmiste rohke päev.

Võistlused Lätis
10.-11. oktoober käisin võistkondlikul takistusriba
võistlusel Lätis. Takistusriba oli 5 km pikk ja koosnes: üle
palkseinade ronimist, üle laeva ronimist, granaadivisetest
autosse, mudamülgaste läbimisest, jõe ületamisest. Peale
raja läbimist olime üleni porised ja märjad, kuid siis ootas
meid soe du. Võistlus käis aja peale, võitis see kellel
oli kõige parem aeg. Meie tiimi hea omadus oli see, et me
tegime suurepärast koostööd. Võistlus pani hästi proovile
minu füüsilise vormi, kuid tuleb tunnistada, et takistusriba
oli raske. Meie tiimil läks hästi võrreldes sellega, et lätlased said harjutada, aga meie tegime seda rada esimest
korda läbi. Sain uusi kogemusi kuidas ületada erinevaid
takistusi.
Kristo Metus
Loksa rühma noorkotkas
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Loksa kool  147
Meie kool, neis sõnus peitub palju...
Nii on öeldud Loksa kooli laulu esimeses salmis.
Tänagi me kordame neid sõnu igihalju,
sest et kool on ikka uus ja pole iial valmis.

Meie kooli lugu algas 15. oktoobril 1867. aastal, mil avas uksed
Kõnnu valla Loksa külakool. Tillukese maja ahtakesse klassituppa oli tarkust saama tulnud 20 last, kellele kooljuht ja õpetaja
Jakob Janter õpetas lugemist ja kirjutamist, kokkuarvutamist,
mahaarvamist ja kõrvutamist, piiblilugu ja kirikulaulu. Tänapäeva
õpilase tunniplaanis tähendab see eesti keele ja kirjanduse,
matemaatika, usuõpetuse või usundiloo ning muusika õppimist.
See madaluke maja on ammu mälestuseks saanud.
Uue sajandi künnisel, 1904. aastal, valmis Loksal uus koolihoone,
kus tarkusi-teadmisi jagati juba sajale tüdrukule-poisile. Kooli
nimeks sai Kõnnu ministeeriumikool ja õpiti kahes klassis. 23 a
hiljem hävis kool tulekahjus, ent uues koolis jätkati tööd juba 2
aastat hiljem  1929. aastal. Uus kool oli 6-klassiline ja õpilasi
klassitubades 220.
Suure sõja eelsel, 1940. aastal, sai kool veel 7-ndagi klassi ja nii
ka nimeks Loksa 7-klassiline kool.
Ajalootuultes on aegu, mil kool ei saa olla tarkusetempel. Nii juhtus ka meie kooliga, kui sõja ajal asustati see vaenuvägede, saksa
sõdurite kasarmuks.
62 aastat tagasi sai meie kool keskkooli nime ehk tänapäevaselt
öeldes gümnaasiumiks. Õpilasi oli tol ajal 300 ringis. 5 aastat
hiljem, kui valmis nn valge koolimaja, kus me õpime praegugi ja
täna kooli sünnipäeva tähistame, oli lapsi juba üle viie- ja poolesaja.
1955. aastal, 59 aastat tagasi, saatis Loksa Keskkool ellu oma
esimese lennu abituriente. Sel kevadel antakse meie majas
lõputunnistused neidudele-noormeestele, kelle lennu number on
60.
Meie koolil on 147. sünnipäev. Meie koolis on õppinud sadu õpilasi, teadmisi jaganud kümned ja kümned õpetajad. Loksa kooli
on juhtinud pea 20 direktorit, kellest vähemalt kolm on oma tegevusega legendaarseiks saanud, sest ega muidu pole räägitud Jakob
Janteri koolist, Arnold Mikiveri koolist, Robert Adamsoni koolist.
Täna, kooliaastal 2014/2015 õpib Loksal 337 tüdrukut ja poissi
ning õpetab 42 õpetajat. Parim kingitus oma koolile ongi hästi ja
mõtestatult õppida, hästi ja pühendunult õpetada. Sest: Kes
jõuaks kivisse raiuda kõik need kirjad, mis kõneleks lood, mis on
sündinud siin? küsib luuletaja. Ja vastab, et võibolla pole see
vajalikki, sest kividelt sööb kirja aeg, miski ent ometi jääb.
Palju õnne, kallis kool!
Kooli aastapäeva aktustel esinesid õpilased õpetajate Gerta
Allemanni, Serafima Kolossova, Urve Toompuu, Marjaana Loide,
Jelena Nikitina juhendamisel. Lisaks nendele aitasid kooli sünnipäeva pidulikumaks muuta õpetajad Malle Krusell, Silvi Bonde,
Larissa Plehova.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht
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Õpetajate päev Loksa koolis
Õpetajate päeva on Eesti koolides tähistatud juba rohkem
kui 50 aastat. Nii toimus ka 3.
oktoobril Loksa Gümnaasiumis õpetajate päev.
Traditsiooni kohaselt andsid
tunde tol päeval 12. klassi õpilased. Üheks päevaks vahetasid
õpetajad ja õpilased oma kohad
 õpetajatest said ulakad õpilased ja õpilastest ranged
õpetajad.
Päev algas kogunemisega, kus
õpetajate päeva direktor Jaanus
Kirs luges ette kõne, õpilastele
ja õpetajatele tutvustati ka
videot, kus oli näidatud, kes
abiturientidest mis tunde
asendas. Kui aktus lõppes,
algasid kõigil tunnid, mis olid
tavapärase pikkusega.
Abituurium korraldas ka meie
kooli õpetajatele unustamatu
päeva  neile anti võimalus
meelde tuletada oma kooliaega. Õpetajatele koostati tunniplaan, mille järgi nad said oma
teadmistepagasit suurendada.
Õpetajatel oli nii muusika, kirjanduse kui ka keemia tund,
teise tunni ajal said nad proovida jalga line-tantsus ning käidi
ka orienteerumas.
Koolipäeva lõpus kogunesid
abituriendid ja õpetajad ühise
kohvilaua taha, et vahetada
mõtteid ja emotsioone, mida

terve päeva jooksul kogeti.
Abituriendid jäid õpetajate
päevaga väga rahule. Õpilased
olid toredad, kogu töö sai
tehtud ning nii mõnigi meist
avastas endas pedagoogivõimeid.
Loodame, et see päev jäi kõigile meelde ning seda mäletatakse veel pikka aega!
Marina Poetko,
Katarina Ilves
Loksa Gümnaasium,
12.a klass

Õpetajatele tänu!

Larissa Plehova

3. oktoobril tähistati Loksal õpetajatepäeva ja
Loks a koolis olid õpetajatele välja mõeldud
väga huvitavad tegevused. Õpetajate päev
lõppes pidulikult Võsul, kus õpetajatele
esines Uku Suviste, üllatuskülaliseks oli
Getter Jaani ning väga huvitavaid trikke näitas mustkunstnik.
Linna tänukirjad andis õpetajatele üle
volikogu esimees Rein Heina. Tänukirjad said
Loksa Gümnaasiumi õpetajad Elna Linkvist,
Aarne Idavain, Urve Toompuu, Eve Jürgens,
Zoya Ivanishkina; Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õpetajad Ülle Mühlbach, Pille Paesüld,
Tatiana Ivanova, Nadeda Fjodorova; Loksa
Muusikakooli õpetajad Juule Laurend ja Raidi
Andre.
Loksa kooli sünnipäeval, 15. oktoobril tunnustati tänukirjadega kooli pidulikul aktusel
Loksa kooli Aastaõpetajaid Linda Aasranda ja
Larissa Plehovat.
Häid ideid, jaksu ja tahet kõikidele õpetajatel!
Linda Aasrand
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Meie inimesed  folklooriõhtu Loksal
Kui paljud meist on kuulanud eestlastele armast Lydia Koidula
luuletust "Mu isamaa on minu arm" tõlgituna ukraina keelde või
valgevene keelde tõlgituna A.S. Pukini "Tsaar- Saltaani"? Arvan,
et vähesed!
Laupäeval, 25-ndal oktoobril sai see võimalikuks. Loksa
Kultuurikeskuse pilgeni täitnud saalis said loksalased osa erilisest
sündmusest, kui pensionäride ühenduse Loksa Kompass
eestvedamisel ja Loksa Rannamändide aktiivsel osalusel toimus
Loksa I folklooripäev. Loksa rahvuslik kooslus on kirju ja koosneb ligi 40-st eri rahvusest, millest eestlased moodustavad veidi
üle veerandi. Teised suuremad rahvusgrupid meie linna sõbralikus
peres on ukraina, vene ja valgevene rahvused. Esimesel folklooripäeval said kokkutulnud tutvuda just eesti, ukraina, vene ja
valgevene folklooriga. Saali kaunistasid käsitööd, väljaõmmeldud
linikud, säravad rahvariided.
Õhtujuht proua Zoja Linjova tutvustas iga rahvusgrupi folkloori
eripära - kõlasid luuletused, lauldi rahvalaule, tantsiti rahvatantse.
Vahepaladega esinesid väikesed folkloorikandjad Alesja
Kornõova, Kassiya Simakova, Anastasia ja Mihhail Kholod.
Õhtu lõpuks pakuti kõigile eri rahvaste roogasid: maitsta sai savinõudes rahvusroogasid, ukraina vareenikuid, valgevene kartulipannkooke hapukoorega ja soolapekki, vene pirukaid ja seenesalatit, eesti kapsa- ja õunapirukaid ning soolakala. Kõrvale sai
juua taimeteesid, kalja ja koduseid mahlasid ning samovaris
valmistatud teed. Meie tublid naised demonstreerisid rahvusköökide eripärasid ja rikkust.
Õhtu oli väärikaks mälestuseks folklooriõhtu mõtte algatajale,
meie hulgast ootamatult lahkunud MTÜ Loksa Kompass juhatuse
esimehele Antonina Gljantsevale.
Loksa Kultuurikeskus tänab kõiki osalejaid. Eriline tänu Zoja
Linjovale, Niina Malkusele, Riina Juhkamile, Vaike Reinlale.
Usun, et Loksa I folklooripäev oli alustuseks ilusale traditsioonile.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht
Loksa linnavolikogu aseesimees
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REGISTREERI ENNAST LOKSA
LINNA ELANIKUKS
Kas Teie ja Teie pere on end Loksa linna elanikuks registreerinud? Kui ei, siis palun tehke
seda veel enne aasta lõppu! Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult
viis minutit, aga linnaeelarve suureneb märkimisväärse summa võrra. Ei ole mingit keerulist
paberimajandust - täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna elanik!
Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate lisaks elukohateatele esitama koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele peab olema kantud ruumi omaniku
nõusolek.
Kõigil, kes registreerivad end Loksa linna elanikuks ajavahemikul 12. november - 31. detsember 2014. a ning on 1. jaanuar 2015. a seisuga Loksa linna elanik, kingib linn Loksa
ujula aasta pääsmed!
1. jaanuari 2015. a seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil nõuetekohaselt linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 12. jaanuarist 2015. a.
Lisaks loositakse kõikide sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel välja
1 televiisor, 1 veekeetja ja 2 kuni neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi.

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

Sertifikaadiga pottsepp teeb
ja renoveerib ahjusid, kaminaid,
välikaminaid, köögipliite ja koldeid.
Telefon: 56379527

Küttepuud
Simunast!
Tel: 5157741

Loksa Gümnaasium
avaldab kaastunnet
Vaikele abikaasa
KALJU KIVILI
surma puhul.

