Ausatud loksalased, head sõbrad!
Südamlikud õnnitlused teile Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäeva puhul!
Ilusat pidupäeva loksalastele, naabritele ja meie sõpradele!
Rein Heina, Loksa Linnavolikogu esimees

								

Värner Lootsmann, Loksa linnapea

LOKSA KANDI AJALEHT 							

august 2016

Palju õnne
sünnipäevaks!
AUGUST
Ekaterina Tetyukhina 90
Raissa Uljanova 88
Priit Parmas 88
Lidia Efremova 86
Laine Epner 85
Lya-Ailen Mühlbach 84
Nina Ratnikova 83
Tõnu Paap 83
Pavel Gruzdev 82
Tiiu Allik 82
Zoja Yashina 80
Linda Talvi 80
Ulve Mardisalu 80
Veera Larionova 75
Vahur Õispuu 75
Ago Jürimaa 75
Vladimir Gorbachev 75
Aino Arulepp 70
Arkadi Udalov 70
Alexander Lazarev 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar
Saskia Šamotailo
poeg
Georg Bekker
poeg
Aadrian Kirotar
Palju õnne vanematele!

2 AKTUAALNE

Kakskümmend viis aastat
hiljem

12. klass
Klassijuhataja: Silvi Bonde
Anastasia Belova

Kui Eesti
Vabariik 25 aastat
Artur
Fjodorov
tagasi
oma
iseseisvuse
Kristjan Kaskla
taastas,
ei
küsinud
keegi
Marko Kurisoo
meist, millised on need viis
Jaan Lisin
või kümme tähtsamat asja,
Artur
millegaLomp
me peame järgmise
Medalist
Tatjanahakkama
Marhivka
25 aasta jooksul
(kuld)
saama. Tollal oli oluline
Ellen
Müilriigi taastamine ja
iseseisva
sellena Peetermann
eksisteerimine.
Karmo
Medalist Tatjana
Möödunud (hõbe)
kahekümne viiele
Prokopova
aastale
tagasi
Kadri Pääsukevaadates,
võime
kokku
lugeda
kümneid
ja kümneid küsimusi, millega
Lisett Sindeva
riigina on tulnud rinda pista. Kui hästi me oleme hakkama
Medalist
Štšukina
(hõbemedal)
saanud, Zoja
on endal
meil (hõbe)
raske otsustada,
aga kindlasti oleme
me riigina tohutult arenenud. Kindlasti on suurenenud
meie rahvuslik eneseteadvus ja me ei pea endast rääkima
üksnes läbi meie raske orjapõlve või okupatsioonide.
Kuid meil on endiselt vananev ja kahanev ühiskond. Me
oleme riigina kindlustanud endale kindla koha rahvusvahelisel tasandil ja meil usaldus oma riigi vastu, aga rahvana
pole me kahekümne viie aasta jooksul suutnud anda kindlust uuele põlvkonnale rahva edasikestmise küsimuses.
Just selle küsimuse lahendamine saab olema esmatähtis
mitte aastakümnete, vaid järgmise kümne aasta jooksul.
Siis saavad meie lapsed kahekümne viie aasta möödudes
öelda – me kestame riigina!
Ilusat iseseisvumise taastamise päeva meile kõigile!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa linn saab Esmatasandi
Tervisekeskuse 2018. a

Tallinna tn ja Rohuaia tn
rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostajaks on OÜ Keskkonnaprojekt

Loksa linn tänab Ida-Tallinna Keskhaiglat
hea koostöö eest, mis tagas viimased viis
aastat Loksa kandi rahvale tervishoiuteenused
niivõrd, kui seda lubab tänane riigi
alarahastatud tervishoiukorraldus.
Kui Loksa linna ja Tallinna ühise otsuse
tulemusena
Ida-Tallinna
Keskhaigla
2011.
aastal
tollase
pankrotistunud
Loksa Ravikeskuse omandas, oli lootus
pikemaajaliseks koostööks kui viis aastat,
mis tänaseks on kahjuks läbi saanud.
Tervishoiuteenuste strateegilise korraldamise
nimel valmis 2015. aastal ka Loksa linna
esmatasandi tervishoiukeskuse arengukava.
Arvestades aga muutunud olukorda 2015. a
lõpuks, soovis Loksa linn kaasata partneriks
tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamisel Loksa
regioonis Tapa Haigla AS-i. Kahjuks pool
aastat läbirääkimisi Ida-Tallinna Keskhaigla AS ja Tapa Haigla AS vahel positiivset tulemust ei andnud.
Hea meel on aga kinnitada, et Tapa Haigla AS ei ole loobunud kavast rajada Loksale tervisekeskus, tuginedes Loksa
linna Esmatasandi Tervisekeskuse arengukavale. Tapa Haigla AS taotlust toetuse saamiseks Euroopa Liidust toetab
ka Sotsiaalministeerium.
Projekti realiseerimiseks võõrandas Loksa linn 10 augustil 2016. a Tapa Haigla AS-le kinnistu Posti tn. 11 asuva
kinnistu.

Loksa linnavalitsus taotles juba 2013. a Maanteeametilt linna kõige
intensiivsema liiklusega riigiteede – Tallinna tänava, Rohuaia tänava
ja Rahu tänava rekonstrueerimist. Rahu tänav on kuni Männi tänavani
rekonstrueeritud ning jäänud on veel viimased 0,4 km.

Tapa haigla juhatuse esimees Meelis Kukk: ”Koostöös Loksa Linnavalitsusega oleme leidnud uue lahenduse
tervisekeskuse rajamiseks. Esmatasandi tervisekeskus rajatakse Posti 11 ehk endise sauna asemele. Loome
perearstidele rohkem tööruumi ja paremaid tingimusi. Täna töötavad perearstid üsna piiratud olmetingimustes ning
uue keskuse ehitamisega muutuvad teenused ka patsientidele kättesaadavamaks. Uues tervisekeskuses on lisaks
perearstidele ka rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenused. Soovime leida lahenduse Esmatasandi Tervisekeskuses ka
eriarstabi teenuste osutamiseks. Lähitulevikus otsustame, kas olemasolev hoone on otstarbekam lammutada ja uus
ehitada või on võimalik olemasolev renoveerida.“

Tänaseks on Maanteeamet sõlminud lepingu rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks OÜ Keskkonnaprojekt. Projekti realiseerimise ehk siis
tänavate rekonstrueerimise käigus lahendatakse komplekselt nii teekatendite,
kõnniteede (kergliiklustee) ja tänavavalgustusega seotud küsimused.
Tallinna tn 15 maja juurest kuni Päästedepooni rajatakse kergliiklustee koos
tänavavalgustusega. Korraldatakse ringi Bussiterminali esine liiklus seoses
liiklusohutussaare rajamisega, rekonstrueeritakse Tallinna tn ja Rohuaia tn
ristmik, Rohuaia tänavale paigaldatakse täiendav valgustus jne.
Teede rekonstrueerimise ehitusprojekt peaks valmima 2017. a I kvartalis.

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

ELU 3

JOKK Salmistu sadamas
1. juuli Harju Elu kirjutas Salmistu
sadama minevikust, tänasest olukorrast ja toppama hakanud tulevikuplaanidest. Loo tegemisel oli
vesteldud Salmistul toimetanud pensionär Märt Praksiga. Leht kirjutas,
et 2009. aastal sõlmis MTÜ Salmistu Paadimees, mille esindajaks
oli Märt Praksi poeg Madis Praks,
Kuusalu vallaga hoonestusõiguse
seadmise lepingu. Sellega võttis
MTÜ kohustuse investeerida viie
aasta jooksul Salmistu sadamasse
15 miljonit Eesti krooni.
Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjon vaatas 2014. aastal
selle lepingu täitmist ning ilmnes,
et mitte midagi arenduslikku, mis
oli lepingu sõlmimise eesmärgiks,
polnud viie aasta jooksul toimunud.
Vaid MTÜ-ga seotud inimesed olid
saanud vallalt aastateks piiramatu
voli ranna-alal segamatult toimetada ja seda külastanud inimestelt mitmesuguseid rahasid sisse kasseerida. Pakutavate teenuste hinnakirju,
mille kehtestamist nõudis vallavolikoguga sõlmitud 2009. aasta leping, polnud keegi näinud. Muuseas
kurtsid vallaelanikud selle omavoli
üle ka revisjonikomisjonile.
Komisjoni sekkumise järel valla ja
MTÜ vaheline leping lõpetati. Viimane sai veel “soodustust” lepingus
kohustusena ette nähtud maamaksu
tasumata jätmise näol. Selle soodustuse tegemise põhjuse kohta
vallavalitsus revisjonikomisjonile
arusaadavat vastust anda ei suutnud.

Endiselt perekond Praks

Salmistu sadam ja rand tunduvad
olevat valla vara, mis on reserveeritud kindlatele inimestele ekspluateerimiseks. 2016. aasta aprillis
algatas Kuusalu vald hanke Salmistu
ranna- ja sadamaala haldaja leidmiseks
käesoleva aasta suveks. Hankekuulutus avaldati ainult kohaliku levikuga
nädalalehes Sõnumitooja. See jätab
asjast vägisi suunatud pakkumise
mulje. Hanketingimused olid seejuures väga lahedad: vald esitas viis
nõuet alates parkimise korraldamisest kuni vees supluspiiri tähistamiseni.
Mingitest tasuvõtmistest ega kehtestamist vajavatest hinnakirjadest
tingimustes, nagu 2009. aastal, enam
juttu ei ole. Vastupidi – vald maksab
kuus omalt poolt teenuse pakkujale tema tegutsemise eest 250 eurot pluss käibemaks. Lisaks nägid
hanketingimused ette, et haldajal
on lubatud pakkuda omapoolseid
teenuseid (toitlustamine, laenutus
jne). Seega saab hanke võitja suure
vabaduse vallale kuuluvas Salmistu
rannas toimetamiseks. Miks ei võiks
niisugusele hankele teha keegi väga
head pakkumist kaugemalt kui vaid
oma piirkonnast?
Ettenähtud ajaks esitati vaid üks
pakkumus. Selle tegi OÜ Salmistu
Rand, mille kontaktides on toodud
Märt Praksi e-post. Pakkumuse
allkirjastas Irmeli Praks. Teenuste
hulgas on pakkumuses ka vabatahtliku merepääste korraldamine Kolga
lahel koostöös Salmistu Paadimees

Küsimus: missugune on OÜ Salmistu Rand taust ning kogemus
ranna- ja sadama ala haldamiseks?
Vastus: piisavad hankes ettenähtud
teenuste osutamiseks.

Mida sellest järeldada?

MTÜ-ga. Meeldetuletusena olgu
öeldud, et seesama Madis Praksi
esindatud Salmistu Paadimees MTÜ
ei tulnud toime 2009. aasta hoonestusõiguse lepingu täitmisega. Madis
Praks on praegu Kuusalu valla majandusspetsialist arenguvaldkonna
abivallavanema ülesannetes. Irmeli
Praks on Madis Praksi abikaasa.
Veel vallaga lepingu sõlmimise
päeval ehk 12. mail 2016 oli ainsa
pakkuja kohta äriregistris likvideerimishoiatus, kuna OÜ ei olnud esitanud 2013. ja 2014. aasta majandusaasta aruandeid.

Ümmargused vastused

Kogu see olukord ei näe kuigi hea
välja. Tegemist on, nagu eelpool
öeldud, suunatud pakkumusega ning
leping sõlmiti võibolla koguni riiulifirmaga. Esitasin 29. juunil Kuusalu
vallavanem Urmas Kirtsile vastava
arupärimise.
Kui praegune vallavanem ja val-

lavalitsus on midagi õppinud, siis
kindlasti seda, kuidas arupärimistele
“hästi” vastata. Küsimused-vastused
olid pikad ja need on ka valla dokumendiregistris leitavad (nagu kõik
muugi selle juhtumiga seotud dokumentatsioon). Lühidalt, küsisin vallavanemalt ja sain temalt järgmised
vastused.
Küsimus: miks avaldas Kuusalu vallavalitsus hankekuulutuse leidmaks
Salmistu ranna- ja sadamaalale
2016. aasta suveperioodiks haldajat
ainult kitsa levikuga Sõnumitoojas?
Vastus: Sõnumitooja levikuala on
piisav sellise teenuse osutaja leidmiseks.
Küsimus: miks ei sisaldanud
hankekuulutus tingimust, et pakkujal ei tohi esineda majanduslikke ega
juriidilisi võlgnevusi ning ta ei tohi
olla likvideerimisel? Vastus: hankijal puuduvad võimalused ettevõtte
majanduslike ja juriidiliste võlgnevuste kindlaks tegemiseks.

Linnavolikogu tegevusest
Juulis ja augustis toimus kaks
volikogu istungit.
7. juuli istungil osalesid 10
volikogu liiget 15-st. Istungi
tööst võtsid osa linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapea Andres
Kaskla.
• Volikogu päevakorras oli taas OÜ
Loksa Ujula põhikirja muutmine
ja osakapitali suurendamine.
Seda põhjusel, et ujula kasutuses
oleva linnavara ümberhindamisel
ja ühingule üleandmisel tekkis
võimalus osakapitali suurendada
ainult mitterahalise sissemaksega.
Aprillikuise otsusega kavandatud
10 000 eurone rahaline sissemakse
jääb ära ja seda raha saab linn
kasutada muuks otstarbeks.
Volikogu muudetud otsuse kohase
kande tegemisel äriregistris on
ühingu osakapitali suuruseks
miinimumkapitalina 10 000 eurot ja
maksimumkapitalina 40 000 eurot.
Mitterahalise sissemaksega kujuneb
osaühingu kapitali suuruseks
28 000 eurot ja see koosneb ühest
Loksa linnale kuuluvast osast
nimiväärtusega 28 000 eurot.
• Volikogu otsustas suurendada
Osaühingu Loksa Haljastus
osakapitali.
Loksa linna veemajanduse
projekti elluviimiseks sai OÜ
Loksa Haljastus laenu SA-lt
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK). Krediidivõimelisuse analüüsi
kohaselt ei võimalda osaühingu

tulud veel teha vajalikus mahus
kulutusi seadmete korraliseks
teenindamiseks ja jooksvaks
remondiks, tagades samal ajal
võlateeninduseks vajalike vahendite
olemasolu. Ettevõtte võimekuse
kasvatamiseks ja majandustegevus
stabiilsemaks muutmiseks,
suurendas volikogu linnavalitsuse
ettepanekul osaühingu kapitali
20 000 euro võrra. Seega on
osaühing uus osakapitali suurus
760 597 eurot, mis koosneb ühest
Loksa linnale kuuluvast osast
nimiväärtusega 760 597 eurot.
• Volikogu otsustas taotleda
munitsipaalomandisse 1645 m²
suuruse maaüksuse aadressil
Papli tn 1a. Tegemist on
sotsiaalmaaga, mis paikneb Papli
ja Tallinna tänava ning 5-kordsete
majade poole suunduva tee vahelisel
rohealal. Loksa linna üldplaneering
näeb ette maa kasutusse võtmise
keskuse segahoonestuse alana.
• Volikogu otsustas taotleda
munitsipaalomandisse 566 m²
suuruse maaüksuse aadressil
Rohuaia tn 8a. Tegemist on
transpordimaaga, mis paikneb
Rohuaia 4 elamu ja Loksa
turu kinnistu vahelisel alal.
Munitsipaliseerimisel saab maaala korrastada ja ehitada sinna
kõvakattega parkla.
• Volikogu otsustas nõustuda
Simandine Rätsepa taotlusega
võtta tasuta linna omandisse
kinkevara aadressil Posti tn

40-59, 1-toaline korter üldpinnaga
32,5 m². Korteri omandab linn
tingimusel, et omavalitsus
osaleb Loksa Eakatekodus elava
Simandine Rätsepa pikaajalise
hooldusteenuse eest tasumisel.
• Volikogu muutis 12.02.2016
otsust nr 5 „Mere tn 14
kinnistu jagamine ja taotluse
esitamine kinnistu jagamisel
moodustatavate maaüksuste
sihtotstarbe osaliseks muutmiseks
ja osaliseks võõrandamiseks“,
kuna Maa-ameti Harju katastribüroo
nõudel kruntide mõõtmiste
täpsustamisel vähenesid Mere tn 14
pindala 18 m² ja Mere tn 4a 428 m²
võrra. Uued, korrigeeritud pindalad
on nüüd vastavalt 225 560 m² ja
27 634 m². Mere tn 4b pindala jäi
samaks.
• Volikogu otsustas võõrandada
avalikul suulisel enampakkumisel
Loksa linna omandis pärimise
teel omandatud korteriomandi
aadressil Posti tn 28-2. Tegemist
on 2-toalise, 46,1 m² suuruse,
ahjuküttega korteriga, millel
lasub ligi 600 eurone võlgnevus
kommunaalkulude eest.
Enampakkumise alghind 6 000
eurot. See oli volikogu 7. juuli
istungil vastuvõetud otsustest
ainus, mis sai Ilmi Ternovskaja
heakskiidu. Kõigi eelnevate otsuste
puhul hääletas ta ainsana vastu või
ei osanud seisukohta võtta.
• Volikogu liikme Ilmi Ternovskaja
järjekordsele avaldusele ja

„arupärimisele“ vastas Andres
Kaskla.
3. augusti istungil osalesid 13
volikogu liiget, linnapea Värner
Lootsmann ja abilinnapea Andres
Kaskla.
• Volikogu otsustas võõrandada
otsustuskorras hinnaga
40 000 eurot Aktsiaseltsile Tapa
Haigla Loksa linna omandis oleva
kinnistu aadressil Posti tn 11.
Kinnistu pindala on
2342 m². Linnavolikogu varasem
otsus, millega kinnistu Posti tn 11
kavatseti avalikul enampakkumisel
võõrandada, tunnistati kehtetuks.
Hoones Posti tn 11 paiknes
varem saun-pesumaja, hiljem
sotsiaalkeskus ja varjupaik. 2015.
aastast müügis olnud kinnistu
ostmiseks pakkumisi ei laekunud.
Hoone kütteks ja kinnistu
korrashoiuks kulutas linn aastas ligi
6500 eurot.
AS Tapa Haigla kavatseb kinnistule
rajada Esmatasandi Tervisekeskuse,
mis on kooskõlas Loksa linna
esmatasandi tervisekeskuse
arengukavaga.
Otsuse poolt oli 12 volinikku. Ilmi
Ternovskaja hääletada ei soovinud.
Loksa Linnavolikogu istungite
materjalidega saate tutvuda linna
veebilehel aadressil http://www.
loksalinn.ee/volikogu-istung
Rein Heina
Linnavolikogu esimees

Arupärimised ja muu urgitsemine,
sealhulgas revisjonikomisjoni tegevus, segavad valla juhtimist. Kindlameelse koalitsiooni toel jäävad
need ka üsna viljatuks. Et millestki
tülikast vabaneda, oli 29. juunil
volikogu istungi materjalide hulgas esimeseks lugemiseks Kuusalu
valla põhimääruse uue redaktsiooni
eelnõu. Selles on üllatuslikult revisjonikomisjoni kohta kaks lehekülge
tihedat reglementeerivat teksti.
Muuhulgas on kirjas, et “Kontrollimised toimuvad vallavolikogu
esimehe poolt kinnitatud kirjaliku
kontrolliülesande alusel.” Seda saab
tõlgendada nii, et kui koalitsiooni
kuuluv vallavolikogu esimees ei kinnita kirjalikku revisjonikomisjoni
kontrollimisülesannet, siis midagi
kontrollida ei tohigi. Vallavolikogu
esimees Enn Kirsman on ise muuseas revisjonikomisjoni liige ja selle
“seadusesätte” välja pakkuja valla
põhimäärusesse.
Mis suunas Kuusalu valla juhtimine
liigub, on nende toodud näidete põhjal üsna ilmne.
Sulev Valdmaa
Kuusalu vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimees

REGISTREERI
ENNAST
LOKSA LINNA
ELANIKUKS
Kõigile alates 18. eluaastast,
kes on registreerinud end Loksa
linna elanikuks ajavahemikul
01. jaanuar - 31. detsember
2016. a ning on 01. jaanuar
2017. 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.
01. jaanuari 2017 seisuga
koostatakse rahvastikuregistri
andmete põhjal nimekiri,
kes on kampaania perioodil
linnaelanikuks registreerunud.
Uued linlased pääsevad ujulasse
tasuta juba alates 09. jaanuarist
2017. a.
Loosimise viib linnavalitsus
läbi 2017. a jaanuarikuu
linnavalitsuse istungil.
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Hoia oma elukohaandmed rahvastikuregistris õiged

Teadmine oma territooriumil elavatest
inimestest ja nende paiknemisest annab riigile ja kohalikule omavalitsusele
võimaluse oma elanike eest hoolitseda.
Registreerides oma õige elukoha aadressi rahvastikuregistris, saab nii riik kui ka
vald või linn, kus sa elad, sinuga paremini arvestada.

Elukoha registreerimine on
kohustuslik

Õige elukoha registreerimine ei tähenda inimese liikumisvabaduse piiramist
või ühes kohas elama sundimist.
Tõenäoliselt ei igatse keegi tagasi nõukogude aega, mil karistatav oli nii sissekirjutuse puudumine kui ka elamine
sellest erineval aadressil. Nagu teistes
riikides, lähtutakse meilgi elukoha vaba
valiku põhimõttest. Mitmes kohas elades
tuleb omal valikul üks neist elukohana
registreerida.
Seadus karistust elukoha registreerimata jätmise eest ette ei näe. Ometi on
olukordi, kus elukohaandmete esitamata
jätmine või valesse kohta registreerimine

toob kaasa ootamatu karistuse. Nii on
olnud juhtumeid, kus on jäädud aastaid
ühes kohas elades ilma selle omavalitsuse toetusest, väljastatud ei ole juhiluba
või laps ei saanud oma tegeliku elukoha
lähedasse lasteaeda. Või on ootamatult
kaitseväkke kutsutud välismaal elavaid
Eesti kodanikest noormehi, sest välismaal elades on rahvastikuregistris jäänud elukohaandmed Eestisse. Kõigil neil
juhtudel oleks asjaajamist olnud vähem,
kui inimene oleks kohe oma õige elukoha registreerinud.

Õigetest andmetest saavad kasu
kõik

Õigesti registreeritud elukohast saavad
kasu kõik: inimene, omavalitsus ja riik.
Omavalitsused saavad kasutada osa
“oma inimeste” makstavast tulumaksust
ja tagada oma valla või linna elanikele
paremad koolid, lasteaiad, teede korrashoiu jne. Kui omavalitsus ei tea valede
sissekirjutuste tõttu oma territooriumil
elavate inimeste arvu ja vanust, siis kuidas on võimalik planeerida klassikom-

Kerisime lahti Seto külavöö
Loksa linna vabaühenduste, MTÜ Rannamännid ja PÜ Loksa Kompass MTÜ
liikmed viibisid kaks päeva, 05. ja 06. augustil Setomaal, et tutvuda selle ainulaadse
Eestimaa paiga ja kultuuriga. Ühtlasi sooviti osaleda Seto Kuningriigi päeval ning uue
ülemsootska valimistel. Väljasõidu esimeses peatuses Mikitamäel liitus reisijatega
giid Aarne Leima SA Võrumaa Agentuur konsultant. Esmalt tutvustas giid Setomaa
kaarti ning rääkis, mis maa on Setomaa, milline on siinne rahvas, keel ja kombed.
Aarne Leimaga oldi koos terve pika päeva. Ta jagas rahvale selliseid elamusi, mida
neist paljud polnud kunagi kogenud. Sõideti mööda „Seto külavüüd“. See marsruut
kulgeb läbi terve Setomaa. Teed mida mööda sõideti iseloomustatakse nii: „On üks
vöö. Triibuline ja puha. Kui selle ümber oma piha seoks, siis kuluks selleks tunde.
See on oma sada kilomeetrit pikk. Seda vööd on pununud hääd inimesed, kelle jaoks
ühe piirkonna elukeskkond, traditsioonid ja väärtused on olulised. Nad on selle vöö
sisse pununud oma loo, milles peituvad nende tegemised ja unistused“.

plektide ja õpetajate arvu või kooli
juurdeehitust? Mis saab, kui septembri
alguses selgub, et kooli tahab tulla planeeritust kaks korda rohkem lapsi? Kui
näiteks suur osa Tallinna lähivaldades
elavaid inimesi registreerib oma elukoha
Tallinnasse üksnes tasuta bussisõidu eesmärgil, jääb tegelik koduvald seetõttu
selle inimese tulumaksust ilma ja saab
vähem panustada oma elanike elukeskkonna parandamisse.
Elukoha registreerimisega saab inimene
õiguse valida kodukoha omavalitsuse
juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad erinevaid
kutseid, näiteks vähi sõeluuringule,
just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressile. Väga kahju, kui varases
staadiumis haigestumist ei leita lihtsalt
vale elukoha tõttu. Seega on oluline registreerida just see aadress, kus sa päriselt elad.

Mis on õige elukoht

Tänases e-maailmas kõlab üha valjemini
arvamus, et riigile peaks piisama inimese meiliaadressist, mille abil vajadu-

Laivi Kirsipuu, MTÜ Rannamännid juhatuse esimees

Elukoht tuleb registreerida sellele
aadressile, kus inimene kõige suurema
osa ajast veedab. Kui töötatakse viis päeva nädalas kodust eemal, ei ole vale ka
oma elukoha registreerimine pere juurde.
Võimalikud on mõlemad valikud, sest
sel juhul ei teki probleeme inimesega
vajaliku kontakti saamiseks ja inimene
osalebki tihti mõlema kogukonna elus.
Eelmisel rahvaloendusel tegi Eesti rahvas ühiselt e-loenduse maailmarekordi.
Järgmisel korral tahame astuda sammu
edasi ja kasutada rahvaloenduseks vaid
registrite andmeid. See on võimalik vaid

õigete elukohaandmete olemasolul, sest
kui pere üks liige on maamaksu pärast
ühes kohas ja teine lastega lasteaiakoha
tõttu teises, näitab loendus eestlasi ühe
imeliku katkiste peredega rahvana, mille
tegelik põhjus on aga omakasu otsimine.
Sellised me tegelikult ju olla ei taha?

Elukohateate esitamine on
lihtne, selle saad esitada

- eesti.ee portaalis rahvastikuregistri
teenust kasutades, samas kohas saad
ka oma praegusi andmeid vaadata ja
kontrollida
- koduvallale või -linnale digiallkirjastatult e-kirjaga saates
- valla- või linnavalitsusse kohale
minnes
- posti teel, lisades koopia isikut
tõendavast dokumendist
vaata lähemalt
www.siseministeerium.ee/elukoht
Enel Pungas
siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna juhataja

Millest tuleneb erinevus ravimite hindades?
Sama toimeainega ning samal kujul
(tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis
müügil erinevatelt ravimitootjatelt.
Seejuures vastavad need kõik toime,
ohutuse ja kvaliteedi osas ühesugustele
nõuetele ning erinevus patsiendi jaoks
seisneb peamiselt hinnas. Üldistatult võib
öelda, et eelkõige kulgeb hinnaerinevus
originaalravimite ja geneeriliste ravimite
vahel. Tulenevalt oma valikust on
inimestel võimalik ainuüksi ühe ravimi
pealt säästa kümneid eurosid aastas.

Soodsam hind ei tähenda
kehvemat ravimit

Läbi Värska saabuti Saatse kalmistule, kus asuvad iidsed kiviristid ning suur
säravate kuplitega kirik. Erilist elevust tekitas sõit läbi „Saatse saapa“, mis on
osa Venemaa Petseri rajooni territooriumist. 2014. aasta alguse seisuga on Saatse
saabast lubatud läbida ainult sõidukiga (bussis, autos või jalgrattaga) ja peatumata,
mitte jalgsi. Peatuti Obinitsas, kuhu on püstitatud mälestusmärk Seto lauluemadele.
Mälestusmärk avati 1986. aastal IV Seto Leelopäevade ajal. Abu Dhabis toimunud
UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse komitee istungil otsustati Seto leelo kanda
vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. See on tunnustus kõigile Seto kogukonna
inimestele. Obinitsa muuseumis näidati, kuidas riietatakse Seto naist ning tutvustati
Seto rahvarõivaid läbi aegade. Setode rõivastusel on läbi aegade olnud kindel reeglistik:
rõivakomplekt näitab selgelt ära kandja vanuse, sotsiaalse ja majandusliku positsiooni
ning jutustab tema eluviisist. Ateljee-galeriis, mis asub samuti Obinitsa külas, tutvuti
välja pandud põlisrahvaste kunstiga. Galerii on loodud eesmärgiga arendada Seto
kunsti, käsitööd ning tuua rahvani tantsu, laulu ja teatrit. Samuti luua Peko (Seto jumal)
kujusid, uusi suundi sisekujunduses ning sepistada ehteid. Näidati vastvalminud Seto
naiste sõlge, mida peetakse koos muude ehetega Setode peamiseks sümboliks. Ehteid
valmistatakse ainult hõbedast. Seto teatrist ja etendustest, mis on võetud Seto rahva
elust enesest vestles Kauksi Ülle. Saadi teada huvitavaid lugusid Setode ajaloost,
kultuurist, keelest ja kommetest. Kõigile maitsesid Setode rahvusroad, mida pakuti
Saaboldas, Kuninga piiragumeistri kodukohvikus ja Taarka Tarõs ning järgmisel
päeval Kuningriigi pidustustel. Esimese päeva reis lõppes Luhamaa piiripunktis.
Edasi siirduti ööbima mugavasse Kanarbiku turismitallu, kus külalisi võttis vastu
lahke perenaine ise. Järgmisel päeval mindi Podmotsa külakalmistule, mis on kuulus
iidsete kiviristide poolest. Ristidele omistatakse imettegevat jõudu. Kalmistu juures
asuvat väikest palvekoda (tsässon) sai erandkorras ka seestpoolt vaadata. Muidugi
proovisid kõik suure kiviristi imettegevat mõju enda peal. Mõni leidis üles teispool
jõge, Venemaal asuva esivanemate maja. Kohtumisrõõm viis pisarateni.
Kõigi reisil osalejate soov ja ootused täitusid kui valiti Seto Kuningriigi ülemsootska ja
selleks osutus meid eelmisel päeval giidina saatnud Aarne Leima. Tema tugev isiksus,
tarkus ja sõbralikkus võlus inimesi esimesest kohtumisest peale. Loksa pensionäride
ühenduste grupp tänab teda toreda ja hariva päeva eest ning soovib jõudu, jaksu ja
meelekindlust juhtida nii külalislahket ning omapärast riiki nagu Setomaa.
Suured tänud OÜ Arla Sõidud bussijuhile Raivo Moksile, kes arvestas alati kõigi
bussis olijate huve. Sõitjatel oli turvaline ja mugav.

sel kontakti saada. Paraku elame siiski
füüsilises maailmas – teenuste pakkumiseks on vaja teada inimese reaalset
asukohta ja tegelikult ootab ka inimene
abi just füüsilises maailmas. Küll aga ei
välista see, et igapäevane suhtlus riigiga
ei võiks liikuda üha enam e-maailma. Ka
uue elukoha andmeid on võimalik paberavalduse kõrval esitada digiallkirjastatult eesti.ee portaalis.

Originaalravim tähendab, et ravimitootja
on toonud turule uudse ravimi, kus
toimeaine või manustamisviis on senisest
erineva mõjuga. Geneerilised ravimid on
originaali koopiad, millel on tõendatult
sama toime ja ohutus. Kuna uudsele
ravimile müügiloa saamiseks eelneb
pikk ja kulukas kliiniliste uuringute
periood, on originaali omanikul mõne
aasta vältel ainuõigus ravimit toota ja
müüa. Seda nimetatakse patendiajaks.
Selle perioodi jooksul on tal võimalik
teenida tagasi ravimi väljatöötamiseks
kulunud investeeringud ning säilitada
huvi ka edasiseks arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite tootjad saavad
alustada ravimi tootmist ja turustamist
pärast ravimi patendiaja lõppu, ilma et
peaks kordama algselt tehtud uuringuid.
Nii on justkui pool teed käidud ja
sellest tulenevalt saab ravimit turustada
madalama hinnaga. Küll aga peab ka
iga geneeriline ravim läbima testid,
millega saab tõendatud originaalile

sarnane ravitoime ja ohutus inimestele.
Konkurentide turule saabudes võib
juhtuda, et ka originaali tootja langetab
ravimi hinna geneeriliste preparaatidega
samale tasemele.

patsienti teavitama ravimi asendamise
võimalusest ja tingimustest. Kui ravim ei ole asendatav, tuleb patsienti
teavitada asendamise keelamisest ja selle
põhjusest.

Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja
jaoks
ravimifirmade
kehtestatud
hinnast. Haigekassa hüvitab ravimite
kulu kindlustatutele kuni piirihinnani.
Kui patsiendile on välja kirjutatud või
ta soovib osta ravimit, mille hind on
piirhinnast kõrgem, tuleb tal kehtiva
piirhinna ja ravimi müügihinna vahe
ise katta. Piirhinnad kehtestatakse sama
toimeaine ja manustamisviisiga ravimite
grupile, mis kantakse soodusravimite
loetellu. Loetelu uuendatakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1.
aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril) ning
samaaegselt võivad muutuda ka ravimite
piirhinnad. Ravim, mis näiteks juuni
lõpus on patsiendile soodsaim, ei pruugi
seda juuli algusest enam olla. Seega
tasub iga ostu juures küsida apteekrilt
nõu soodsaima pakendi kohta.

Riigiportaalis www.eesti.ee on igal ühel
võimalik hõlpsalt veenduda, kas retsept
kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas
ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate
hulka.

Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit

Juba välja ostetud retseptide puhul
saab vaadata, kas ostetud ravim
kuulus soodsamasse gruppi või oli
ruumi kokkuhoiule.

Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril
kohustus pakkuda ostjale sobivate
ravimite hulgast soodsaimat. Kuigi
üldiselt on määratud toimeaine piires
erinevate ravimpreparaatide vahetamine
ohutu, ei saa välistada, et arst peab
meditsiinilistel
põhjustel
retsepti
koostama pakendipõhiselt ehk retseptile
kirjutatakse konkreetse tootja kindla
preparaadi nimetus. Sel juhul peab arst

Oma retsepte saab vaadata
riigiportaali retseptikeskuses
(E-teenused → Kodanikule → Tervis
ja tervisekaitse → Retseptid).
Toimeainepõhiselt koostatud retseptil
on märge „Toimeainepõhine“
(Retsepti detailinfo ->Andmed arsti
juures ->Pakendi kood, nimetus, arv).
Konkreetse pakendi valikul on näha
arsti põhjendus, miks just selle tootja
konkreetne ravim oli inimesele antud
juhul vajalik (Andmed arsti juures
->Asendamatuse põhjendus).

Kindlasti tasub iga ühel ka ise ravimite
kirjutamise ja väljastamise protsessis
aktiivselt osaleda.
Keili Kõlves
Ravimite ja meditsiiniseadmete
talituse juht

XII akordionistide suvelaager Kihnus
Minu nimi on Loviisa, ma õpin Loksa
Muusikakoolis akordionit. Sellel aastal
lõpetasin kolmanda klassi. Minu õpetaja
on Erika Kasetalu, ta on väga tore ja
hea õpetaja. Ma käisin koos õpetajaga
juulikuus akordionistide suvelaagris, olin
seal neli päeva. See toimus Kihnuranna
puhkemajas. Meile saadeti juba mai
lõpus neli pala, mida pidin harjutama.
Laagris hakkasime neid lugusid kokku
mängima. Iga päev olid proovid. Laagris
oli üks õpetaja Tiina Välja, kes oli ka
kunagi õpetaja Erika õpilane. Õpetaja
Tiina Välja andis mulle laagris akordioni
tunde. Ilmad olid ilusad. Vesi oli soe ja
õhtuti käisime ujumas. Viimase päeva
õhtul toimus suvelaagri lõppkontsert
Kurase keskuse õuel. Mulle meeldis seal
laagris väga. Leidsin uusi sõpru ja mulle
meeldib väga akordionit mängida.
Loviisa Sillajõe
Loksa Muusikakooli õpilane
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Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
osales Bratislavas konkursil
Juulikuu teises pooles oli Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestril võimalus
osaleda Slovakkia pealinnas Bratislavas toimunud rahvusvahelisel konkursil. Konkursile pääsemise tingimusi ei olnud. Selgeks oli vaja õppida
20 minuti pikkune kava. Loksa Muusikakoolist osalevad orkestri töös Uku
Aasrand (saksofon) ja Marko Metus (klarnet) koos õpetaja Lauri Metusega
(bassklarnet).

Konkursile panime välja koguni
kaks orkestrit: põhikoosseisu ja
ettevalmistusorkestri. Esineti väga
edukalt. Žürii poolt pandud punktide
tulemusel anti nii põhikoosseisule
kui ka ettevalmistusorkestrile hõbediplom! Eestist osales ka käsikellade
ansambel „Arsis”, kellele anti kulddiplom ja „grand prix”. Konkursil osalesid ka rahvapilliorkestrid ja
koorid. Peakorraldaja sõnul oli tänavune konkurss väga kõrgetasemeline.
Kõik osalenud kollektiivid, kokku 11 eri riigist, olid väga omanäolised ja
väga kõrge kvaliteediga. Meie vaieldamatud lemmikud olid Valgevene
rahvapilliorkester ja Somaalia rahvapilliorkester.

Suru külas mälestati lendureid

Kuusalu vallas Suru külas Järvi järvede ääres mälestatakse alates 1994.
aastast seal 1941. aastal hukkunud
Eesti sõjaväelendureid. Juba 1942.
aastal avati sündmuspaigas mälestuskivi, mis Kuusalu Muinsuskaitse
Seltsi eestvedamisel 1994 taastati.
Käesoleva aasta mälestuskogunemine Lendurite kivi juures toimus
16. juulil 2016 Kuusalu muinsuskaitse seltsi, Eesti õhuväe ja Sõjaaegsete
Eesti lennuväelaste ühenduse ühisel
korraldusel. Väljakujunenud traditsiooni kohaselt peeti mälestuskivi
juures seegi kord lühike miiting,
mida ilmestas EELK Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus
Jalaka ja pr Anne Jalaka juhitud ühislaul. Miitingul ütlesid tervitussõnu
Eesti õhuväe kolonelleitnant Fredi
Karu, Sõjaaegsete Eesti Lennuväelaste Ühenduse poolt veteran-lendur
Hendrik Arro ning Kuusalu muinsuskaitse seltsi poolt selle esimees
Sulev Valdmaa. Mälestuskogunemisest võttis tänavu osa ja tervitas
kokkutulnuid mälestuskogunemist
käesoleval aastal rahaliselt toetanud Loksa linna esindajana linnapea
Värner Lootsmann. Varem on seda
üritust toetanud Kuusalu vald, kuid

kahjuks mitte käesoleval aastal.
Paljude inimeste jaoks on juuli keskpaiku toimuval üritusel osalemine
saanud traditsiooniks. Käesoleval
aastal oli kokkutulnute hulgas taas
erukindralmajor Vello Loemaa, kes
on osalenud Eesti õhuväe loomisel,
olnud selle ülem ja ka kaitseväe juhataja kohusetäitja. Mõtiskledes
mälestuspäeva tähtsusest ütles Vello
Loemaa, et tema jaoks assotsieerub

taoline üritus inimlähedusega. Selle
ettevalmistamisel ja läbiviimisel
ei ole tarvis PR spetsialiste. Kõik
toimub tavaliste inimeste lihtsa
osalemise läbi. Just see lähebki inimestele hinge, ning toob neid ikka
ja jälle juulikuu keskpaiku Järvi järvede äärde.
Sulev Valdmaa
Kuusalu vallavolikogu liige
Kuusalu muinsuskaitse seltsi esimees

Epp Paalberg on Eesti meister takistusjooksus!

Ettevalmistusorkestrit juhatas noor andekas dirigent Grett Semidor, kellele
oli see esimene rahvusvaheline kogemus. Põhiorkestrit juhatas konkursil
peadirigent Harry Illak. Lisaks konkursi esinemisele andsime veel kolm
kontserti. Eriti edukas oli Raekoja platsi kontsert, kus oli väljakutäis publikut
ja kõik elasid kaasa. Väga hästi võeti vastu Eesti muusika ( järgmise aasta
laulupeoks kirjutatud „Tormakas algus”, „I love for „Apelsin””, eesti keeles
kõlanud „Julge laul” jne.)
Lisaks konkursile ja kontsertidele saime nautida ekskursiooni Bratislava
vanalinnas ja käisime vaatamas Triny koopaid. Bratislavas viibisime kolm
päeva, ilmad olid väga palavad, 40 kraadi sooja. Tagasiteel külastasime
Tšehhi ja Poola piiriääres asuvat veeparki.
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

Loksa Muusikakooli õpilased Rõuge suvekoolis
27.-31.07 käisime Rõuges plokkflöödi suvekoolis, mida viidi läbi juba
kaheksandat korda, millest neli on toimunud ka Võsul. Majutus Ala Rõuge
külalistemajas kauni kuppelmaastiku ja järvede keskel. Meid oli õpetama
saabunud Eestist Reet Sukk ja Taavi-Mats Utt ning välisõppejõududena
Hollandist Heiko ter Schegget ja Sigrun Lefringhausen. Iga päev toimusid
ansamblitunnid ja õhtul koguneti suureks orkestriprooviks. Samuti sai
iga õpilane soovi korral individuaaltunni. Pärast õhtusööki toimus õhtuti
ühistegevus ja vahvad etteasted vabalaval, lisaks käisime ujumas ja matkal
Ööbikuorus. 30. juulil saime harukordse võimaluse kuulata Rõuge Maarja
kirikus Heiko ter Scheggeti ja klavessiinimängija Reinut Tepi kontserti.
Järgmisel päeval toimus samas kohas kõikide osavõtjate lõppkontsert, kus
astusid üles nii soolomängijad, ansamblid kui ka terve plokkflöödi suvekooli
orkester (43 õpilasega). See oli meile kõigile väga õpetlik, meeldejääv ning
samas ka väga vahva kogemus.
Annemari Adler, Maria Lahe ja Sandra Vilumaa, laagrist osavõtjad

1.-3. juulil toimusid Rakvere staadionil Eesti noorsoo, juunioride, A- ja B-klassi meistrivõistlused kergejõustikus.
2000m takistusjooksus naisjuunioride vanuseklassis võitis Loksa neiu Epp Paalberg kuldmedali. Tegu oli juba
neljanda medaliga sellelt alalt, kuid esimese kuldsega.
Epu medalikollektsioon sai täiendust ka võistluste viimasel päeval, kui ta 3000m jooksus võitis pronksmedali.
Spordiklubi Suusavägi

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle:
1,0 koormusega ÕPPEALAJUHATAJA
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt 29. augustiks k.a
aadressil: Lasteaia 3, Loksa, 74805,
Harju maakond või meili teel: lasteaed@loksa.ee

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

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

TÖÖVÕIMEREFORMIST
räägivad ja vastavad küsimustele
Eesti Töötukassa konsultandid.
Ootame kõiki huvilisi infotundi 29.09.2016
Loksa Kultuurikeskuses.
11.00 eesti keeles
12.30 vene keeles
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Loksa Gümnaasiumi
V (viies) veerand

Tugila alustas Loksa Noortekeskuses
1.aprill 2016 koostöös Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendusega (Eesti
ANK) spetsiaalse tugiprogrammi
elluviimist Loksa - Kuusalu piirkonna noortele. Tegevuste eesmärk
on noorte, kes ei õpi või ei tööta,
tagasitoomine
kogukonnaja
ühiskonnaellu. Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja
motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi
võrgustiku
sekkumise
kaudu,
et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule
sisenema. Noortekeskuste Noorte
Tugila
programmi
tegevuste

elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ja
ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivelisuse parandamine“
alusel. Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse (Eesti ANK) koostatud
tugitegevuse kava aastateks 20162018 on seadnud eesmärgiks
nimetatud perioodi jooksul pakkuda
lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele
noorele üle Eesti.
Harjumaal hetkel tegutseb ka KOSEANIJA NOORTE TUGILA (Kätlin
Takk 56922868)

LOKSA-KUUSALU NOORTE
TUGILA
Diana Nooska
Telefon: 56300340
LOKSA NOORTEKESKUS
aadress: Tallinna 47 Loksa linn
74805 Harjumaa
tugila.loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu Noorte Tugila
www.facebook.com/LoksaTugila
lisainfot vaata www.tugila.ee
Septembris on tugila spetsialist
Loksal esmaspäeviti ja teisipäeviti
kella 10.00-18.00. Kokkuleppe
järgselt ka muudel päevadel.

Tugila tööst

Kui kogu koolipere pärast neljandat
veerandit juunikuus rõõmsalt suvepuhkusele tormas, võis arvata, et
saabub suur vaikus. Kuid seda ei
juhtunud: algas kooli viies veerand igasuvine remondihooaeg!
Sellel suvel sai kooli siseõue kõnnitee korraliku kivikatte. Nüüd on
kõigil võimalik pääseda puhta ja
kuiva jalaga võimlast algklasside
majja ja vastupidi. Kõnnitee on
silmale ilus vaadata ja jala all kvaliteetne kõndida. Tööde teostaja oli
OÜ Loksa Ehitus.
Teise suurema tööna sai uue ja
kauni ilme peamaja saal. Vana
tammeparkett on nüüd kui uus ja
annab saalile hubase ilme. Peatöövõtja oli OÜ Loksa Ehitus.
Koolis peaks nüüd hoopis turvalisem
olema ka äikesetormide ajal – Särts
OÜ paigaldas tervelt 16 000 tuhat
euro eest uued piksekaitsmed.
Algklasside maja fuajee sai juba
aasta alguses uue ja värske näo.
Väiksematest töödest peaks ära märkima, et nüüdseks on algklasside

Lauritsapäeva pidustuste
raames toimus 6.augustil
Kuusalus Lauritsapäeva
talutoodete- ja käsitöö
laat ning Kuusalu külade
Kohvikute päev. Selle
raames olime ka meie Loksa - Kuusalu Noorte
Tugilaga kohal. Saime
tutvustada oma tegevust
ja jagada kontakte,
sest pakume teenust ka
Kuusalu valla noortele.

maja kõik klassiruumid saanud
kraanikausi koos sooja veega. See
kõik võimaldab nii lastel, kui ka
õpetajatel aega kokku hoida ja
kergendab nende töid ja tegemisi.
Siseõues algklasside maja vastas
rõõmustavad silma äsja istutatud
puud ja põõsad.
Kavas on taastada peamaja (valge
maja) saali lagi algsel kujul. Tööde
järjekorras on veel võimla siseõue
trepp ja algklasside maja fassaad.
Sügisel saab kogu koolipere lõunatada sööklas, mis on sisustatud
uue mööbliga.
Linnavalitsus on sellel aastal investeerinud õpikeskkonna parendamiseks remonditööde ja uue mööbli
näol ca. 60 000 tuhat eurot.
Koolipere saab ka sellel sügisel
avastada midagi uut ja ilusat.

Diana Nooska
Loksa/Kuusalu Noorte
Tugila spetsialist

Peatse kohtumiseni!
Heiki Tudre
Loksa Gümnaasiumi
majandusjuhataja

Loksa linnalaager
Et suvi ei läheks luhta, tuli jaanipäeval idee korraldada juuli lõpus väikelastele
linnalaager, kus pearõhk oleks sportimisel. Nende viie päeva jooksul sai
kahekümne ühe laagrisse tulnud lapsega palli mängitud, orienteerumisega
tegeletud, ujutud Hara lahes, käidud rattamatkal Kasispeal, kui ka lauamänge
ja noolemängu mängitud. Lapsed olid pärit nii Loksalt, Tallinnast, KohtlaJärvelt kui ka Peterburist, nende keskmine vanus oli 8-9 eluaastat.
Nädal möödus päikesepaistes kiiresti ning lapsed lubasid laagrisse tulla ka
järgmisel suvel.
Suur abi laagri edukal läbiviimisel oli Marija Kudrjakoval Loksa
Kultuurikeskusest ja Loksa Noortekeskuse juhil Margit Ameril. Inventariga
abistas mind Juri Grill.
Arvo Liivamägi
Laagri korraldaja

Loksa Gümnaasium võtab konkursi korras tööle:

- põhikooli aineõpetaja (ajalugu ja ühiskonnaõpetus)
- eripedagoogi (1,0 ametikohta)
- haridustehnoloogi (0,5 ametikohta)
- abiõpetaja (0,5 ametikohta)
- põhikooli ja gümnaasiumi tütarlaste kehalise kasvatuse õpetaja
Avaldus, CV, tervisetõend, haridust tõendavate dokumentide ja vajadusel
keeletaset tõendava dokumendi koopiad saata aadressil
kool@loksa.edu.ee hiljemalt 23.08.2016.

Kodutütred käisid Pealinnalaagris
2.-5. august toimus Tallinnas Kodutütarde Pealinnalaager.
Igast kodutütarde ringkonnast
sõitis pealinna 5 tüdrukut koos
juhendajaga. Laager on mõeldud
tublidele kodutütardele tunnustuseks. Päevad olid väga tihedad
ja põnevad. Külastasime Tallinna
Loomaaeda, Teletorni, Botaanikaaeda, Energiakeskust, Lennusadamat, Kumu ja Kadriorus presidendilossi. Ilusas kodutütre vormis
käisime Riigikogus, Kaitseliidu
peastaabis ja Stenbocki majas, kus
julgemad said peaministriga koos
pilti teha. Usun, et laagris osalenud
tüdrukutele meeldisid need põnevad päevad Tallinnas, mul oli küll
väga vahva!
Margit Amer
Harju Kodutütarde
ringkonnavanem

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Endise laboratooriumihoone
kinnistu aadressil Kalurite tn 2b
Loksa linn, pindalaga 7195 m²,
sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise
alghind 21600 eurot. Kinnistu
asub looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes
250 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

2.

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

3.

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

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.

Hea loksalane!

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.

6.

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 50000 eurot. Hoone koormatud
tähtajatute rendilepingutega.

7.

Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis olev korteriomand aadressil Posti tn 28-2 Loksa
linn, katastritunnus 42401:005:0380, registriosa 4886902,
2-toaline ahjuküttega üldpindalaga 46,1 m2, enampakkumise
alghind 6 000 eurot.
Jätkame Loksa linna 20. sünnipäeval sündinud ettevõtmist ja lisades igal aastal ühe meetri eriti pikale
võileivale, valmistame maitsva ja ilusa 23- e meetrise võileiva ka sel aastal Loksa Linna Päeval.
Kuidas seda teha?
Räägi läbi oma sõpradega, kolleegidega või majakaaslastega, mõtle välja oma võileiva kujundus
(pikkusega 1 meeter) ja tule Loksa Kultuurikeskuse parki 20. augustil kell 16.00.
Valmistame võileiva koos!
Registreeri oma meeskond e-maili teel:
kultuurikeskus@loksa.ee või telefonil +372 5809 9705 Maria Kudrjakova

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 08.09.2016 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

RANNAVÕRKPALL
„LOKSA 2016”
Võistlus toimub 20. augustil 2016
Võistluspaigaks on Loksa rand.
Võistluste algus on 11.00.

Kingituseks loksalastele

REGISTREERIMINE
Turniirist osavõtuks saab registreeruda
telefonil 5041944,
e-posti aadressil: rainer.lapp@loksa.ee või
võistluspaigas võistluspäeval kell 10.00-10.30.
Võistluspaigas kohapeal tuleb tasuda osavõtumaks,
mis on 12 EUR paari kohta.
Eelnevalt registreerunud paaridele on osalustasuks
10.- EUR
OSALEJAD
Turniiridel võivad osaleda kõik mängijad, kes peavad
ennast amatöörsportlasteks
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Turniir mängitakse nii nais-, kui meespaaridele.
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste
järgi.
Turniiri võistlussüsteemi ning mängude formaadi
otsustab turniiri korraldav peakohtunik vastavalt
osavõtjate arvust lähtuvalt.
AUTASUSTAMINE
Igat turniiril osalenud võistkonda autasustatakse
auhindadega.

METALLUKSED

korter, trepikoda, tuletõkke EI-60,

Tellimine: tel 5013363, 5027999, e-post: kiiumetall@hot.ee

MÜÜA SÕELUTUD MULDA
info@sõelutudmuld.ee tel 505 4150. Pakume
ka transporditeenust, liiva, killustikku, freesasfalti jt
puistematerjale.

VEOTERMINAL ITT BALTIC
TÖÖPAKKUMINE

DOKKERI TÖÖ MUUGA SADAMAS. TUNNITASU.
PAINDLIK GRAAFIK. SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE.
VÕIMALUS ÕPPIDA JA OMANDADA ELUKUTSE.
TEL. 555 38 579

Augustis külastab Loksa Linna Päeva
oma uue kontsertprogrammiga
Venemaa teeneline näitleja Olesja
Jestignejeva – vapustavate vokaalsete ja lavaliste võimetega andekas
lauljanna,folk-popmuusika esitaja.
Olesja esineb suurtel lavadel juba üle
kahekümne aasta. Neliteist aastat oli ta
Kubani kasakalaulude ansambli „Ljubo“
solist ja 1988. aastast on ta ansambli
„Russkaja pesnja“ solist. 2014. aastast
alustas ta oma soolokarjääri. Tema
loomingut on hinnatud ja ära märgitud
Vene Föderatsiooni presidendi ja valitsuse aukirjade ja autasudega riiklikult
tähtsate sündmuste ettevalmistamisel
ja läbiviimisel, seal hulgas: „Grupp8“
kohtumine Peterburgis 2006. aastal,
tema kontsertturnee olümpiakülas Sotši
Taliolümpial 2014. aastal kogu maailma
olümpiaperele, esinemine 2014. aasta
sõudmise maailmameistrivõistluste
avamisel Moskvas ja ka esinemine 2015.
aasta BRIKSI kokkutulekul seal viibinud
presidentidele. Need esinemised jäävad
vaatajatele kauaks meelde. Lauljanna
repertuaari kuuluvad folkloorilised
ja etnograafilised lood nii oma algsel
autentsel kujul kui ka tänapäevastes
pop-rokk moodsates arranžeeringutes.
Lisaks kuuluvad tema repertuaari ka
populaarsed autorilaulud.
Olesja esinemise kütavad kindla peale
alati publiku üles oma hasardiga ja
särtsuga, ereda, efektse ja sensuaalse
välimuse ja professionaalsusega.
Olesja Jestignejeva ei esine ainult
solistina, vaid ka duona koos virtuoosse
balalaika mängija Dimitri Kalininiga, ta
esineb ka koos grupiga „Posle 11“ ja
teeb ka tihedat koostööd grupiga “Belõi
den“ .
Nii elus kui ka laval on ta loominguline
algataja, mässaja, kes ei kannata halli
argipäeva. Olesja kreedoks on esitada
laule, mida rahvas armastab, teab ja
laulab.
Täname Olesjat, et ta võttis vastu kutse
külastada meie linna ja osaleda linnapäeva kontserdil. Ja veel täname Ilja
Kremerit, kes korraldas selle kontsertreisi oma kodulinna. Praegu elab ja
töötab Ilja Moskvas.
Marija Kudrjakova
SA Loksa Kultuur juhatuse liige

