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Loksa linna eestvedamisel sai Loksa
Ravikeskus uue omaniku
Palju õnne
sünnipäevaks!
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Selle nädalal allkirjastasid IdaTallinna Keskhaigla ja AS Tapa
Haigla üleminekulepingu, millega
AS Tapa Haigla omandas kolmanda
üksusena Loksa Ravikeskuse. Detsembris 2015 ostis Tapa Haigla ka

Lääne-Tallinna Keskhaiglalt Nõmmel asuva hooldushaigla.
Initsiatiiv Loksa üksuse müügiks
tuli Loksa linnapealt Värner Lootsmannilt, kes tundis muret ITK Loksa üksuse sulgemise plaani ning selle

tagajärjel Loksa regiooni inimestele
vajalike raviteenuste kadumise
pärast.
Meil on hea meel, kui omavalitsus
panustab aktiivselt kohalike elanike
heaolusse, et inimesed saaksid vajalikud tervishoiuteenused kodu
lähedalt. Omalt poolt oleme igati
avatud kõikidele tervishoidu arendavatele ja eakate hoolekande parendamise pakkumistele. Paraku ei ole
täna veel mitte kõik omavalitsused
nii initsiatiivikad erakapitali kaasama kogukonna arengusse, pigem
kardetakse seda.
Tapa Haigla AS uued omanikud
soovivad viia ellu märkimisväärseid
arendus- ja investeerimistegevusi
meditsiini- ja sotsiaalvaldkonnas.
Eelmisel aastal soetatud Lõuna 50
endise Lääne-Tallinna Keskhaigla
hooldushaigla hoones on juba alustatud ehitustöödega. Ka Tapa üksuse
detailplaneeringu muudatus peaks
saama lähiajal kinnitatud, mille
tulemusel rajatakse tervisekeskus,
150-kohaline eakate kodu, veekeskus

ja hotell ning renoveeritakse olemasolev haiglahoone.
Kui täna on Loksa Ravikeskuse
hoone alakasutuses, siis juba lähiajal
plaanime täiendada olemasolevaid
teenuseid, rajada uusi töökohti ning
avada uue eakate kodu. Loodetavasti
saame selle kuu lõpus alustada remonttöödega, sest selleks, et maja
oleks sobilik eakate koduks, on vaja
teha mitmeid kiireid ja olulisi investeeringuid, s.h. ruumide renoveerimine ja majja lifti paigaldamine.
Plaanime rajada Loksa Ravikeskuse
juurde ka uue tervisekeskuse (perearstikeskuse), millega loome Loksa
regiooni perearstidele tänapäevased
tööruumid ja paremad töötingimused. Täna töötavad perearstid
üsna piiratud olmetingimustes ning
uue keskuse ehitamisega muutuvad
teenused ka patsientidele kättesaadavamaks.
Meelis Kukk
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Kaasamisest ja koostööst

REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna elanikuks registreerinud?

Mul on Kuusalu valla maksumaksjana kahju, et ma ei
saa olla sama optimistlik kui
tänased Kuusalu vallajuhid.
Rõõmuhõiskeid oma tegevuse ja tugevuse kohta kostab pea igast Sõnumitooja
vallateemalisest
artiklist,
kus vallajuhid sõna saavad.
Iseenesest pole selles ju midagi taunitavat, kui see kõik
vaid tegelikkusele vastaks.
Kahjuks ei käi vallajuhtide
sõnad kokku tegudega.
Vallaelanike
„kaasamise“
näiteks pidi olema teatavasti
elanike postkastidesse saadetud haldusreformiteemalised küsitluslehed, mis pidid andma selge pildi
Kuusalu vallaelanike eelistustest haldusreformi korraldamisel. Segaselt,
väidetavalt volikogu esimehe Enn Kirsmanni poolt sõnastatud, viletsa
ristsõna moodi koostatud küsitluslehed andsid tulemuse, mida „ristsõna“
koostaja hiljem isegi kommenteerimise vääriliseks ei pidanud.
Uue võimaluse vallarahva kaasamiseks vallaasjade korraldamisel andis
vallaelanik Madis Jõgi asjalik algatus, milles Kiiu mõisa renoveerimise
pioneerilik aktiivsus sooviti asendada vallarahvale vajalike tegevustega
ja prioriteetide ümbermõtestamisega. Mida teeb aga Kuusalu vallavõim?
Asjakohaste eelnõude väljatöötamise asemel arutatakse vallaelanike
ettepanekuid lugematutes vallavolikogu komisjonides ja „lastakse põhja“,
nagu väljendab Kuusalu valla revisjonikomisjoni esimees Sulev Valdmaa.
Rohkem kui kaasamisest, meeldib vallajuhtidele rääkida pidevalt koostööst ja seda loomulikult suhetes Loksa linnaga. Aga kõik need jutud on
kõlanud kuidagi nutuselt ja põhimõttel, et meie oleme head, aga nemad
seal Loksa linnas on pahad. Mõne kodaniku rassistlikke mõttevälgatusi
ma pigem ei kommenteeri.
Ütlen veelkord, et mõistliku riigihaldusreformi pooldajana, toetan ma
kindlasti Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemist – aga seda saab ja tuleb
teha vaid võrdsete partneritena. Loksa linn on kolm korda viimase 12 aasta jooksul seda soovinud, Kuusalu vald koos endise Loksa vallaga sellest
aga iga kord mööda hiilinud. Miks siis? Ehk seepärast, et Loksa linnajuhtidel pole „isiklikke ambitsioone“, mille vastu tundis elavat huvi üks valla
juhtpoliitik. Koostööd soovides ja ühinemisteemasid arutades ei peaks
lähtuma isiklikest ambitsioonidest, vaid kogu regiooni elanike soovidest.
Kurvaks näiteks koostööst Kuusalu vallajuhtide kombel on Loksa jäätmejaama rajamine, kui Kuusalu vallavõim muutis kolme kuu jooksul meelt,
taganes kokkulepitust ja Loksa linn pidi katma jäätmejaama omaosaluse
100% - lt. Kas see ongi koostöö?
Kuusalu vallapoolset sära pole ka Loksa Ravikeskuse esmatasandi
tervisekeskuse rajamisel, kus initsiaatoriteks vastava arengukava koostamisel Loksa linn ja korraldajaks Loksa Ravikeskuse värske omanik AS
Tapa Haigla.
Head Kuusalu vallajuhid!
Koostööd saab teha vaid siis, kui kõik osapooled partnereid arvestades
seda soovivad. Nii nagu riigi maksumaksja raha ei tohi raisata riigigümnaasiumi rajamiseks sinna, kus lapsi pole, ei ole mõistlik sunniviisiliselt
valla elukorralust juhtida Kiiu alevikust, ükskõik kui kõrge torni tänased
vallajuhid mõisa katusele ka püstitavad.
Jõudu Teile mõistlikeks mõteteks!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Loksa linnapea ja Kuusalu
vallavolikogu liige
Värner Lootsmann
võtab kodanikke vastu igal neljapäeval
kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette sekretäri
juures või tel 6031253

Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult viis minutit. Ei mingit keerulist paberimajandust
- täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna elanik! Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate
lisaks elukohateatele esitama ärakirja ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele
võtma eluruumi omaniku nõusoleku.

Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa linna elanikuks ajavahemikul
1. jaanuar - 31. detsember 2016. a ning on 1. jaanuar 2017. a seisuga Loksa linna elanikud,
kingib linn Loksa ujula aasta pääsmed ja nad osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel loositakse välja 1 sülearvuti ja
2 kuni neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi (reis + toitlustus laevas) ning 5 perepiletit
kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2017. a jooksul.
1. jaanuari 2017 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil
linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 9. jaanuarist 2017. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2017. a jaanuarikuu linnavalitsuse istungil, millest saavad soovi korral osa
võtta ka värsked Loksa linna elanikud.

Joogivee kvaliteedist Loksa linnas
Loksa linna veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti
järgi, mis oli kinnitatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Terviseameti ja muude Eestis järelevalvet osutavate organisatsioonide
poolt ning vastavalt Euroopa Liidu
nõuetele, olid arteesia joogivee
puurkaevudele paigaldatud filtrid,
mis vähendavad raua sisaldust vees.
Paar aastat on juba möödunud linna
veevärgi rekonstrueerimise projektitööde lõpetamisest, kuid nüüd on
hakanud tarbijaid kaebama joogivee
kvaliteedi halvenemise üle ja on
avastatud, et veefiltritele on tekkinud
limakiht.
OÜ Loksa Haljastus teostas eraldi lisaks joogivee analüüsid (näitajatele,
mida ei sisaldanud Terviseameti
poolt kinnitatud kohustusliku veeproovi näitajate nimekiri) ning
pöördus ka Tallinna Tehnikaülikooli
poole seletuste saamiseks.
Probleemi kommenteerib Tallinna
Tehnikaülikooli Meresüsteemide
Instituudi mikrobioloog Kai Künnis-Beres.
„Viimastel aastatel on mitmed
veetootjad toonud mulle veeproove
ja kurtnud, et ei suuda anda oma
tarbijatele puhast vett, kuna filter
on kogu aeg umbes ning traditsioonilised meetudid filtri puhastamisel
pole antud loodetud tulemusi. Mikroskoobiga vaadates ilmneb mulle
juba tuttav pilt: limase heljumi moodustavad bakterid; pahatihti leidub
sael ka algloomi, kes bakterite massi
peal jõudsasti paljunevad.
Esmalt avaldub see filtrite ülemäära
kiires ummistumises, seejärel hakkavad ilmnema filtreid läbitud vee
kvaliteediprobleemid, mis ei ole seotud raua- ja mangaanisisaldusega.

seetõttu, et puudub vastav teadmine
põhjavee mikroobi koosluse kohta
ning ka filtri täitematerjali koostis
on enamasti vaid tootaja teada.
Lõuna-Eestis ammutatakse joogivett
valdavalt devoni liivakihist, kus leidub küll rohkesti rauda, kuid sellist
probleemi pole täheldatud.

Veefiltrite täitematerjalis leiab osa
baktereid eriliselt soodsad paljunemistingimused, läbiv vesi kannab
bakterid veetorustikku. Miks bakterid filtritäidises vohama hakkavad
ja millisest põhjaveekihist nad pärit
on, pole seni õnnestunud selgitada.
Ei eksisteeri institutsiooni, kes sellist uurimust rahastaks. Üksnes
mikroskoobi all bakterite, amööbide
ja teiste kaasnevate mikroorganismide olemasolu tõdemisest probleemi lahendamiseks ei piisa. Surev
bakterimass lisab vette orgaanilist
ainet, mille lagunemine halvendab
joogivee kvaliteeti ehk vesi muutub
häguseks või helbelikeks, tekivad
ebameeldiv lõhn ja maitse, sest biomass laguneb.
Põhjavesi on Eestis piirkonniti väga
erinevate omadusega, kuid see probleem on ilmnenud just Põhja-Eestis.
Põhja-Eesti on nõnda, et ega sa muud
vett puurkaevudest kätte ei saagi kui
seda kambrium-vendi (põhjaveekihist joogivett), mis on hästi vana,
jääajast pärit vesi. Eri piirkonnas
on põhjavee koostis ja mikrobioloogiline koostis täiesti erinevad ning
tulem on selle konkreetse filtri ja
põhjavee koostoime tulemus. Seda
ei ole osatud tegelikult ette näha

Ei ole filtrites vohama hakkavad
bakterid tavaliselt otseselt tervisele
kahjulikud, mistõttu neid ei tuvastata ka Terviseameti või mõne muu
kontrollorgani tehtavate standartsete veeanalüüsi meetoditega. Nad
lihtsalt ei kasva traditsioonilisel
bakterite kasvatamiseks kasutatavatel söötmetel, mikroskoobiga vee
uurimist pole aga ette nähtud.
Lahenduse saab tuua teadlaste, veeettevõtjate ja filtrite maaletooja/paigaldajate koostööga, mille vajadust
on tunnetatud seni alles siis, kui juba
hilja – filter on baktereid täis kasvanud ja tihti ka torustik juba reostunud.
Olen öelnud korduvalt, et vett tuleb
juhtida otse, mitte lasta seda läbi filtri, aga keegi ei taha seda hetkel tunnistada, sest kes ikka julgeb pärast
suuri investeeringuid öelda, et kõik
on valesti tehtud.“
OÜ Loksa Haljastus ei saa omavoliliselt projektist ja arteesia joogivee
puurkaevude teenindamise nõuetest
mööda minna ja filtreid demonteerida. Aga nüüd, joogivee kvaliteedi
halvenemise põhjuste teades, kavatseb Loksa Haljastus ennetähtaegselt
vahetada veefiltrite täitematerjali ja
desinfitseerida veevärgi süsteemi.
Viktor Fjodorov
OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige

Detailplaneeringu algatamine Tallinna tn 36
Loksa Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 43 algatati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013)
detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on 3407 m². Detailplaneering algatati
kinnistul paikneva Harju Tarbijate Ühistu Loksa Konsumi kaubanduspinna suurendamiseks. Detailplaneeringu
koostamise ülesanne on kinnistu hoonestusõiguse muutmine ja lubatava ehitusala suurendamine.
Planeeringuga tehakse üldplaneeringu muudatusettepanek Valgejõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks
50-lt meetrilt 25-le meetrini. Samuti käsitleb planeering juurdesõite alale, parkimist, heakorraldust ja haljastust,
tehnovõrke, piirangute ja servituutide määramist. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus
puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, on linnavalitusel õigus
nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Harju Tarbijate Ühistu. Detailplaneeringu algatamise korraldusega
saab tutvuda Loksa linna kodulehel.
Info tel 603 1253 või e-post peep.linno@loksa.ee
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Aprillikuus toimus kolm volikogu
istungit. 7. aprillil toimunud
istungist kirjutasin eelmises
Loksa Elus. Neljapäeval, 28.
aprillil linnavalitsuse saalis
toimunud kahest istungist võtsid
osa 11 volikogu liiget, eelnõude
menetlemisel osalesid linnapea ja
ametnikud.
- Volikogu võttis vastu Loksa
linna 2016. aasta I lisaeelarve,
mille põhitegevuse tulude maht on
36,8 tuhat eurot ja kulude maht 44,8
tuhat eurot. Investeerimistegevuseks
eraldati täiendavalt 10 tuhat
eurot, mille tulemusel 2016. aasta
investeeringute maht kasvas 141,9
tuhande euroni. Likviidseid varasid
suunati eelarvesse 18 tuhande
euro väärtuses (2016 eelarve ja
lisaeelarve kokku 44,7 tuhat eurot).
Suuremad summad laekusid
lisaeelarvesse Sihtasutuselt
Innove – 27 935 eurot lisatasu
maksmiseks õpetajatele, kes
õpetavad keelekümbluse raames
õpilastele eesti keelt või eesti keeles
ja Haridus-ja Teadusministeeriumilt
25 000 eurot Loksa Muusikakooli
ruumide renoveerimiseks.
- Volikogu kinnitas Loksa
linna konsolideerimisgrupi
2015. aasta majandusaasta
aruande. Linna majandusaasta
aruande puhul on tegemist
konsolideeritud aruandlusega,
sest selles on kajastatud lisaks
Loksa linna majandustegevusele
ka SA Loksa Sport, SA Loksa
Kultuur, OÜ Loksa Ujula ja OÜ
Loksa Haljastus majandustegevus.

Majandusaasta aruannet auditeeris
Audiitorfirma Klea OÜ. Audiitori
arvamus: konsolideeritud
majandusaasta aruanne kajastab
kõigis olulistes osades õiglaselt
grupi finantsseisundit seisuga
31. detsember 2015 ning sellel
kuupäeval lõppenud majandusaasta
konsolideeritud finantstulemust,
konsolideeritud rahavoogusid ja
konsolideeriva üksuse eelarve
täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
- Volikogu kinnitas muudetud
Loksa linna soojusmajanduse
arengukava aastateks 20162028. Soojusmajanduse
arengukava määratleb Loksa linna
kaugküttepiirkonna arenguvisiooni
ja arengusuunad soojusenergia
tootmisel, jagamisel ja kasutamisel.
Arengukavas planeeritud tegevuste
kaudu tagatakse soojusenergia
varustuskindlus majanduslikult
mõistliku ning elanikkonnale
vastuvõetava hinnaga. Arengukava
kohaselt vahetatakse vanad
küttetorustikud välja eelisoleeritud
torude vastu, et vähendada oluliselt
soojakadusid. Põlevkiviõli katelde
juurde soetatakse uus hakkepuidu
katel.
29.01.2015 vastu võetud
arengukava viidi vastavusse
muudetud seadusandlusega ja
täpsustati mitmeid mõisteid.
- Volikogu otsustas suurendada
Osaühingu Loksa Haljastus
osakapitali.
Loksa linna veemajanduse
projekti elluviimiseks sai OÜ
Loksa Haljastus laenu SA-lt

Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK). Krediidivõimelisuse
analüüs näitas, et osaühingu
tulud ei võimalda veel teha
vajalikus mahus kulutusi seadmete
korraliseks teenindamiseks ja
jooksvaks remondiks, tagades samal
ajal võlateeninduseks vajalike
vahendite olemasolu. Et kasvatada
ettevõtte võimekust ja muuta
majandustegevus stabiilsemaks,
suurendas volikogu Loksa
Linnavalitsus ettepanekul OÜ Loksa
Haljastus osakapitali 30 000 euro
võrra.
- Volikogu otsustas muuta
Osaühingu Ujula põhikirja ja
suurendada osakapitali. Loksa
linna poolt 2013. aastal asutatud
OÜ Loksa Ujula osakapitali
suurus oli 2500 eurot. Seadusest
tulenevalt korraldab Loksa Ujula
kui spordibaasi ülalpidamist
Loksa linn. Ujula efektiivsemaks
majandamiseks oli vaja ühingu
osakapitali kasvatada ca 27,0 euro
võrra. Selleks muutis volikogu
osaühingu põhikirja, määrates
ühingu osakapitali suuruseks
miinimumkapitalina 10 000 eurot
ja maksimumkapitalina 40 000
eurot ning suurendas ühingu
osakapitali mitterahalise ja rahalise
sissemaksega.
OÜ Loksa Ujula osakapitali
suuruseks on nüüd eurot, mis
koosneb ühest, Loksa linnale
kuuluvast osast.
- Volikogu otsustas anda
otsustuskorras tasuta
Sihtasutusele Loksa Kultuur
bilansi kultuurikeskuse hoone

köögis ja baariruumis paiknev
vara: köögimööbli koos
köögitehnikaga ja baarileti
jääkmaksumusega 4140,62 eurot.
Loksa linn poolt 2014. aasta sügisel
projekti raames omandatud vara
kasutab sihtasutuse kasutusse tema
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
- Volikogu otsustas taotleda
munitsipaalomandisse 9635 m²
suuruse maaüksuse aadressil
Posti tn 27b. Tegemist on
sotsiaalmaaga, mis paikneb Posti
27a asuva OÜ Loksa Haljastuse
puurkaev-pumpla ja Posti 29 asuva
Loksa Ravikeskuse vahelisel
kõrghaljastusega metsaalal. Aastatel
1975-1995 kasutati maaüksust
osaliselt Loksa haigla puhkealana
ja sinna oli rajatud terviserada. Maa
munitsipaliseerimisel on võimalik
see korrastada –rajada tänapäevane
terviserada, laste mänguplatsid ja
puhkekohad.
- Volikogu nimetas volikogu
liige Marija Kudrjakova oma
esindajaks Loksa Muusikakooli
hoolekogusse. Huvikooli juures
tegutsev organ suunab kooli
tegevust ning teeb ettepanekuid
direktorile ja koolile arengu, vara
ja eelarvega seotud küsimustes.
Kuni 9-liikmelisse hoolekogusse
kuuluvad linnavolikogu
esindaja, vähemalt 2 õppe- ja
kasvatustegevusega seotud
koolitöötajate esindajat, vähemalt
2 lastevanemate ja õppurite
esindajat, kooli toetavate
organisatsioonide esindajad ja muud
isikud.
- Volikogu valis volikogu haridus-

ja sotsiaalkomisjoni esimeheks
Galina Nikitina ja aseesimeheks
Juri Grilli. Volikogu kinnitas
möödunud aasta lõpus komisjoni
endise esimehe Õnne Teerni Loksa
Linnavalitsuse liikmeks, millega
seoses tema volikogu liikme
volitused peatusid. Komisjoni
tööd juhtis uue esimehe valimiseni
aseesimees Galina Nikitina.
- Volikogu liikme Ilmi
Ternovskaja arupärimistele vastas
linnapea Värner Lootsmann.
Ilmi Ternovskaja arupärimised ei
vastanu järjekordselt Loksa linna
põhimääruses toodud nõuetele ei
vormiliselt ega sisult. Linnapea
selgitused „arupärimises“ toodud
küsimustele Ternovskajat ei
rahuldanud. Kahjuks ei saanudki
linnapea neile vastata, sest
küsimused olid segaselt sõnastatud
ja seetõttu arusaamatud.
- Linnapea informeeris
koosolijaid aprillikuus linnas
toimunud arengutest.
- Volikogu liige Ilmi Ternovskaja
andis istungi juhatajale üle
2 „arupärimist“. Kui istungi
juhataja juhtis arupärija tähelepanu
asjaolule, et arupärimised ei vasta
taas kehtivatele nõuetele, leidis
Ternovskaja, et see on linnakantselei
töötaja süü.
Loksa Linnavolikogu istungite
materjalidega saate tutvuda linna
veebilehel aadressil http://www.
loksalinn.ee/volikogu-istung
Rein Heina
Volikogu esimees

Kas Kuusalu valda juhib Kuusalu vallavalitsus või Kiiu mõisavalitsus?
Vanadel asjade pidev kordamine
muutub küll tüütuks aga ometi
on asju, millega leppida ei saa.
Mida tuleb ikka ja jälle ülemustele
meelde tuletada ja alamatele teada
anda. Jutt on ikka Kiiu mõisaga
seonduvast. Asi pole mitte ainult
selles, et on palju vallainimesi
inimesi, sh vallavolikogu liikmeid,
kes ei kiida Kiiu mõisahoone
tohutult kalliks maksma minevat
renoveerimist heaks. Nüüdseks
on üha ebardlikumaks muutunud
ka vallavanem Urmas Kirtsi ja
volikogu esimehe Enn Kirsmani
juhtimisel toimuv raha raiskamist
ette valmistav protsess. „Tants Kiiu
vallamaja renoveerimise ümber on
kestnud juba pikalt. Alates selle
mõtte vallavolikogu liikmetele
esmakordsest serveerimisest poolteist aastat tagasi, pole aktiivsed
eestvõtjad siiani suutnud näidata ei
projekti, rääkimata visioonist seoses
renoveeritud hoone kasutamisega
kui selgub, et vallavalitsuse jaoks
ei ole koht üldse mitte kõige parem
lahendus.
Viimasel volikogu istungil 27.
aprillil
oli
päevakorda
taas
midagi sokutatud. Volikogule anti
käetõstmiseks otsuse eelnõu, millega
tunnistati kehtetuks terve rida
volikogu 17.06.2015 otsuse pügalaid
– punkte. See on näide asjaajamise
kvaliteedist ja ettevõtmise küpsusastmest. Samasugune segadus ja
korralagedus on kestnud alates
idee teatavakssaamisest – lõputu
keerutamine, ümbertegemine ja
õigustamine. Nii on vallavanem
Urmas Kirtsi teadaannetest kuulda-

praegusest katuse läbitilkumistest.
See näitamine toimus alles hiljuti –
aasta hiljem ajast, kui idee esimest
korda välja käidi.

lugeda olnud, et renoveeritud Kiiu
mõisa jääb vallamaja, et mõis
müüakse maha, et see antakse
kogukonna kätte. Otse välja käimata
on veel variant, et keegi pistab mõisa
lõpuks lihtsalt taskusse.
Täiskasvanud ja elu tundvad inimesed saavad aru, et niisugune
kõiki jalgu lonkav “asjaajamine”
räägib paljustki: eeskätt oskamatust
juhtimisest, siis veel puudulikust
ettevalmistustööst, üleolevast suhtumisest ja suhtlemisest, kallutatud
huvidest. Iga vallakodanik võib
teist aastat toimuva vintsklemise
põhjuseid ise juurde mõelda.
Viimane stseen mängiti niisiis 27.
aprilli Kuusalu vallavolikogu istungil,
kui koalitsioon tõstis üksmeelselt
kätt selle eelpoolkirjeldatud keerulise otsuse poolt. Tahaks ikka
loota, et koalitsioon sai aru, mida ta
tegi. Ma oma koalitsiooni kuuluva

nö pinginaabri vastustest minu
asjakohasele küsimusele seda küll
välja ei lugenud. Aga see pole
vist ka oluline, sest vallavolikogu
koalitsioonisaadikud istungil kunagi
midagi ei küsi, ei arva-vaidle. Aga
neid on enamus ja nad tõstavad
tublilt kätt – nii nagu käsk antud!
Iseasi, kas vaikimiseks peab inimesi
volikokku valima!?
Nii ongi vallavanem Urmas Kirtsil
võimalik käituda selliselt, nagu
see on toimunud – nagu Kiiu
mõisavalitsejale sobib. Kõigepealt
teeb ta teatavaks ühe miljoni euro
suuruse laenu võtmise kava, ilma
et seda kusagil sisuliselt oleks
arutatud või alternatiive oleks läbi
räägitud. Kui lärm läheb suureks ja
heidetakse ette, et mitte keegi pole
näinud, mida miljoni eest tahetakse
teha, siis näidatakse kümnekonnale
kokkutulnule ilusaid pilte uuest mõisahoonest, ning räägitakse koledusi

Kui
kümned
vallakodanikud,
kes miljoni laenueuroeuro sellist
kasutamist arukaks ei pea ja ka
vastava pöördumise vallavolikogu
poole teele saadavad, lubab
vallavolikogu esimees Enn Kirsmann
lahkesti vallakodanike esindajal see
isegi ette lugeda! Vallavanem Urmas
Kirtsi on seda pöördumist nüüd
usinalt ekspluateerinud. Nagu 27.
aprilli volikogu istungil teada saime,
on pöördumist mitmes volikogu
komisjonis kiirkorras arutatud.
Isegi sotsiaalkomisjonis. Nüüd
siis on alanud näiline kaasamine
ja rahva ära kuulamine. Ainult
et kõikides komisjonides, nagu
selgus, rahva muret pehmelt öeldes
naeruvääristati.
Minu isiklik seisukoht on, et
Kiiu mõisa ei tohi lasta hävineda.
Vallavanem Urmas Kirtsi töötab
selles hoones juba kaua. Hoone
säilitamisega oleks pidanud tegeleda
järk-järgult juba ammu. Nüüdseks
on rajatud vaid kilplaslik maakütte
süsteem, millel efekt hoone heaks
praktiliselt puudub. Minu seisukoht
on aga ka see, et pole mingit põhjust
selles vanas hoones Kuusalu
val-lamaja pidada. Asjatundjad
ütlevad, et miljoni eest saab kaks
väga head või kolm kõhetumat
tuliuut vallamaja. Ehitagem siis
laenumiljoni eest kasvõi Kuusalu
vallale mõistlikku asukohta uus
ajakohane vallamaja – kui muid

alternatiive ei soovi keegi arutada
ja rahapada üle ajab. Kiiu mõisa
renoveerimiseks aga tuleb leida
erainvestor, kes mõisa renoveerib
ja ka kogukonna käsutusse annab.
Ja Urmas Kirtsi võib olla rahulik
- erainvestor mõisale rattaid alla
ei pane ja ära ei vea!! Ainult
mõisavalitseja kohast ei saa siis
enam keegi unistada – aga kes teab!?
Loomulikult on ka küllalt palju neid
inimesi, kellele lihtsalt meeldib, et
Kiiu mõis “saaks ilusaks”. Mulle
meeldiks ka.
Aga niisuguse vallarahva taskust
võetava raha asjus tuleks kõigepealt
inimestelt luba küsida. Nüüd on kõik
läinud teisiti. Tervitus koalitsiooni
saadikutele!
Olen kindlasti seda meelt, et Kuusalu
valla juhtimine on tänase koalitsiooni
ajal läinud üsna viletsasti. Jagatakse
vaid valla tulu, mille teenimiseks
pole ise midagi tehtud. Raha lihtsalt
tuleb, kuna on töötavaid elanikke.
Skandaalne lugu sigade matmispaiga
ümber, lõppematu keerutamine
gümnaasiumihariduse tuleviku asjus, Kiiu mõisa renoveerimine, terendav Salmistu sadama rajamine.
Need kõik on näited kaotatud ajast ja
ressursist.
Ja nii ei saagi aru, kas valda juhib vallavalitsus või hoopis mõisavalitsus.
Sulev Valdmaa
Kuusalu vallavolikoguliige
Kuusalu vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimees
Autori foto

4 ELU

Pärispea poolsaare rannakülade
elukeskkonna väärtustamine
MTÜ Viinistu Külaselts on kahel aastal viinud läbi koos Pärispea poolsaare
ja Eru lahe äärsete küladega seminare ja üritusi, mis hõlmavad rannakülade
ja seal elavate inimeste elu, kodukoha arengut, rannakeele väärtustamist ja
ajaloo hoidmist.
Selle aasta 27. augustil toimub seminaride päev teemal „Pärispea poolsaare
rannakülade elukeskkonna väärtustamine, hoidmine ja edasiarendamine“.
Projekti kutsutakse osalema inimesi Turbuneeme, Viinistu, Pärispea ja
Suurpea küladest. Eriti oodatud on külavanemad ja külade aktiivsemad
liikmed.
MTÜ Viinistu Külaselts on esitanud KÜSK-i projektitaotluse ürituse
toetamiseks summas 1692,00 €. Omaosaluse suurus on 188,00 €.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts, projektijuht

Turvaliselt kergliiklema
Ilmade soojenemisega on oluliselt tõusnud jalgratta- ja jalgteede kasutajate
hulk. Selleks, et kõik turvaliselt üheskoos teele mahuksid, tuleb üksteisega
arvestada ja liigelda hoolikalt.
Ükskõik, kes kellega kokku põrkab on vigastada saamise võimalus mõlemal poolel ja seetõttu on väga oluline lisaks maksimaalsele ohutusnõuete
järgimisele ka vastastikune viisakus ning tähelepanelikkus. Kergliiklusteed on kahesuunalised ja selle kasutamisel tuleb arvestada kõigi liiklejate
ruumivajadusega. Kõikide liiklejate vahel tee jagamisel on heaks tavaks aga
see, et aeglasemalt liikuv liikleja hoiab tee paremale poolele ja kiiremini
liikuja möödub temast vasakult. Kiirematel liiklejatel tuleb aeglasemalt
liikuvale liiklejale järele jõudes aeglustada ohutuse tagamiseks oma liikumiskiirus võrdseks eesliikujaga. Enne möödumist on soovitav veenduda, et
teda on märgatud ja mööduda võimalikult vasakult.
Kergliiklusteel liigeldes:
- Liigu tee paremal poolel, et Sinust saaks vasakult turvaliselt mööduda.
- Enne tee ületamist veendu, et Sa kellelegi ette ei astu.
- Väldi teel äkilisi suunamuutuseid, et tagant tulijatel oleks Sinust ohutu
mööduda.
- Ohtlike olukordade puhul astu paremale teepervele, jää seisma ja lase
ohtlikul olukorral mööda minna.
- Kasuta vajadusel viipemärguandeid, et oma manöövritest teada anda ja
vajalikku tähelepanu saavutada.
- Ole lugupidav kaasliiklejate suhtes.
Turvalist liiklemist ja ärge unustage oma jalgratast lukustamata, et järelevalve
puudumise ajal ei muutuks ta pahategijatele kergeks saagiks. Täiendava
turvalisusena tasuks kaaluda jalgratta registreerimist Bike-ID rattaregistris
(www.bike-id.eu), mis on rahvusvaheline register ja aitab tuvastada
varastatud rataste omanikke.
Ivo Roosimägi, piirkonnapolitseinik

Tervisetõend juhilubade taotlemiseks
või vahetamiseks
Kuna paljudele tekitab segadust juhilubade tervisetõendi vormistamine, siis kirjutan
veidi sellest.
Alates 01.04.2015 muutus mootorsõiduki juhilubade taotlemisel kohustuslikuks
elektroonilise e-tervisetõendi vormistamine. Tervisekontrolli teostajad koostavad
tervisetõendeid elektrooniliselt ning need liiguvad tervise infosüsteemi kaudu otse
Maanteeameti infosüsteemi.
Tervisetõendi väljastamise õigus on perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini
komisjonil. Komisjonid: Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla.
Tõendi taotleja peab täitma selle tarbeks tervisedeklaratsiooni. Ilma
tervisedeklaratsioonita tervisetõendit väljastada ei saa Deklaratsioon täidetakse
reeglina elektroonselt patsiendiportaalis www.digilugu.ee, selleks peab taotlejal
olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning PIN1 ja PIN2 kood. Täidetud deklaratsioon
tuleb digitaalselt allkirjastada. Edukaks digiallkirjastamiseks soovitatud
veebilehitsejad: Google Chrome, Mozilla Firefox.
Tervisedeklaratsiooni täites kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide
korral võib pöörduda Eesti E-tervise SA kasutajatoe poole telefonil +372 694 3943
(ööpäevaringselt).
Vajadusel võib deklaratsiooni täitmisel paluda abi sõpradelt, sugulastelt. Arvuteid
ja ID-kaardi lugejaid saab vajadusel kasutada Loksa linnas asuvas avalikus
internetipunktis Loksa Linnaraamatukogus.
Kui tervisedeklaratsioon on tehtud, võib minna tervisetõendi väljastaja juurde:
perearsti, töötervishoiuarsti või liiklusmeditsiinikomisjoni.
Tervisetõendi väljastaja juures teostatakse läbivaatus ja vajalikud uuringud. Palume
ka kaasa võtta kasutatavad abivahendid: prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, jms.
Seejärel andmed sisestatakse terviseinfosüsteemi ja lisatakse tervisetõendi otsus.
Tõendi taotlejal on võimalik tervisetõendit ja sellele antud otsust (otsuseid) ise
vaadata ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee.
Kokkuvõtteks: tervisetõendi taotleja täidab tervisedeklaratsiooni www.digilugu.
ee, allkirjastab selle digitaalselt. Edasi läheb pereõe/-arsti, töötervishoiuarsti või
liiklusmeditsiini komisjoni. Tervishoiuteenuse osutaja teeb läbivaatuse ja uuringud/
analüüsid ning sisestab need infosüsteemi, lisab tervisetõendi otsuse. Edasi tõendi
saaja, nt. Maanteeameti infosüsteem, saab automaatselt tervisetõendite otsused ja
kehtivused. Tervisetõendi taotleja näeb oma e-tõendit www.digilugu.ee.
Küsimuste korral helistage oma pereõele või perearstile.
Pereõde Margi Lepp

Tervisekuu Loksal
Aprillikuust on kujunenud Loksal tõeline tervisespordi kuu. Selle
aastal oli projekti raames võimalik
osaleda lauatennisetreeningus, vesiaeroobika treeningus, ujumistreeningus.
Lauatennis on viimastel aastatel
muutunud Loksa noorte hulgas
populaarsemaks ning seetõttu on
eriti oluline, et nad saaksid jälgida
ka võistlusi ning kõik, kes asjast
huvitatud oli ka võimalus endal kätt
proovida.
Vesiaeroobika treening oli sel aastal ka väga populaarne ning nagu
eelnevad aastad on näidanud, siis
on inimesed saanud sealt julgustust ning hakanudki regulaarselt
vesiaeroobikatreeningutes käima.
Kõige tihedam oli tervisepäev 23.
aprillil, kui sai mõõta vereõhku ja
veresuhkrut ning rääkida pereõdedega oma terviseprobleemidest.
Pereõdede Ljudmilla Kuljuhhina ja
Margi Lepa süda jäi valutama, sest
väga paljudel loksalastel oli vererõhk liiga kõrge. Pärast pereõdede
sisutihedat vestlustundi, läksid kõik
huvilised matakale - oli lihtsam rada
ja pikem rada. Enamus otsustas minna pikemale ringile, mis lõppkokkuvõttes osutus 10,5 km pikkuseks
ning oli natuke raske neile, kes ei
ole harjunud kõndima. Neil, kes ära
väsisid, on millest mõelda ning selge on see, et liikuma peab rohkem.
Tervisepäevast osavõtnud matkajad
said minna ennast Loksa ujulasse
pesema ja ujumisega kosutama.
Ujumistreening on aga jäänud
väikese huviga, pigem tahetakse,
et saaks pika ujumiskoolituse ning
saakski kogenud treeneri käe all
ujumise selgeks. Kindlasti vaja selline ujumiskursus organiseerida, sest
huvi on suur.
Kõik, kes terviseüritustest osa võtsid, jäid rahule ning ütlesid, et nüüd
on see neile juba traditsiooniks
saanud ja et reklaami peab tegema
veel rohkem, et info jõuaks iga inimeseni – liikumine on meie tervis.
Tänan Loksa ujula kogu personali,
kes kõigi meie terviseürituste läbi
viimisega väga hästi hakkama said.

Tegevus oli osaliselt rahastatud
„Rahvastiku tervise arengukava
2009-2020“ vahenditest.
Aprillikuu aga tõeliseks spordikuuks tegid meie linnas jüriööjooksude võistlused. 22. aprillil toimus
Loksal traditsiooniline jüriööjooks,
kus osavõtjaid see kord 10 võistkonda. Tõelines pordipidu oli 23.aprilli

õhtul ja öösel, kui Loksal toimus 57.
orienteerujate jüriööjooks.
On olnud sisutihe spordikuu. Suur
tänu kõikidele osalejatele ja organiseerijatele! Suvel on plaanis mitmeid
võistlusi, eriti augustis. Jälgige reklaami!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Loksa Noortekeskus alustas 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 kogukonna- ja 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 haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti
ANK) koostatud tugitegevuse kava aastateks 2015-2019 on seadnud eesmärgiks nimetatud perioodi jooksul
pakkuda lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele üle Eesti.
Harjumaal hetkel tegutsevad Tugilad (hiljem lisandub ka Maardu ):
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
KOSE-ANIJA NOORTE TUGILA
Kätlin Takk, Telefon: 56922868, KOSE NOORTEKESKUS, Aadress: Hariduse 2, Kose, Harjumaa
katlin.tugila@gmail.com
FB: Kose-Anija Noorte Tugila
www.facebook.com/Kose-Anija-Noorte-Tugila
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Tegus aprillikuu lasteaias

Teatrikuu Loksa Lasteaias Õnnetriinu

Aprillikuu algas naljapäevaga. Tegime veidike nalja, aga ka väga tõsiselt tööd,
nimelt oli meil lasteaias avatud uste päev. Kõik soovijad said tulla tutvuma
meie maja ja tegemistega. Rõõm oli kohtuda nende laste ja vanematega, kes
alles sügisel alustavad lasteaias käimist ja loomulikult ka nende emade- isade
üle, kelle lapsed juba mitu aastat meie kasvandikud on.
5. aprillil toimus lasteaias
„Hambapäev“, koostöös Eesti
Haigekassa ja hambaarstidega
projekti „Laste hammaste tervis“ raames. Meil käis külas
hambaarst Maria, kes rääkis
lastele, kui oluline on oma
hammaste eest hoolitseda.
Lõuna ajal toimus loeng ka
täiskasvanutele.
6. aprillil toimus saalis teatripäev. Päevakoerte rühm esines
kogu lasteaiale etendusega
„Kitsetall, kes oskas lugeda…“.
Ja kui ise teatritegemisest ära
väsime, siis kutsume endale
teatri külla. 8. aprillil külastas
meid
Tallinna
Lasteteater
Lepatriinu teater etendusega
„Loodusesõbrad“.
Teatri tegemine – laval olemine,
kõnelemine, esinemisnärv – on lapse
arengus julge samm, sest kus õpib
väike inimene veel enam kui laval
teistele esinedes.
6. aprillil kogunesid kõik lasteaia
rühmad saali vaatama etendust.
Vanema rühma lapsed olid selgeks

õppinud A. Preiseni raamatu
„Kitsetall, kes osakas lugeda 10-ni”
järgi tehtud etenduse. Kuna kõik
rühma lapsed soovisid näidendis
osaleda, sai etendus nimeks
„Kitsetall, kes oskas lugeda 12-ni.”
Iga laps sai olla keegi, öelda kas mõne
sõna või olla lilled, puud. Kõik said
tunda ennast tähtsana, olla näitlejad.

Lastele pakkus suurt rõõmu ise teha
ja teistele esineda. Nii sai punkt
pandud teatrikuule. Aitäh tublidele
vanematele, kes aitasid kostüümide
tegemisel ja muretsemisel.
Pille ja Margret
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õpetajad

Päevakoerte retk Viru rabasse

1

3. aprillil toimus lasteaias liikumisõpetaja Ebe eestvedamisel Rattapäev.
Kõik, kellel vähegi võimalik, tulid sellel päeval lasteaeda rattaga. Rattapäeva
projekt toimub lasteaias veelkord, siis juba koostöös Maanteeametiga.
Aprillikuusse on veel planeeritud mõningaid huvitavaid üritusi nagu näiteks
Linnupäev, Nõidade pidu. Nendest lähemalt juba järgmises lehes.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Rattapäev Loksa Lasteaias Õnnetriinu
Käes on kevad ja et on aeg välja tuua rattad, otsustasime meie lasteaiaperega
üle vaadata oma kaherattalised sõbrad, meelde tuletada liiklusreeglid ja
lihvida sõiduoskust vigursõidurajal. Tuletasime meelde, et lapsed peavad
rattaga sõites kandma kiivrit, rattal peavad olema korras pidurid, helkurid
ja signaalkell. Rääkisime ka sellest, et hea on kanda rattaga sõites erksaid
riideid, sõita tuleb tee paremal pool servas ja enne, kui lapsel pole ratturiluba,
ei tohi tänaval ilma vanemateta sõita. Rõõm oli näha rohket osavõttu ja
rõõmu nii suuremate kui väiksemate ratturite silmis.
Ebe Remmel
liikumisõpetaja

Kolmapäeval, 20. aprillil võlusime
taevast ära vihmapilved ning
suundusime bussiga Viru raba
poole. Vanasõna ütleb „Oma silm
on kuningas”, läksime uurima
– vaatama, mis see raba endast
kujutab. Tuleb tunda oma kodukoha
loodust. Saimegi olemas olevatele

teadmistele juurde uusi teadmisi.
Nägime, millised männid kasvavad
rabas ehk rabamännid, milline on
turbasammal ja mis taim on sookail.
Kõige rohkem meeldis lastele
vaatetorn, kust nägi kaugele, milline
see raba on, oma väikeste järvekeste
ehk laugastega. Oli huvitav ja

õpetlik retk loodusesse. Aitäh meie
bussijuhile ja lapsevanemale, kes
toetas meie retke väikese üllatusega
lastele.
Pille ja Margret
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õpetajad

Loodusesõprade külaskäik
8. aprillil käis Loksa Lasteaia Õnnetriinudel taas külas
Tallinna Lasteteater Lepatriinu, kelle etendusi nii
suured kui väikesed putukad alati ootavad ning täiel
rinnal naudivad. Seekord tulid nad meid rõõmustama
etendusega „Loodusesõbrad“, viies meid kahe poisi
ja nende õpetaja seltsis metsalaagri tegemiste ja
toimetuste maailma. Lapsed elasid etendusele väga
kaasa ning lisaks sellele, et etendus oli väga naljakas,

oli ta samas ka õpetlik. Lapsed said teada, kuidas tuleks
looduses käituda, mis on kompass ning seda, et kaaslasi
tuleb alati aidata. Etendus lõppes suure aplausiga vahvatele
näitlejatele, keda edaspidigi külla ootame.
Kõigi Õnnetriinude nimel Põrnikate rühma õpetaja
Ruth Raudla

6 HARIDUS

Riigikaitseõpetuse õppekäik

STIILINÄDAL
Meie kooli algklassides toimus üritus - nimelt stiilinädal. Pidime kandma teistmoodi
riideid eri päevadel. Minule stiilinädal meeldis, kuna see pakkus mulle huvi. Sain
teada, milline tunne on käia koolis ehetega. Olin natuke häbelik, aga kannatasin ära.
Teisipäeval oli teksa-kantri päev, mis mulle meeldis.
Kolmapäev pidime kandma kollast, mis mulle ei meeldinud, kuna mulle ei meeldi
kollane värv. Neljapäeval pidime panema naljakalt riidesse. Enamus meie klassist
olid päris naljakalt riides. Reedeks ei olnud mul lillelisi riideid selga panna. See päev
oli vist rohkem tüdrukutele mõeldud.
Mulle meeldis, et oli teistmoodi nädal ja saime selle eest ka diplomi.
Kristen Kurg
Loksa Gümnaasium, 3.a klass

15. aprillil toimus selle õppeaasta
riigikaitseõpetuse
õppekäik
Tartusse. Sihtkohaks oli taas
Kaitseväe
Kõrgem
Sõjakool.
Õppekäigust võtsid osa Loksa
Gümnaasiumi 9b, 10 ja 11 klasside
õpilased (46 õpilast). Enne Tartut
külastasime Äksi Soomepoiste
tubamuuseumit. Sõjakoolis võttis
meid vastu meie kooli vilistlane
Tarmo Metus. Tarmo on praegu
Kõrgema Sõjakooli II kursuse
kadett. Vahetult enne meiega
kohtumist oli ta just ühe arvestuse
sooritanud. Just selle arvestuste
pärast ei kohtunud me teise meie
kooli vilistlasega, Harri Salumäega.
Harri õpib samal kursusel.
Õpilastele näidati erinevat varustust,
relvastust ja õppe- ning olmeruume.
Räägiti kadettide igapäevaelust ja
vabaaja võimalustest. Külastasime
Sõjakooli muuseumit ja sõime
lõunat kooli sööklas.
Tagasiteel tegime peatuse Kassi-

nurme mägedes. Meid soosis ilus
päikesepaisteline ilm ja vahva reisiseltskond. Loksale jõudsime kell
18.00. Sellele vaatamata olid kõik
rõõmsate ja rahulolevate nägudega.
Seega täitis õppekäik oma eesmärgi.
Suured tänud Sõjakooli personalile,
kadett Tarmo Metusele, Galina
Nikitinale, Loksa kooli söökla
tublidele kokkadele, Olev Arvistole,

bussijuht Raivo Moksile ja abikaasa
Margitile. Suur tänu ka Teile noored,
kes Te selle reisi kaasa tegite.
Riigikatseõpetuse raames toimuva
õppekäigu rahastas kaitseministeerium.
Tarmo Amer
Loksa Gümnaasiumi
riigikaitseõpetaja

Viru tarvas

Võistlemas Soomes

8.-10. aprillil toimus Rakvere külje all
metsades „Viru Maleva noorkotkaste
ja kodutütarde võistlusmatk Viru
Tarvas 2016“ Noorkotkaste ja
Kodutütarde vabariiklik võistlus
Viru Tarvas 2016.
Võistkondi oli 20, noori üle kogu
Eesti. Harjumaad esindas võistkond
Jotos, kuhu kuulusid Kristo Metus,
Andres Ustal, Herman Pihlak ja
Marko Kurisoo. Võistlus oli väga
adrenaliinirohke ja huvitav. Maastik
oli üsna raske ning meie võistkonnal
oli tükk tegemist, et „vaenlase“
positsioonidest vaikselt ja kiiresti
mööda hiilida. Võib öelda, et hea
meeskonnavaim sundis meid edasi
liikuma ja mitte alla andma.
Lisaks liikumisele tuli kontrollpunktides lahendada erinevaid jõuja nutikusülesandeid, mis samuti
olid üsna hästi läbi mõeldud. Kuigi
võistlus oli väsitav, saavutas meie
võistkond tubli 3. koha. Oleme väga
õnnelikud, et meil selline võimalus
avanes!

Soomes toimub igal aasta soomepoiste auks võistlus nimega
Jotos. Teel sinna käisime läbi
Helsingi lähedal olevast surnuaiast,
kus panime Eesti soomepoiste
mälestusmärgi juurde pärjad ja
„Anname au“ sinilille. Võistlus
oli huvitav ja teistmoodi kui Eesti
võistlused. Võistluselt saime uusi ja
huvitavaid kogemusi. Jotosel võistles
2 Eesti tiimi ja 5 Soome tiimi. Meie
tiimil nimega NK (kooseisu kuulusid:
Kristo Metus, Jonatan Vallimäe, Taniel Johan Eller, Andres Ustal) ei läinud seekord
väga hästi, aga sellegipoolest saime korraliku õppetunni. Teine Eesti tiim sai 3 koha.

Kristo Metus
Loksa rühma noorkotkas

Puust ja punaseks

Marko Kurisoo
Loksa rühma noorkotkas

„PRÜGI VAHE
TUND“

Stiilinädal Loksa Gümnaasiumis
4.-8. aprillini leidis Loksa Gümnaasiumis aset „Stiilinädal“. Õpilasesinduse
poolt korraldatud stiilinädalal oli kõigil õpilastel võimalus muuhulgas tunnetada
ühtsustunnet värvidepäeval, proovida vanu talutööliste riideid, teha läbi soovahetus
üheks päevaks, proovida supermehe ametit ja pugeda loomakostüümi. Iga päev
toimusid lustlikud mängud kõigile soovijatele.
Õpilasesinduse liikmetel on alati väga hea meel, kui korraldatud üritust suur menu
saadab. Kõige edukamaks osutus sel aastal värvide päev. Igale klassile loositi kindel
värv ning iga selle klassi liikme ülesandeks jäi kodust välja otsida vähemalt üks detail
oma riietuse juurde, mis kattuks loositud värviga. Oli suur rõõm vaadata, kuidas
peaaegu iga õpilane oli suutnud ka kõige vähem esinevatele värvidele väljundi leida.
Kes teab, võib-olla sai nii mõnigi noor endale stiilinädalalt uusi moeideid, mida
tulevikus levitama hakata.
Marko Kurisoo, Loksa Gümnaasium, 12.klass

Reedel, 15. aprillil käis meil külas
projekt “Prügi VaheTund”. See
projekt rääkis erinevates Eesti
koolides, kui tähtis on prügi
sorteerimine ning kui palju kahju
toob prügi viskamine loodusesse.
Meile näidati pilte, kus oli peal
surnud lind, kelle kõhus oli prügi,
tänu millele ta oli surnud; videoid
sellest, kui kaunis on loodus ning see
maa millel elame; ja sellest, kuidas
võib prügi sinuni tagasi jõuda, kui sa
selle loodusesse viskad.
Meie pärast surnud loomade vältimiseks peaksime me oma prügi
sorteerima ning kui te lähete kuhugi
loodusesse, siis võtke oma tühjad
pakendid kaasa, kuna loomad võivad
isegi lõhna peale selle pakendi ära
süüa. Loomad ei tee vahet kas see
on toit või mürk, kui ta hästi lõhnab.
Hoiame loodust!
Elly Sirtse
Loksa Gümnaasium, 5.a

5. aprillil osalesime me (4.a ja 5.a klassi õpilased) projektipäeval „Puust ja punaseks“.
Käisime neljas erinevas muuseumis. Kõigepealt olime Energia avastuskeskuses, kus
nägime, milleks on võimeline ja kui vana on elekter. Sai ka natuke ise särtsu. Näidati
välgu tekkimist ja kuidas juuksed elektri mõjul püsti tõusevad. Järgmine muuseum,
kus käisime, oli Laste Kirjanduskeskus. Seal nägime, kuidas valmistatakse
raamatut. Saime teha ise ühe muinasloo ja proovida sule ning tuššiga kirjutamist.
Pärast seda käisime söömas Imperialis. Sealt natuke edasi oli NUKU muuseum, kus
saime teada nukkude ajaloost ja katsetada ise varjuteatrit ja nukuteatrit. Kõndisime
NUKU muuseumist välja ja hakkasime Kunsti- ja disainimuuseumi poole minema.
Seal saime giidi juhendamisel vaadata näitust ja ise muuseumile tooli disainida.
Kokkuvõttes oli see üks vapustavalt tore päev.
Elena Viktoria Vaas
Loksa Gümnaasium, 4.a klass

NALJAPÄEV
Siil satub pimedas botaanikaaeda.
Ta komistab kaktusele otsa ja küsib:
„Emme, oled see tõesti sina?“
1. aprillil oli Loksa algklassides naljavõistlus, kus selgitati välja „kuldsuud“.
Kohtunikud olid õpetajad Eve, Linda ja Malle. Vahepalasid luges õpetaja Merike.
Esimese klassi „kuldsuu“ oli Sandra, teise klassi Jessika ja kolmanda klassi
„kuldsuuks“ osutus Laura. Mulle meeldisid kõik naljad. Loodan, et suures majas
toimub sama.
Aleks Vooglaid, Loksa Gümnaasium, 3.a klass
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Harju noorkotkaste ja kodutütarde
Jüripäeva kompleksvõistlus 2016
Sel aastal toimus juba traditsiooniks saanud maakondlik üritus Ellamaal.
Võistlustules oli 35 neljaliikmelist võistkonda. Ülesanded nõudsid laialdasi
teadmisi erinevates valdkondades, kui ka füüsilist jõudu ja vastupidavust.
Määravaks said meeskonna sisene kliima ja kambavaim. Loksa rühm oli
esindatud 4 võistkonnaga. Meie noorkotkad võitsid kaks II kohta. Vanemas
vanuseklassis käis tihe rebimine igas punktis. Vahe oli lõpuks esikoha
võitnud Kuusalu noorkotkastega ainult 5 punkti. Ka nooremas vanusegrupis
käis tihe rebimine. Meie nooremad kotkad teenisid igati tubli II koha, sest
selles arvestuses võistles tervelt 13 võistkonda. Tublid olid ka meie teised
võistkonnad. Hea oli tõdeda, et kõik olid rõõmsad, sest võistlus meeldis,
ülesanded olid huvitavad ja mis põhiline ilm oli ka fantastiline. Teame nüüd,
millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, mida juurde õppida, et järgmisel
korral läheks paremini. Usun, et suutsime oma noori motiveerida tihedamini
tundidest ja erinevatest üritustest osa võtma, sest muul viisil on väga raske
teadmis omandada. Õppimiseks on aega kõigest 3 nädalat. Siis seisab meie
noortel ees aasta oodatuim võistlus- „Luureretk“.
Suur tänu Helinale ja Markole, kes veetsid selle päeva meiega, olles Loksa
võistkondade esindajad ja kohtunikud!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rüma noortejuhid

57. orienteerujate Jüriööjooksu võitis
KJSK Kape ühendvõistkond
Loksal toimunud 57. Jüriööjooksu
võitis Kaitsejõudude SK meestest ning OK Kape naistest koosnev
võistkond koosseisus Timo Sild,
Margret Zimmermann, Lauri Sild,
Merike Vanjuk ja Sander Vaher
ajaga 3:35.04. Teiseks tuli SK Saue
Tammede ja kolmandaks OK Võru I
võistkond.
Südilt jooksid kahes esimeses vahetuses ka SRD I võistkonna liikmed,
kes liidritega öises metsas sammu
suutsid pidada. Imet siiski ei juhtunud ning 3. vahetuse lõpuks oli
esikohapretendent oma positsiooni
kindlustanud, kui kindla jooksu
teinud Lauri Sild (KJSK Kape) andis
vahetuse Merike Vanjukile üle turvalise üle 8-minutilise vahega jälitajate ees. Viimases vahetuses pidasid
tulise heitluse poodiumi madalamate
kohtade nimel Andreas Kraas (SK
Saue Tammed) ja Markus Puusepp
(OK Võru I). Duellist tuli võitjana
Saue Tammede esindaja, jättes Võru
32 sekundiga pronksile. Võidust
jäi mitmekordset võitjavõistkonda
seekord lahutama 8 minutit. Kokku
oli OK Kooperaatori korraldatud
Jüriööjooksu stardis 41 põhiraja ja 9
harrastajate klassi võistkonda.
www.orienteerumine.ee
See võistlus on olnud orienteerumishooaja kevadine tipphetk. Võistkonnad olid 5-liikmelised (kaks naist
ja kolm meest).
Pealampide valgel startis rajale 50
võistkonda, asudes heitlema kunagise „Spordilehe“ poolt välja pandud
unikaalsele rändauhinnale „Kalevipoeg kivi viskamas“.
Absoluutklassi kõrval selgitatakse
välja alati ka parimad noorte-, veteranide ja 3-liikmelised harrastajate võistkonnad, kellel eesmärgiks
hoopis enese öises metsas proovilepanek ning tippvõistkondade heitlust jälgides meeleolukas hilisõhtu
mööda saata.
Loksa Gümnaasiumi juurest alanud
võistlusrada oli väga mitmekesine,
viies orienteerujad nii linnamaastikule kui asula servas asuvatele
kaunitele luitemännikutele, aga ka

Valgejõe lammile ja tööstuspiirkondadesse. Meesvõistlejatel, kes jooksevad esimest, kolmandat ja viiendat
vahetust, oli rajapikkused 8,1-8,6
km ja naisvõistlejatel 5,6-5,9 km.
Võistlusele eelnes puhkpilliorkestri
saatel tõrvikutega rongkäik, pidulik
avatseremoonia ja ühiselt süüdati
suur lõke. Võistluskeskuse läheduses paiknes vaate-kontrollpunkt ning
võistluskeskuses asus LED-ekraan,
kus oli väga põnev jälgida võistlejate liikumist rajal GPS-jälgimise
vahendusel. Võistluse korraldasid
koostöös orienteerumisklubi Koope-

raator, Eesti Orienteerumisliit ning
Eestimaa Spordiliit Jõud.
Plaane tulevikuks: plaani on võetud,
et järgmise aasta mais viiakse Loksal
läbi sprindi orienteerumisvõistlus ja
ka siin Tallinna Orienteerumisneljapäevaku läbi viimisest on olnud
juttu.
Suur tänu kõigile osavõtjatele, organisaatoritele ja kaasaelajatele ja
paljudele abilistele!
Sisukaid võistlusi!

Loksa linna 2016.a JÜRIÖÖJOOKS
Üldjärjestus, kohad saadi vanuserühmade järgi.

Rahatarkuse tund
28. märtsil toimus Loksa Gümnaasiumis 10. - 12.klassi õpilastele majandusalane
koolitus, mida viisid läbi kogenud investorid Tanel Karu ja Priit Suitslepp. Mehed
rääkisid õpilastele erinevatest võimalustest, kuidas rahaline vabadus saavutada ja mida
teha, et suured unistused reaalsemaks muuta. Näiteks tõid investorid välja erinevaid
võimalusi, kuidas edukalt säästa ja oma kulusid koordineerida. Igale gümnasistile
tõid esinejad kaasa ühe Jaak Roosaare „Rikkaks saamise õpiku”. Raamatut on peetud
paremaks abimeheks, kui siiani kasutuses olnud majandusõpikud. Seetõttu võib
öelda, et lähinädalateks on õpilastel väärt lugemine garanteeritud.
Kuigi koolitus kestis vaid 45 minutit, suutis igaüks endale uusi ja huvitavaid teadmisi
kõrva taha panna, et tulevikus edukamalt oma majanduslikku edulugu planeerida ja
rahaasjadega toime tulla.
Marko Kurisoo
Loksa Gümnaasium, 12. klass

1. TÜHIKARGAJAD@CO (aeg 13.59,7) (Täiskasvanud I koht)
Jaanus Metsar, Allar Pärn, Rein Kane, Pent Paalberg, Alar
Allaste, Eiki Krimann, Ragnar Piibemann
2. VIIIa (aeg 14.14,5) (II vanuserühm I koht)
Sandra Vilumaa, Rainer Piikmann, Engela Rajamägi,
Martin Meisterman, Marko Metus, Grete-Geteli Võõsa, Ike
Kaugerand
3. XIa (aeg 14.23,1) (III vanuserühm I koht)
Sille Hermann, Jegor Ivanov, Kristo Metus, Martin Rumm,
Kalmer Roopa, Justus Allemann, Epp Paalberg
4. JÄÄAEG (aeg 14.37,8) (Täiskasvanud II koht)
Timo Tšernjavski, Siim Veiler, Kristo Malkus, Tarmo
Sammelselg, Silver Loderaud, Marily Lumiste, Kuldar Süda
5. VIIa (aeg 16.32,2) (II vanuserühm II koht)
Linda Jakobson, Vladimir Kukarin, Annemari Adler, Martin
Manivčuk, Kaja Metsar, Ines Jendek, Kevin Fjodorov
6. VIa (aeg 16.44,3) (I vanuserühm I koht)
Kevin Piibemann, Eliisabeth Jordan, Lilli Ann Linno, Andrei

Bekker, Mihkel Kaugerand, Aleks-Gregor Niiholm, Kevin Mõttus
7. Linnavalitsus Sega (aeg 19.09,3) (Täiskasvanud III koht)
Deivi Loomus, Peep Linno, Hilleri Treisalt, Erle Krimann, Airi
Öösalu, Karin Kask, Johanna Öösalu
8. Klaara@Veera (aeg 19.20,1) (Naised 1. koht)
Triinu Edela, Johanna Süda, Heidi Edela, Marelle Süda,
Melika Kindel, Katrin Salumäe, Aive Mõttus
9. Va (aeg 19.41,4) (I vanuserühm II koht)
Evert Kari, Johannes Paesüld, Liisa Riin Linno, Eliisa Gusseva,
Elis Tsehmister, Karl Veiler, Romet Viisitamm
10. IIIa (aeg 20.45,9) (I vanuserühm III koht)
Laura Lindemann, Raul Laht, Leenu Aasrand, Gert Soll, Daaniel
Timtšenko, Aleks Vooglaid,
Kristjan Gergerdt
Kõik osavõtjaid said finišis sooja teed ning auhinnaks kringli.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Loksa linna jüriööjooksu korraldajad

2015-2016 aasta Loksa lauatennise
karikasarja parimad
Naised:
1. ÜLLE VILBA 505 punkti
Mehed:
1. TÕNIS SANG 477 punkti
2. RAINER LAPP 469 punkti
3. JAAK SUURSAAR 465 punkti
Meesveteranid:
1. ARKADI MAŠEGIROV 496 punkti
(pildil)
2. KUNNAR VAHTRAS 492 punkti
3. AARNE IDAVAIN 470 punkti
Poisid:
1. KONSTANTIN TRUBINŠ 448 punkti
2. MARTTI NEIDLA 433 punkti (pildil)
3. ANDREI BEKKER 427 punkti
Tüdrukud:
1. IRINA KNIAZEVA 405 punkti
2. VIKTORIA SOSEDOVA 319 punkti
Osavõtjaid ja punktisaajaid oli
kokku 27. Uus sari sügisel!

Esmaspäeviti võimalik Posti 11 hoones ära anda ja leida endale
uusi sobilikke riideid kella 12.00-16.00.
Tel 55610650

Ujumisvõistlused Loksa ujulas
17. mail Loksa ujulas, võistluste algus kell 17.00.
Alade järjekord
10-12 klassi poisid ja tüdrukud 50 m
krooli
6-9 klassi poisid ja tüdrukud 50 m krooli
4-5 klassi poisid ja tüdrukud 50 m krooli
2-3 klassi poisid ja tüdrukud 50 m krooli
1klassi poisid ja tüdrukud 50 m krooli
Lasteaialapsed poisid ja tüdrukud
25 m krooli
Mehed ja naised 50 m krooli
10-12 klassi poisid ja tüdrukud 50 m
selili
6-9 klassi poisid ja tüdrukud 50 m selili
4-5 klassi tüdrukud ja poisid 50 m selili
2-3 klassi poisid ja tüdrukud 50 m selili
1 klassi poisid ja tüdrukud 50 m selili
Lasteaialapsed poisid ja tüdrukud 25 m
selili
Mehed ja naised 50 m selili
Ülesandmine
Palun tehke ülesandmised 16. mai
ujula administraatori juures.
Sünniaasta, klass, ala.

Ootame rohket osavõttu!

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.

Perepäev Loksa ujulas

Tule koos perega 8. mail Loksa ujulasse.
Kõik pered, kes võtavad kaasa oma ema - sissepääs TASUTA!
Ujula avatud 10.00 – 21.00.

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

5.

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

6.

METALLUKSED

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

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

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0051,
pindalaga 1424m², sihtotstarve
ärimaa, alghind 21 360 eurot.

7.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev hoonestatud
kinnistu aadressil Tallinna tn 43
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0052, pindalaga
1085m², sihtotstarve ärimaa,
kinnistul kaubandushoone
ehitisregistritunnusega 116043740, pindalaga 327,8 m², alghind
50 000 eurot. Hoone koormatud tähtajatute rendilepingutega.

Osavõtu tingimused:

Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse
arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 05.05.2016 kell 11.00 ja 26.05 2016 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.

