Õnnitleme Loksa kandi elanikke ja meie sõpru Eesti Vabariigi 97. aastapäeva puhul! Eesti ei ole veel valmis.
Ta kasvab paremaks ja tugevamaks. Meie ühise armastuse ja hoolimise toel. Head iseseisvuspäeva meile kõigile.
Elagu Eesti!
Rein Heina, linnavolikogu esimees

Värner Lootsmann, linnapea
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Male  tarkade inimeste mäng

LINNAPEA VEERG

Riigihaldusreform ei pea saama
kurvaks legendiks
Haldusreform kui kuum kartul
Haldusreform, haldusterritoriaalne reform,
regionaalpoliitika - need on olnud erinevatel
aegadel pea kõikide poliitiliste jõudude meelisteemad. Parteid on püüdnud vahel kirjutada vastavat temaatikat isegi oma koalitsioonilepingutesse.
Ühest küljest on see kindlasti hea, et erinevad valitsused on teadvustanud probleemi olemasolu,
kuid kahjuks pole keegi püüdnud hiljem seda
lahendada. Mitmete siseministrite ja regionaalministrite juhtimisel on joonistatud kümneid
versioone Eesti haldusterritoriaalsest jaotusest,
mis paraku kaunistavad täna üksnes kellegi
sahtlipõhju. Iseloomulik on olnud see, et tavaliselt
käivad probleemi püstitamisel sellega kaasas üldised sõnad nagu - me peaksime, vaja oleks, tuleb
tugevdada jne. Kuid ei sõnagi konkreetsetest tegevustest regionaalhalduse korrastamiseks ning haldusreformi läbiviimiseks. Iseenesest
on see ju ka arusaadav, sest mõistlikud lahendused on tihti ebapopulaarsed ja milline
poliitiline jõud sooviks siis vastu võtta selliseid otsuseid. Aastate jooksul veeretasid
jõuetud regionaalministrid teemat nagu kuuma kartulit ühest peost teise. Kui kümme
aastat tagasi rahvaliitlane (tänane sotsiaaldemokraat) Jaan Õunapuu andis ameti üle
IRL-I ministrile Vallo Reimaale, siis ütles ta küll oma järeltulijale, et kogu raske töö ja
vaev regionaalpoliitika vallas on tehtud ja järgmisel mehel on vaja vaid asjad valitsusse
viia, kuid kahjuks oli see tõest kaugel. Sarnaselt käitus ka Vallo Reimaa, kui ta oli sunnitud oma ameti maha panema. Ka tema leidis, et uue ministri Kiisleri jaoks on kõik
tehtud ning ametisseastuval regionaalministrile jääb juba mõnu nautida tehtud tööde
vilju. Tegelikult pole tänaseni ei haldusreformi kava ega ka vastavat soovi. Viimane
regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ütles 2008. a 27. märtsi Vikerraadio saates
Reporteritund, et haldusreformi hetkel plaanis ei ole ja loodetakse vabatahtlikesse
ühinemistesse. Läks aga aastake mööda ja seesama minister teatas - Eesti riigile aitab
15-st omavalitsusest!? Jääb ainult arvata, kas tegemist oli ministrite suutmatusega või
koalitsioonipartnerite teadliku tegevusega. Selge on see, et täna oleme jätkuvalt samas
olukorras nagu 1990-ndate keskel.

Kuidas edasi?
Saamatute regionaalministrite tegevus on andnud võimaluse üldse likvideerida selline
ametikoht. Arvan, et õigusega. Aga kohalikud omavalitsused, omavalitsuste liidud ning
maavalitsused ootavad regionaalhalduse ja haldusterritoriaalse reformi osas ikka üheseid lahendeid ning selgust. Tõdetakse, et on piisavalt funktsioone, mida on regionaalsel tasandil võimalik paremini korraldada, kuid vabatahtlikkuse printsiibil juhtub
seda siiski harva. Takistusteks on nii kohalike omavalitsuste raskused kokkuleppele
jõudmisel kui ka omavalitsusliitude õigusliku staatuse ja toimimisvormi küsimused.
Vähetähtis ei ole ka kohalike omavalitsusjuhtide ja ametnike teatav vastasseis, seda
eeskätt omavalitsuste liitumise puhul. Just seepärast vajame siin riigi senisest hoopis
tõhusamat sekkumist ja tuge.
Tähelepanuväärne on see, et seni kui regionaalhalduse ümberkorraldamisest ja vajalikust haldusreformist üksnes arglikult räägitakse, on mitmed riiklikud ametid juba
reformi teostanud (näiteks Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Politseiamet,
Päästeamet jne). Miks mitte ka praeguste maavalitsuste ja maakondade osas sama teed
minna, jagades Eesti regionaalhalduse neljaks regiooniks:
- Põhja regioon (Harju maakond, Rapla maakond, Järva maakond, keskusega
Tallinnas);
- Ida regioon (Ida-Viru maakond, Lääne-Viru maakond, keskusega Jõhvis);
- Lääne regioon ( Lääne maakond, Saare maakond, Hiiu maakond, Pärnu maakond,
keskusega Pärnus);
- Lõuna regioon (Tartu maakond, Jõgeva maakond, Põlva maakond, Valga maakond,
Viljandi maakond, Võru maakond, keskusega Tartus).
Ehk teisisõnu - täna oleks aeg rääkida riigihaldusreformist või Jüri Raidla sõnastuses
riigireformist. Koos omavalitsuste haldusreformiga tuleb lahutada praeguse maavanema pädevuses olev riikliku järelevalve teostamine ning maakonna tasakaalustatud
areng. Nelja regioonijuhi (on maitse asi kuidas nimetada regioonide juhte) peamiseks
ülesandeks oleks riikliku järelevalve teostamine oma regioonis. Regioonide juhid võiksid alluda kas siseministrile või Vabariigi Valitsusele. Maakonna tasakaalustatud arengu tagamine võiks jääda aga peamiseks ülesandeks 15 omavalitsusliidule. Korrastada
tuleks valitsuse ja riigiametite juhtimistasandid ja struktuurid. Loomulikult tähendab
see kõik kehtiva seadusandluse küllalt olulist muutmist ja ka paljude ametnike koondamist. Kuid see pole ju suur kaotus, kui me võidame korrastatud regionaalhaldussüsteemi.
Et muuta riik paremini toimivaks, ratsionaalselt käituvaks ja ressursisäästlikuks, oleks
aeg asuda tegutsema ning mitte kulutama aega tulututele debattidele Riigikogu liikmete
palganumbrite üle või liikmete arvu üle. Meil ei ole aega ja me ei saa loota, et ehk kunagi tuleb kusagilt keegi, kes meie eest ebapopulaarsed otsused teeb ära. Haldusreform on
juba muutunud legendiks. Teeme nii, et legendiks ei muutuks ka jutud riigihaldusreformist.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa I lahtistel meistrivõistlustel selgusid parimad.
Üle mitmete aastate selgitati Loksal taas välja
piirkonna malemängu parimaid. Pühapäeval, 8. veebruaril trotsides tugevat tuult ja jäiseid teeolusid, olid
malemängu huvilised kogunenud mõõtu võtma
Loksa Kultuurikeskuse saali. Võisteldi kahes
vanusegrupis: kuni 16-aastased ja 16 ja vanemad.
Loksa linnapea Värner Lootsmanni ettepanekut
Loksa I lahtiste meistrivõistluste korraldamist toetas
innukalt Loksa Gümnaasiumi õpetaja ja maleringi
juhendaja Kuldar Pärn ja Aleksander Lesment, kes
on malehuviliste noortega Loksal tegelenud vahelduva eduga juba aastaid. Nendest said turniiri kohtunikud ja koos Loksa Kultuurikeskuse juhtidega ka
korraldajad.
Kuna malevõistlusi pole Loksal juba aastaid korraldatud, siis ei osanud korraldajad ka prognoosida, kui
suur võiks olla huvitatute hulk. Võistlustele registreeris ennast 10 võistlejat. Nooremas vanusegrupis oli neli osalejat ja vanemas kuus.
Võistlused sujusid suurepäraselt. Võistluste läbiviimine oli eelnevalt põhjalikult läbi mõeldud ning kõik
töötas nagu kellavärk. Valitses sõbralik võistluslik
õhkkond.
Võistlused viidi läbi veitsi süsteemis 15 | 15.
Kohtunike töö tegi lihtsamaks arvutisüsteem ning
kogu võistluste jooksev info oli kuvatud ka projektoriga seinale.
Pärast pingelist võistlust võitis U16 vanuserühmas

esikoha Siim Aksel Amer, teiseks tuli Andro Veiler,
kolmandaks Irina Knjazeva ja neljandaks Kristjan
Tarning.
Täiskasvanute meistritiitli pälvis Loksa tuntud maletaja Arnold Mikk, teise koha saavutas Loksa linnapea Värner Lootsmann ja kolmas koht kuulus Hardi
Vompale, neljandaks tuli Tõnu Sild, viiendaks
Semjon Alonov ning kuuenda koha sai Marko
Kurisoo.
Võitjas said graveeritud tiitlikarika ja diplomi. Kõik
osavõtjad said mälestuseks diplomi ja Loksa raamatu.
Pauside ajal oli võimalik osalejatel keha kinnitada
kultuurikeskuse tublide naiste valmistatud võileibade ja pirukatega ning kosutada end kohvi ja teega.
Suur tänu Hellel ja Marijale!
Samas pandi alus ka malemängu klubilisele tegevusele. Koos hakatakse käima Loksa Kultuurikeskuses igal laupäeval kella 9.00-16.00-ni.
Malemängu sõbrad, jälgige reklaami ja olge järgmistel võistlustel kindlasti kohal! Usume, et malemäng
ja malevõistlused saavad Loksal taas hoo sisse.
Esimene malevõistlus õnnestus suurepäraselt. Suur
tänu võistluste organiseerijatele, läbiviijatele, kaasa
aitajatele. Ja loomulikult eriti suur tänu võistlejatele,
teie tegite sellest tõelise malevõistluse.
Hilleri Treisalt
abilinnapea
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Loksa linnas alustab tööd kõrgtehnoloogilist
toodangut tootev ettevõte
Pärast seda kui 2010. a ühinesid Loksa I Keskkool ja
Loksa Vene Gümnaasium ja
alustas
Loksa
regioonis
suurepärast ühist hariduse andmist Loksa Gümnaasium, vabanesid Loksal endise Vene
Gümnaasiumi hooned kogupindalaga 6500m². Loksa Linnavalitsus on neli aastat tegelenud hoonele uue rakenduse
leidmisega, mis sobiks investorile ja looks uusi töökohti loksalastele ja Loksa kandi
elanikele. Selle aja jooksul on
arutatud nii majutusettevõtte
kui hooldekodu rajamist, aga
ka tootmise rajamist, mis
annaks rakendada maksimaalselt ka kohalikku tööjõudu. Pärast aktiivseid otsinguid ja läbirääkimisi on tänaseks olemas kokkulepe
KASKOD-MTRONIX OÜ-ga.

Selgitab firma tegevdirektor hr Andrei
Krianev:

Kompanii KASKOD-MTRONIX OÜ on kiiresti arenev
kõrgtehnoloogiline ettevõte,
mis spetsialiseerub elektroonika ja mehhatroonika toodete
projekteerimisele ja tootmisele.
2014. a võtsime vastu otsuse
teaduslik-tehnilise ja tootmiskompleksi
rajamiseks

Loksa linnas. Tootmisbaasi
rajamiseks valisime meile
sobiva hoone aadressil Posti
tn 27, Loksa.
Selle otsuse vastuvõtmine oli
tingitud järgmiste faktoritega:
* Tallinna kui Eesti teaduse-,
tööstus- ja logistikakeskuse
lähedus;
* vajadus kaasaegse, tugeva
ja pikaajalist strateegiat
arvestava teaduslik-tööstusliku baasi järele;
* arenenud infrastruktuuri
olemasolu Loksa linnas, mis
lubab küllaltki kiiresti luua
teaduslik- ja tööstusliku baasi
ning pakkuda tooteid meie
partneritele Lääne Euroopas
ja Ameerika Ühendriikides.
Siinjuures peame tänama
Loksa Linnavalitsust ja linnapea Värner Lootsmanni, kelle
aktiivne abi on võimaldanud
ettevalmistamise etapis projekti kiiret realiseerimist.
KASKOD-MTRONIX OÜ
poolt ettevõtte rajamine on
perspektiivne ja kasulik firmale, aga mõjub ka äärmiselt
positiivselt kogu Loksa linna
regioonile, kuna annab juurde
hulgaliselt uusi töökohti.
Ettevõttel on vaja elektroonika-insenere, insener-konstruktoreid, laotöötajad, valmistoodangu komplekteerijaid jne.

Ettevõte lähimas kavas on
hoone rekonstrueerimine ja
ettevalmistamine tootmiseks,
laborite rajamine ja sisustamine ning tootmiseks vajalike
seadmete montaa. Nende
tegevustega on kavas alustada
veebruari keskel. Hoone rekonstrueerimine, koos hoone
energiatõhusust tõstvate kompleksmeetmetega on kavas
lõpetada aprillis  mai alguses.
Seejärel hakkab ettevõte monteerima, komplekteerima ja
kasutusele võtma laborikomplekse ning tootmisliine.
Toodangu tootmisega on kavas
alustada juuli 2015. a.
Ettevõte KASKOD MTRONIX OÜ peamisteks toodeteks
on:
* tööstusseadmete ja
energeetika valdkonnas
mehhatroonika süsteemide
jaoks vajalike ventiil-reaktiivelektrimootorite tootmine;
*sisseehitatud mikroprotsessori juhtimissüsteemide ja
tööstuslike arvutite väljatöötamine ja tootmine;
* sisseehitatud mooduliplaatide ja kaasaegsete
mikrokontrollerite ning mikroprotsessorite väljatöötamine ja
tootmine.
Loomulikult on see vaid väike
osa meie toodangu loetelust.

puurimisseade

Üheks näiteks meie toodetest
on kaasaegne puurimisseade,
mis on valminud KASKODMTRONIX OÜ koostöös
Rootsi firmadega PENTRUDER AB ja TRACTIVE AB.
Toode eristub oluliselt kõigist
oma konkurentidest nii oma
kompaktsuse ja võimsuse
poolest.
Kõrgete tulemuste saavutamine on tagatud meie inseneride kõrge professionaalsuse ja
töökogemusega, mis lubas edukalt rakendada automatiseerimisprojekte kõige erineva-

mates tööstusvaldkondades.
Olen veendunud, et nende valdamine ja kasutamine kaasaegsete mehhatroonika süsteemide väljatöötamisel ja projekteerimisel tagab uue ettevõte juhtpositsiooni ka tulevikus.
See oli mehaanikateaduste
doktori ja ettevõtte tegevdirektori Andrei Krianevi lühike
ülevaade oma firmast ja lähematest kavadest ning arengutest. Usun, aasta pärast saame rääkida juba tublist ja
tegutsevast firmast.

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa Linnavolikogu tegevusest
Käesoleval aastal on toimunud
kaks volikogu istungit.
29. jaanuari stungil osalesid
15 volikogu liikmest 14.
Istungi tööst võtsid osa abilinnapead Hilleri Treisalt ja Andres Kaskla, linnasekretär Karin
Kask, linna pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk ja linnaarhitekt-maakorraldaja Villu
Uett.
· Toimus Loksa linna 2015.
aasta eelarve 1. lugemine.
Loksa linna 2015. aasta
eelarve eesmärk on tagada
Loksa linna tasakaalustatud
terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et
võimaldada linnakodanikele,
linna asutustele, ettevõtetele ja
linna külalistele võimalikult
heal tasemel teenuseid ning
sotsiaalset abi vajavatele linnakodanikele vähemalt rahuldavaid hüvesid ja tingimusi
toimetulekuks. Eelarve projektiga saab tutvuda Loksa linna
kodulehel
· Volikogu kinnitas Loksa
linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 
2027.
Soojusmajanduse arengukava
eesmärk on määratleda Loksa
linna kaugküttepiirkonna arenguvisioon ja arengusuunad
soojusenergia tootmisel, jaga-

misel ja kasutamisel.
Arengukavas planeeritud tegevuste kaudu tagatakse soojusenergia varustuskindlus
majanduslikult mõistliku ning
elanikkonnale vastuvõetava
hinnaga. Selleks tuleb põlevkiviõli katelde juurde soetada
uus hakkepuidu katel ja vanad
küttetorustikud välja vahetada
eelisoleeritud torude vastu, et
vähendada soojakadusid kuni
10-15 protsendini.
· Volikogu kehtestas Tallinna tn 49 ja selle lähiala
detailplaneeringu.
3943 m² suuruse Tallinna tn
49 kinnistu omanik on Loksa
linn. Detailplaneeringu algatas
volikogu 15. mail 2014.
Detailplaneeringu koostasid
Reaalprojekt OÜ ja Loksa
Linnavalitsus. Planeeringuga
jagati kinnistu kaheks krundiks ja seati ehitusõigus uuele
krundile, kuhu kavatsetakse
rajada automaattankla ja müügikiosk. Maa sihtotstarve jäi
endiseks  ärimaa. Tankla
krundi suuruseks kujunes
2807 m² ja selle kinnistu
aadress on Rohuaia 1a.
Tallinna 49 paikneva bussijaama kinnistu pindala on nüüd
1136 m². Planeeringuga on
lahendatud ka liikluskorraldus
seoses liikluskoormuse
suurenemisega Rohuaia
tänaval.

· Volikogu otsustas uuesti
taotleda munitsipaalomandisse maaüksuse Maleva
tänav L1)
pindalaga ca 2 270 m², mille
sihtotstarbeks on transpordimaa. Maaüksus jääb riigile
kuuluva Ranna tn 1a ja üksikelamute vahele. Nimetatud
lõigule rajatav tänav võimaldab juurdepääsu olemasolevatele üksikelamutele ja Ranna tn 1a kinnistule tulevikus
moodustatavatele elamukruntidele, samuti jalgtee kaudu
ühenduse Ranna ja Maleva
tänava vahel.
Volikogu varasem otsus Maleva tänava lõigu L1 munitsipaliseerimise kohta tunnistati
kehtetuks, kuna Ranna ja Maleva tänavaid ühendav maariba
osutus maa-ameti andmeil
suuremaks. Antud transpordimaa omandamisega Loksa
linna territoorium ei suurene,
kuigi volikogu liige Ilmi
Ternovskaja arvas vastupidist.
· Volikogu moodustas
jaoskonnakomisjoni
Riigikogu valimiseks.
1. märtsil 2015.a toimuvad
Riigikogu valimised.
Hääletamise korraldamiseks ja
hääletamistulemuste kindlakstegemiseks moodustati Loksa
linna valimisjaoskonnas 6-liikmeline jaoskonnakomisjon,
mille esimeheks nimetati Airi

Öösalu ja liikmeteks Margus
Kröönström, Tatjana Goranova, Kaie Esna, Reet Lainla
ja Ilmi Ternovskaja ning
asendusliikmeteks Ain
Kasetalu ja Ljudmilla Tursk.
· Volikogu tunnistas kehtetuks oma otsuse, millega anti
SA Loksa Kultuur kasutusse
Tallinna tn 49 paikneva bussijaama kinnistu koos sellel
paikneva hoone ja inventariga.
Ajaloolise Loksa bussijaama
hoone sihtasutuse kasutusse
andmisel lootsime, et sihtasutuse kaudu õnnestub tulemuslikumalt Euroopa Liidu tugifondidest raha taotleda.
Kahjuks taotlusi bussijaama
hoone rekonstrueerimiseks 2,5
aasta jooksul ei rahuldatud ja
sihtasutuse kaudu projektide
rahastamine ei ole enam võimalik.
12. veebruari istungil osalesid 15 volikogu liikmest 14.
Istungi tööst võtsid osa linnapea Värner Lootsmann, abilinnapead Hilleri Treisalt ja
Andres Kaskla.
Seoses saabuva rahvuspühaga
 Eesti Vabariigi 97. aastapäevaga otsustas volikogu tunnustada Loksa linna teenekaid ja
tublisid inimesi.
· Volikogu otsustas, et Loksa

linna Teenetemärgi saavad
2015. aastal Loksa haiglas
üle poole sajandi meditsiiniõena töötanud Maire
Kask ja Ljudmilla Tursk,
kes on pidanud Loksal raamatupidaja ametit 1978. aastast, töötab praegu Loksa
linna pearaamatupidajana ning
on aastaid põhitöö kõrvalt
olnud nõu ja jõuga abiks Loksa korteriühistutele. Proua
Kaske autasustatakse kauaaegse tänuväärse töö eest meditsiini alal ja proua Turska
märkimisväärse panuse eest
Loksa linna arengusse, kauaaegse töö ja pühendumuse eest
Loksa linnale.
· Volikogu otsustas anda
Loksa linna aunimetuse
Aasta Noor Katarina
Ilvesele aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorsootöö valdkonnas ja Loksa linna aunimetuse Aasta Sportlane
Epp Paalbergile väga heade
sportlike saavutuste eest.
Aasta Sportlase tiitli vääriliseks tunnistati Epp ka 2014.
aastal.
Kõigile autasustatuile
õnnitlused Loksa
Linnavolikogu liikmete
poolt!
· Volikogu otsustas veelkord
kiita heaks Loksa Linnavoli-

kogu 23.01.2014 otsuse nr 1
Osaühing Loksa Haljastus
osakapitali suurendamine
ning võtta see vastu samas
sõnastuses. Põhjuseks äriseadustiku nõue, et äriühingu
põhikirja muutmise avaldus
tuleb esitada äriregistrile
kande tegemiseks kuue kuu
jooksul osakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest.
Otsuse taaskehtestamine loob
linnavalitsusele õigusliku
aluse jätkata linnavolikogu
otsuse täitmist.
· Volikogu otsustas nimetada
rahvakohtunikukandidaatideks Karin Kase ja
Tiina Murdvee. 2015.aasta
mais lõpevad Harju Maakohtu
rahvakohtunike volitused, millega seoses palus maakohus
volikogu valida kaks rahvakohtunikukandidaati ning esitada
neile kandidaatide nimekiri.
Rahvakohtunikud osalevad
maakohtu töös I astme
kuritegude kriminaalasjade
arutamisel üldmenetluses.
Kandidaatide seast nimetab
rahvakohtuniku ametisse
kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest www.loksalinn.ee
Rein Heina
Volikogu esimees

4

LOKSAELU

Koolitati Loksa linna
korteriühistute juhte
15. jaanuaril toimus Loksa Linnavalitsuse saalis Loksa linna korteriühistute juhatuste liikmetele koolitus, mille käigus räägiti ühistute juhtimise spetsiifikast, tutvustati Eesti Vabariigi seaduseid ja
õpetati kuidas lahendada korterelamutes igapäevaelus tekkivaid
probleeme.

Koolituse tellis ja korraldas Loksa Linnavalitsus ning viis läbi
Eesti Korteriühistute Liit. Koolitus oli vene keelne. Õppematerjaliks jagati nii vene  kui eestikeelseid Korteriühistute käsiraamatuid. Õppepäeval osales 20 inimest. Esindatud olid kõik Loksa
linna korteriühistud. Läbiti 5 akadeemilist tundi ning kõigile
osalejatele jagati ka tunnistused. Korteriühistute juhid jäid väga
rahule saadud teadmistega ning tegid ettepaneku, vähemalt kord
aastas teha ühistutele suunatud teabepäevi. Tänati ka
Korteriühistute Liitu ja koolitajat, juristi Irina Revat.
Laivi Kirsipuu
Arendus- ja keskkonnanõunik

Looduses ATV-dega
Loksa linn on viimasel ajal kokku puutunud olukordadega, kus
ATV inimesed kasutavad lõbusõitudeks linna territooriumil olevaid kaitsealasid ja muid looduslikult kauneid kohti. Pärast nende
lahkumist jääb varem puutumata paigast järele inetu songermaa.
Loksa rand on üks ilusamaid kohti Hara lahe ääres, kus kasvab
looduskaitse all olevaid haruldasi taimi nagu rand-seahernes ja
kaunid rannaroosid. Meie oma linna elanikud on võtnud kätte ja
hakanud neljarattalistel mootorratastel hävitama rannaluiteid ning
kündma rannaliivasse inetuid vagusid. Et sellest veel vähe, on
kolitud hävitama Nõmme parki, kus lõhutakse metsaalust ning
seal kasvavaid taimi ja männinoorendikku.
Loksa Linnavalitsus on pöördunud palvega politsei poole, jälgida
eelpoolnimetatud alasid ning kutsuda loodust rikkunud inimesed
korrale. Oleks hea, kui linnaelanikud, kes näevad neid ATV inimesi meie randa ja haljastusalasid lõhkumas, võtaksid aktiivselt osa
selle peatamiseks. Te ju kõik tunnete neid rallitajaid, tulge ja tehke
avaldus kas politseile või Loksa Linnavalitsusele. Koos suudame
selle piiri panna.

ELU
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Taas valimiskastide juurde
Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII
Riigikogu.
Taasiseseisvuse
järgsel ajal on see rahval juba
20 kord kas üldvalimiste (Riigikogu, Euroopa Parlament,
kohalikud volikogud) või rahvahääletuse raames otsuseid
langetada.
Kuigi valimisreeglites suuri
muudatusi ei ole toimunud,
tooksin siiski mõned juhised,
mida peaks valija teadma ja
tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks
on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada ainult oma ringkonna ühe
kandidaadi poolt.
Valimisringkond omakorda
sõltub valija elukoha aadressist
rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse Siseministeeriumi poolt hiljemalt 9. veebruariks kas elektrooniliselt või
paberkujul valijakaart, mis teavitab, millise valimisringkonna
kandidaatide poolt ning kus ja
millal valija hääletada saab.
Riigikogu valimistel on õigus
valida ainult Eesti kodanikel.
Hääletada saab tavapäraselt
pabersedeliga valimisjaoskonnas või elektrooniliselt.
Tavapäraselt sedeliga hääletamiseks peab valijal olema
isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart, pass, juhiluba,
pensionitunnistus).
Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda allkiri valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Jaoskonnakomisjoni
poolt
saadud sedelile tuleb valijal

hääletamiskabiinis märkida valitava kandidaadi number ning
lasta see pärast pitsatijäljendiga märgistamist hääletamiskasti.
Hääletada saab eelhääletamise
ajal ja valimispäeval järgmiselt:
Eelhääletamine maakonnakeskustes 1922.02 iga päev
kell 12.0020.00
Kõigis maakonnakeskustes on
sel ajal avatud vähemalt üks
valimisjaoskond. Tallinnas on
neid jaoskondi 13 ja Tartus 6.
Valija saab hääletada sõltumata
oma elukohast. Talle antakse
tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri ja hääletamissedel. Pärast
hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni
liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete
välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule
kantakse valija nimi, isikukood
ja rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress. Ümbriku lasete
hääletamiskasti. Sedelile sel
juhul teist pitsatijäljendit esialgu ei panda. Samuti ei panda
pitsatijäljendit ümbrikele.
Eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades tavapäraselt ja väljaspool elukohta
ning valija asukohas
2325.02 iga päev kell
12.0020.00
Sel ajal on avatud kõik valimisjaoskonnad. Kõigis neis
toimub tavapärane elukoha-

Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Loksa Linnavalitsus annab rendile
eelläbirääkimiste korras
- Tallinna tn 49 (bussijaam) I-korruse ruumid üldpindalaga 60,0 m2, alghinnaga 5,0 eurot/m².
- Tallinna tn 49 (bussijaam) II-korruse ruumid üldpindalaga 71,0 m2, alghinnaga 2,5 eurot/m².
Soovijatel esitada kirjalik avaldus Loksa Linnavalitsusele,
Tallinna tn 45, Loksa 74806, hiljemalt 31. märts 2015.
Avalduses märkida ruumide kasutamise otstarve.
Ruumidega saab tutvuda tööpäevadel, tel 5086283
Andres Kaskla.

järgne hääletamine (vt eespool). Igas vallas ja linnas on
vähemalt üks valimisjaoskond,
kus saab hääletada väljaspool
oma alalist elukohta analoogiliselt
maakonnakeskuses
hääletamisega (vt eespool).
Tallinnas on selliseid jaoskondi
18 ja Tartus 6. Sel ajal korraldatakse hääletamine ka neile
valijatele, kes ei asu valimispäeval oma elukohas ning
jaoskonda ise mõjuval põhjusel
minna ei saa (mh haiglad,
hoolekandeasutused, kinnipidamiskohad). Asutustes viibijatele korraldab hääletamise
taotluse esitamise asutuse administratsioon, hääletamise
võib läbi viia ajavahemikus
9.00-20.00. Muud isikud
peavad soovist hääletada oma
asukohas eelnevalt kirjalikult
teada andma, kuid mitte hiljem
kui 25.02 kella 14.00 vastavale
jaoskonnakomisjonile (vallavõi linnavalitsusele).
Elektrooniline hääletamine
ööpäevaringselt 19.02
algusega kell 9.00 kuni 25.02
kell 18.00
Elektrooniliselt on võimalus
hääletada arvuti, ID-kaardi ja
PIN-koodide olemasolul ajavahemikul 1925.02.2015 aadressil www.valimised.ee.
Teisele isikule hääletamiseks
ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud. Samas on
võimalik elektroonilist häält
muuta, sel juhul jääb kehtima
hilisem hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga,

siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval elektrooniliselt hääletanud enam
hääletada ei saa.
Valimispäeval hääletamine
sh kodus hääletamine 01.03
kell 9.00-20.00
Valimispäeval toimub ainult
elukohajärgne tavapärane sedeliga hääletamine (vt eespool). Lisaks selle on võimalik
neil kes ise mõjuval põhjusel
jaoskonda minna ei saa tellida
hääletamiskast koju. Seda on
võimalik teha nii eelnevalt kirjalikult kui ka valimispäeval
kuni kella 14.00 telefoni teel.
Selleks tuleb helistada oma
elukohajärgse valimisjaoskonna telefonile, mille numbri
leiate teile saadetavalt valijakaardilt.
Riigikogu koosseisu selgitamisel on oluline iga hääl.
Need, kes valimistel ei osale,
delegeerivad õiguse määrata
riigi asjade üle otsustamine
järgmiseks neljaks aastaks
neile, kes seda teevad.
Valimistel on igal häälel jõud!

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni
esimees
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Suupill  väike sõbrake
põuetaskus
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Kuressaare Linnateater ja
Ugala Teater esitlevad
Loksa Kultuurikeskuses 14. märtsil kell 18.00
Eelmüügist pilet 9.- eurot
Alates 7.03 täispilet 12.- eurot, õpilane ja pensionär 9.- eurot

Piletid müügil Loksa Kultuurikeskuses ja Loksa Linnaraamatukogus
William Douglas Home
VANA ÕNGITSEJA
Tõlkija: Erkki Sillaots
Lavastaja: Peeter Tammearu
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline
kujundaja:
Andres Raag
Osades: Peeter Jürgens, Arvo
Raimo, Luule Komissarov
Romantiline komöödia
22. jaanuaril osalesid 1.a-5.a
klassid Eesti Kontserdi koolikontsertide sarja kuuluval
suupillikontserdil: Suupill 
väike sõbrake põuetaskus.
Kontserdil mängiti erinevate
suupillidega ja räägiti neist pillidest. Seda kõike mängisid ja
rääkisid meile Pärnu suupilliansambli Piccolo liikmed.
Ansambli asutaja on Pärnu
Teatri Endla kauaaegne näitleja
ja praegune külalisnäitleja
Feliks Kark.
Alguses tutvustasid nad ennast,
seejärel rääkisid nad suupilli

ajaloost. Suupill on hästi huvitav pill: on nii suuri kui ka
väikeseid, nii kõrgeid hääli kui
ka madalaid hääli.
Neil oli kaasas hästi-hästi suur
suupill, mis oli madala häälega
ja hästi-hästi väike  umbes
kahe sentimeetri suurune kõrge
häälega suupill. Nad rääkisid
erinevatest suupillidest, et on
olemas erinevate duuride ja
mollidega suupille. Kui nad
mingi pilli olid ära tutvustanud,
demonstreerisid nad pilli kohe
mängides.
Ühel mehel oli umbes 15 sen-

timeetri pikkune suupill, see
oli kõige madalama häälega.
Et see kostaks paremini välja,
oli sellel isegi kõlar. Oma
ettekande lõpetuseks mängisid
nad ühe loo, kus oli lõõtspill
saateks ja kuhu kaasasid ka
pealtvaatajaid.
See oli väga õpetlik ja lõbus
kontsert. Sealt sain teada, milliseid suupille on olemas ja
mida põnevat saab nendega
teha.
Lilli Ann Linno
Loksa Gümnaasium,
5.a klass

Jääaja keskuses
Kolmapäeval sõitsime klassiga õppereisile Jääaja keskusesse, mis asus
Tartu külje all. Sõit
sinna oli pikk ja
väsitav.
Kõigepealt näidati
meile filmi jääaja
tekkimisest. Edasi
vaatasime erinevaid eksponaate.
Sain teada, et mammutitel pole mitte
kihvad, vaid on
võhad, mis kaaluvad kuni 40 kg.
Räägiti ka sellest,
miks koopalõvid
välja surid. Teisel
korrusel nägime,
kuidas jääaeg muutis meie planeeti.
Kolmas
korrus
meeldis
mulle
kõige rohkem, sest seal olid
loomad, kes elavad praegu.
Kui me kõik hoiame loodust,
siis ei juhtu nende loomadega
nii nagu jääaja loomadega ja

Seitsmekümneaastane edukas
romaanikirjanik, kes elab
mõnusat elu koos samavana,
toriseva majateenriga, plaanib
viimase üllatuseks ja ehmatuseks abielu. Kirjaniku kireobjektiks on saanud naine, kellega
ta pole suhelnud viimased pool
sajandit. Nüüd on ta matnud
oma mehe ja lubanud otse
matustelt tulles läbi astuda, et
juua tassike teed...
Südamlik, elegantne ja naljakas
(sic!) komöödia meenutab
meile kõigile neid tühiseid
juhuseid, mõtlematuid otsuseid
ja näpuvigu, mis kahjuks
määravad meie elus palju.
Üks hilinenud buss, üks ootamatu vihmasadu või juhuslikult
pähekaranud idee - ja selle
tagajärjel võime me abielluda
hoopis teise inimesega, sattuda
hoopis teise ametisse või mis

kõige hullem - piinelda terve
elu.
Juhus meie elus ja kummalised
saatusemängud. Kas tunneme
ära selle, kes meid tõeliselt
armastab?
Esietendus 19.01.2013 Kuressaare Linnateatris ja

25.01.2013 Ugala teatri väikeses saalis
Etendus koos vaheajaga ca 2
tundi.
http://www.kuressaarelinnateater.ee/index.php?id=302
&keel=ee

Loksa Ujula
2008. aastal valminud linna ujula
on kaasaegne, üldpinnaga 2316
ruutmeetrit. Ujulas on kaks basseini: suur 25-meetrine ja nelja
rajaga ujumisbassein ning 8
meetri pikkune lastebassein.
Lisaks auru- ning leilisaunad,
mullivann, avarad riietusruumid
ja kohvik. Ujulas on 80-kohaline
tribüün pealtvaatajatele.
Ujulat haldab Osaühing Loksa
Ujula.

Lahtiolekuajad:
E, T,K, N, R: 8.00-21.30
L, P: 10.00-21.00
nad ei sure välja.
Tagasiteel külastasime veel
Elistvere loomaparki. Seal nägime loomi, kes elavad Eesti
metsades.
Loksa APTEEK
Papli tn. 2, Loksa,
Tel 607 5558

e-post:
benu.5166@benu.ee

Päev oli pikk ja väsitav, kuid
siiski väga huvitav!
Cristofer Telegin
Loksa Gümnaasium,
2.a klass

Esmaspäev
9.00 - 18.00
Teisipäev
9.00 - 18.00
Kolmapäev
9.00 - 18.00
Neljapäev
9.00 - 18.00
Reede
9.00 - 18.00
Laupäev, pühapäev suletud

NB! Ujulas toimuvad arveldused ainult sularahas
Administraator: 6 888 055

Loksa postkontor
Loksa linn
Papli tänav 2
E,K,R 9:00-18:00
T,N 9:00-16:00
L 9:00-13:00
P suletud
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2014. aasta Õpilasleiutajate
riiklik konkurss!

HARIDUS/SPORT
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Harjumaa meistrivõistlused suusatamises

Leiutamine on lihtne! Oluline on vaid märgata meid ümbritsevat
ja püüda seda paremaks muuta.
Konkurss toimub alates 2008. aastast. Eesmärgiks on väärtustada
teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi
saavutanud õpilastele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning
koolidele. 2014.aasta konkursil osales ka Loksa Gümnaasiumi 4.a
klassi õpilane Uku Aasrand. 11. detsembril avalikustati konkursi
tulemused Energia avastuskeskuses Tallinnas. Uku Aasrand võitis
oma tööga Autojuhi lisasilm III preemia. 6.-22. jaanuarini sai
koolis vaadata selle konkursi võidutöödest koostatud rändnäitust.
23.-25. jaanuarini toimus leiutajate talvelaager Tartus, kus osales
ka Uku. Laagris kogetust räägib ta nii: Laagrist osalema kutsuti
need 4.-9.klassi õpilased, kes võitsid riiklikul õpilasleiutajate
konkursil auhinnalisi kohti. Laagris tutvusime kõikide etappidega
alates ideest kuni toote turustamiseni välja. Meid jaotati rühmadesse
ja me pidime tegema meeskonnatööd. Kuna laagri teema oli matkamine ja loodus, siis käis meil külas zooloog Aleksei Turovski, kes
rääkis väga huvitavaid lugusid loomadest. Käisime ka Maaülikoolis
ja Ahhaas. Iga rühm pidi leiutama ühe matkamist hõlbustava toote,
saades inspiratsiooni loodusest. Meie rühm mõtles välja lcd paneeliga prillid, mis aitavad mägedes matkata ilma, et lumel peegelduv
päike silmi pimestaks. See laager oli väga põnev ja õpetlik.
Riina Paartalu, Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Autojuhi lisasilm

Uku Aasrand, Loksa Gümnaasiumi 4. klass

Fotod: www.harjusport.ee
Laupäeval, 31. jaanuaril toimusid Kõrvemaa matka- ja
suusakeskuses Harjumaa meistrivõistlused suusatamises. Loksa
linn oli seekord esindatud vaid kolme võistlejaga.
Kolme kilomeetri distantsil naiste arvestuses võitis Epp Paalberg
kuldmedali päeva absoluutselt kiireima ajaga 7:51,9. Selle tulemusega kuulus talle ka N18 vanuseklassi esikoht. Naiste viie kilomeetri sõidus saavutas Epp teise koha.
Oma seitsmenda maakonna meistritiitli võitis Pent Paalberg 5 km

distantsil ajaga 12:32,9. Poole pikemal maal ehk kümnes kilomeetris kuulus talle hõbemedal.
M35 vanuseklassis tõusis poodiumi teisele astmele Erti Paalberg,
kes läbis viiekilomeetrise ringi ajaga 12:48,7. Seega sellel aastal
Loksale kolm kulda ja kolm hõbedat.
MTÜ Spordiklubi Suusavägi

Suusavõistlused Käärikul
Autojuhi lisasilm on seade, mille eesmärgiks on anda autojuhile
teada, kui ta ei märka liiklusmärki või ei täida liikluseeskirja.
Seade pildistab kõik liiklusmärgid üles ja kui juht märki ei märka
või eeskirju ei täida, ilmub auto armatuurlaual asuvale ekraanile
märk või rikkumine ja selle tähendus tuleb heliga auto kõlaritest.
Palju liiklusõnnetusi juhtub autojuhtide tähelepanematuse tõttu.
Kui kõik kasutaksid autojuhi lisasilma, jääks hulk õnnetusi ära.

Kaitseliidu meistrivõistlused
murdmaasuusatamises
toimusid sellel aastal Valgamaal
Käärikul. Bussisõit sinna on
pikk ja kohal pidi olema
varakult, seega oli väljasõit
Loksalt kell 5 hommikul. Nii
vara on päris raske tõusta ning
leidsime noortega, et ühiselt
noortekas ööbides on kindel, et
kõik hommikul ka bussi peale
jõuavad. Nii varajane väljasõit
oli ka põhjuseks, miks komplekteerisime võistkonna peamiselt Loksa ja Kolga noortest.
Käärikul ootas meid lumi ja
head suusarajad. Rasked tõusud küll veidi ehmatasid, kuid
kõik noorte vanusegrupid said
oma kohustuslikud kolm tulemust kirja, et osaleda maksimaalsete punktidega üldarvestuse hea koha jahile. Võisteldi
individuaalselt ning tulemused
liideti võistkondlikult. Meie
noorte parim koht oli 11-s
Kuldar Süda. Üldarvestuse,
kus pandi kokku kõik noorte ,
naiste ja meeste tulemused, oli

Harju Maleval seitsmes. Selle
tulemuse saamiseks aitasid
kaasa ka Marelle Süda ja
Tarmo Amer, kes andsid oma
panuse rajal.
Aitäh teile: Johanna Süda,
Sandra Subbotina, Liisa

Kodutütarde organisatsiooni
sünnipäev
23. jaanuaril möödus Loksa rühma kodutütarde ja noorte kotkaste
tund veidi pidulikumas õhkkonnas. Laual olid organisatsiooni
lipud ja põlev küünal, sest 19. jaanuaril täitus Kodutütarde organisatsioonil 83. aastapäev. Selle tunni sisuks oli Kodutütarde
ajalugu, eesmärk ja seadused.
Sünnipäevale kohaselt sai tunni lõppedes ka kommi süüa, mida
kodutütred jagasid ka oma headele sõpradele noorkotkastele.
Margit Amer

Olop, Marii Marleen Pille,
Katrin Jõesaar, Merily Mikiver (Kolga rühm), Kuldar
Süda, Martti Neidla, Andrei
Bekker, Alex Alliksaar,
Kristo Metus, Andres Burov,
Ülo Paljutee (Kolga rühm) ja
Märt Mägi!

Mulle väga meeldis ühe
väikese neiu ütlemine, et tähtis
pole võit, vaid osavõtt. Ja selle
võistluse puhul see nii oligi!
Margit Amer
Loksa rühma juht

SAAME KOKKU LASTEOSAKONNAS
KOLMAPÄEVITI, KELL 16.30.
VEEDAME KOOS MÕNUSA
ÕHTUPOOLIKU - LOEME, MEISTERDAME, TEEME VALLATUSI.
VÕTA KAASA HEA TUJU JA 2 EUROT
(raha eest ostame vajalikud
töövahendid).

KOHTUMISENI!
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Küttepuud
Simunast!
Tel: 5157741
Sertifikaadiga
pottsepp teeb
ja renoveerib
ahjusid,
kaminaid, välikaminaid, köögipliite ja
koldeid.

LOKSAELU
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Loksa jäätmejaam on avatud:
ESMASPÄEV 10.00-14.00
KOLMAPÄEV 13.00-19.00
NELJAPÄEV 13.00-19.00
LAUPÄEV 10.00-15.00
Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel
JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
Vabandame eelmises lehes olnud tabeli vale pealdise
pärast, õige nüüd siin lisatud

Telefon: 56379527

Võtan ühetoalise
korteri üürile
pikemaks ajaks.
Tel 5630 7484.

Tallinna tn 43 asuv lillepood ootab
külastajaid!
Lai valik lõike ja potililli. Võimalik on tellida kimpe ja leinapärgi. Müügile saabusid
ka venekeelsed õnnitluskaardid.

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:
üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus
üleandjal puuduvad maksevahendid
NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja
finantsvahendid olemas.
Kutsume kõiki aktiivselt kasutama jäätmejaama teenuseid!

8

LOKSAELU

REKL A AM/TEATED

Pensionäride
ühendus Loksa
Kompass MTÜ
üleskutse
Pensionäride
ühendus Loksa
Kompass MTÜ
kutsub Riigikogu
valimistel
toetama Harjuja Raplamaa
valimisringkonnas Eesti
Keskerakonna
kandidaati

Värner
Lootsmanni

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

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

veebruar 2015

