LOKSA KANDI AJALEHT november 2015

Isaks saadakse koos
lapsega kasvades!
Palju õnne
sünnipäevaks!
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Inglise esseist Joseph
Addison on öelnud:
„Naeratused on tegelikult
pisiasjad, aga kui neid
eluteele laiali puistada,
teevad nad mõõtmatult
palju head.”

Isadepäeval, 8. novembril võttis kõige pisemaid
loksalasi vastu kultuurikeskus. Isade-emadega saabusid
6 poissi-tüdrukut, et võtta vastu Loksa linna õnnitlused,

nimetunnistused ja hõbedast hambalusikad. Pisikese
kontserdiga esinesid Loksa Lasteaed Õnnetriinu mudilased
ja koos söödi ilusat ja maitsvat tähtpäevatorti. Heaks
traditsiooniks kujunenud linnapea vastuvõtul isadepäeval ja
emadepäeval on tänaseks välja antud linna nimetunnistused
juba 59-le ilmakodanikule.
Hoiame ja väärtustame traditsioonilist perekonda ja soovime
pisikestele linlastele tervist ja õnne eluteele!
Loksa Kultuurikeskus

Uued ilmakodanikud
poeg
Kerron Tompel

Palju õnne
vanematele!

2 AKTUAALNE

Lahemaa valla asutamine vajab ühiste
eesmärkide arvestamist
ja Vihula vald. Samal ajal kerkis
esmakordselt päevakorda ka Loksa
linna ja Loksa valla ühinemise
teema. Kahjuks seiskus ühiskomisjoni töö 2002 aprillis, kui tollane
vallavanem Madis Praks hakkas tegelema Res Publica Loksa
rakukese moodustamisega. Sama
aasta oktoobris tuli Loksa vallas
võimule Res Publica - Isamaaliidu koalitsioon ning ühinemisest
enam ei räägitud. 2003 oktoobris
pöördus Loksa Vallavolikogu
ühinemisettepanekuga hoopis oma
erakonnakaaslaste juhitava Kuusalu
Vallavolikogu poole. Loksa linna
sellest ei informeeritud.

Kui Loksa linnapea ja Vihula
vallavanem selle aasta oktoobri alguses kohtudes võtsid jutuks perspektiivi Vihula valla, Loksa linna
ja Kuusalu valla (vähemalt endise
Loksa valla piirides) võimalikuks
ühinemiseks Lahemaa vallaks, leiti kiiresti ühine arusaam. Kindlasti
aitas sellele kaasa, et Vihula vallas
oli sama teemat ka varasemalt arutatud. Pärast Võsu koolijuhi Liis
Reieri ja Loksa linnapea arvamusi
kohalikes lehtedes, võttis Lahemaa Rahvuspargi territooriumil
ühisvalla loomise üle mõtiskleda
facebookis ka Kuusalu vallavolinik Sulev Valdmaa. Oli poolt ja
vastu aga üks kommenteerijatest
leidis, et Lahemaa valla loomine
on lausa piinlikult rumal mõte ja
kindlasti on sellised ideed seotud
kellegi isiklike ambitsioonidega. Olen siiski päri härra Sulev
Valdmaa öelduga, kes leidis, et
Lahemaa valla tegemine on huvitav teema, mida edasi arendada ja
et mõelda on mõnus ja mõtlema
peabki. Sest mõte Lahemaa valla
loomisest on seda väärt!
Kas Lahemaa valla idee ka reaalsuseks muutub ja millal, sõltub
sellest, kui parteivabalt kohalikud
omavalitsusjuhid ja elanikud sellesse suhtuvad. Lahemaa inimestel
on juba oma ühinemiskogemus
olemas. Sama kogemus on ka
endise Loksa valla inimestel kuigi
mitte parim kogemus. Loksa linna
inimesed aga ei ole unustanud,
kuidas head naabrid neid selle
sajandi algusaastail tüssasid ja
Kuusalu vallaisad 2008. aastal
liitumisläbirääkimiste alustamisest
kõrvale hoidsid.
Lahemaal paiknevad omavalitsused astusid ühinemisteele
90-ndate lõpus. 1999. aastal
„panid leivad ühte kappi“ Võsu

2004. juulis avalikustatud Vabariigi
Valitsuse määruse eelnõu kohaselt
kuulusid ühinemispiirkonda Loksa
linn ja Loksa vald. Loksa vallavanem Madis Praks ja Kuusalu vallavanem Herko Sunts tegid aga regionaalministrile ettepaneku lülitada
ühinemispiirkonda ka Kuusalu vald.
Loksa linnavolikogu ja osa Loksa
valla volinikke pidasid jätkuvalt
esmatähtsaks, et ühineksid Loksa
linn ja Loksa vald. Sellest anti teada
ka regionaalminister Jaan Õunapuule, kes aga loksalaste pöördumisele
ei reageerinud. Valitsus kinnitas
ühinemispiirkonnaks Loksa linna,
Loksa valla ja Kuusalu valla. Seejärel teatasid Kuusalu ja Loksa valla
juhid Sõnumitoojas, et Loksa linnaga nad ühineda ei kavatse. Sellest
teada saades pöördusid Loksa valla
sajad elanikud ühise protestikirjaga regionaalministri poole mitte
viia antud olukorras Loksa valla ja
Kuusalu valla ühinemiskava Vabariigi Valitsuse istungile. Mõlemas
vallas korraldatud rahvaküsitlused
olid kui absurditeater - Loksa valla
1550 hääleõiguslikust elanikust oli
Kuusaluga vallaga ühinemise poolt
vaid 126, Kuusalu valla
3555 hääleõiguslikust elanikust
poolt vaid 142 elanikku! Õrnahingelise regionaalministri jaoks oli see
kõik nagu „hane selga vesi“ - sellised „vägevad tulemused“ avaldasid otsustajatele muljet ja juunis
2005 kinnitas Vabariigi Valitsus
(mitte küll täielikus üksmeeles)
Kuusalu ja Loksa valla ühinemise.
Oktoobris 2005 toimunud kohalike valimiste järel tulid Kuusalu
vallas taas võimule Res Publica
ja Isamaaliidu poliitikute juhitud
valimisliidud ning Loksa vald sai
osaks ajaloos.
Ka täna, 10 aastat pärast Loksa valla
tema elanike tahtevastast liitmist
Kuusalu vallaga, kommenteerib
Madis Praks Sõnumitoojas, „et
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suures pildis on nüüdseks tehtud
enamik sellest, mida me arvasime,
et võiks ära teha...“ Mida siis
konkreetselt tehti, seda teada ei saa.
Küll aga võib kindel olla, et nagu
tänagi, virvendas ka aastal 2005
vallavanemate Praksi ja Suntsi
silme ees riigilt toetuseks saadav
3 miljonit krooni. Kuhu see raha
kulutati? Küllap enamuses valla
eelarveaukude lappimiseks, sest tollases ühinemislepingus lubatud vallakeskust Kuusalus ja paljut muudki
pole tänase päevani.
Ei ole laabunud ka koostöö Loksa
linnaga. ilmekaks on näide, kus
esialgselt ühiselt kavandatud Loksa
jäätmejaama rajas Loksa linn, sest
Kuusalu vallal sai arvatavasti raha
otsa. Lugedes taaskord ühinemise
eelseid, aegseid ja järgseid arvamusi, koorub välja tõde – Kuusalu
valla rahakott läks tänu ühinemisele
tõesti paksemaks. Aga raha ei jätku
sellegi poolest ja laenukoormus
on piiripeal. Ja aastatega ei ole see
vähenenud ega vähene ka tulevikus.
Uus katse kohalikuks haldusreformiks tuli 2008. a.
15. septembril 2008 otsustas Loksa
Linnavolikogu teha Kuusalu Vallavolikogule ettepaneku algatada
Kuusalu valla ja Loksa linna baasil
haldusterritoriaalse korralduse
muutmine. Linnavolikogu pakkus
Kuusalu Vallavolikogule haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
kaks varianti – kas moodustada
kahe omavalitsuse baasil üks
omavalitsus kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisteks aastal 2009
või muuta Kuusalu valla ja Loksa
linna piire, eesmärgiga moodustada
Loksa linna ja tema mõjupiirkonna
külade baasil Loksa vald. Volikogu
otsuse edastas linnavalitsus seadusest tulenevalt Kuusalu Vallavolikogule, Siseministeeriumile ja
Harju Maavalitsusele.
Kuusalu Vallavolikogu arutas Loksa
Linnavolikogu ettepanekut 29. oktoobril 2008. Nõustuti omavalitsuste
ühinemise algatamisega ning volitati tollast Kuusalu Vallavolikogu
esimeest Tõnu Tamme pidama
ühinemisega seotud läbirääkimisi.
Õnnetuseks unustasid vallaisad,
et nii nagu abiellu astumist nii ka
omavalitsuste ühinemist alustatakse
seadusega paika pandud toimingutega. Ei piisanud ainult Loksa
linna ametlikust soovist... Parafraseerides vahvat sõdurit Šveiki,
teatan alandlikult, et Kuusalu vald
pole ametlikult Loksa linnale teada
andnud Kuusalu Vallavolikogu,

tänaseks juba 7 aastat „küpsenud“
nõusolekust alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks.
Kuna Kuusalu valla juhid on
korduvalt avalikkusele väitnud,
et nende volikogu on teinud
Loksa linnale ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks, millele
Loksa linn pole reageerinud, palus
Loksa linnavolikogu esimees Rein
Heina saata koopia kirjast, millega nimetatud dokument seadusest
tulenevalt edastati Loksa linnale,
Harju maavanemale ja Siseministeeriumile.
Tõepoolest täna, seitse aastat hiljem
sai Loksa linn teada, et selline kiri
Harju maavanemale ja Siseministeeriumile on saadetud. Loksa linna
vastuse vääriliseks ei peetud ja nii
nagu polnud Kuusalu vallavolikogu
esimehe pöördumist Loksa linna
poole seitse aastat tagasi, pole seda
ka täna. Pole siis ka imestada, et
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi
alles mõni kuu tagasi teatas, et
Loksa linn võiks ühineda hoopis
Tallinna linnaga.
Nagu märgib Sulev Valdmaa
oma Facebookis, on tuuled teisest
kandist puhuma hakanud ja Kuusalu
juhid olla huvitatud Loksa linnaga
ühinemisest – aga põhjuseks olla
väidetavalt mitte armastus, vaid
hoopis ühinemistoetusega kaasnev
800 000 eurot!
Kuna Kuusalu tänased juhid kiirkorras valmistavad ette Kiiu mõisahoone renoveerimist vallamajaks ja
selleks on otsustatud võtta 1,0 milj.
eurot laenu, siis…!!!

Ühinemistoetus kuluks ju marjaks
ära?!
Kuusalu vallavolikogu liikmena
toetan igati Kuusalu valla ühinemist Loksa linnaga, aga ka
Vihula vallaga, aga oleks tore,
kui Kuusalu valla juhid lõpuks
aru saaksid, et nii Loksa linna,
kui Vihula vallaga ühinemisel
tuleb arvestada kõigi omavalitsuste elanike huvide ja ootustega.
Tulevane vallamaja hoone on
Loksa linnas olemas. Mahtusid
sinna Loksa linna ja Loksa valla
valitsused ja volikogud, mahub
sinna lahedalt ka uue valla terve
valitsus. Ja ametnike tööruumide kaasajastamiseks pole vaja
miljoneid eurosid laenata ja
kulutada, saab hakkama kordades
väiksemate summadega. Ülejäävat
raha saaks aga kasutada spordi- ja
huviringide toetamiseks, koolidelasteaedade korrastamiseks ja
eakate abistamiseks.
Tulles aga alguse juurde tagasi,
oleks tore, kui Lahemaa imekaunis nimi meid koos Vihula vallaga
ühe mütsi alla liidaks, ühinemiste
konarlikul teel saadud haavad
parandaks ja varasematele ühinejatele taas lootust süstiks. Et sünniks looduskaunis, rikka ajalooga
Lahemaa vald, kus saaks kõikide
tema inimeste – meie ja meie laste
elu olema lahe. Selle nimel tasub
mõelda, tegutseda ja vaeva näha!
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
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Linnavolikogu tegevusest
Novembris on toimunud kaks
Loksa Linnavolikogu istungit.
Kuna linnavalitsuse saali oli
ladustatud Euroopa Liidu toiduabi,
kogunesid volikogu liikmed Loksa
Kultuurikeskuse saalis.
• Kuu esimesel istungil alustas
volikogu käesoleva aasta I
lisaeelarve eelnõu menetlemist.
Linnavalitsuse poolt volikogule
kinnitamiseks esitatud lisaeelarvega
on suurendatud 2015. aasta
eelarve mahtusid, suures osas tänu
täiendavatele sihtotstarbelistele
laekumistele, mis võimaldavad
teha rohkem linnale ja tema
elanikele vajalikke kulutusi.
Loksa linna põhitegevuse tulud
kasvavad 201,1 tuhande euro
võrra ja põhitegevuse kulud 209,5
tuhande euro võrra. Tulude ja
kulude suurenemine on seotud
eeskätt Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt (KIK) saadud 140,2

tuhande euro suuruse toetuse
eraldamisega Tallinna 5a
jääkreostuse likvideerimiseks.
Põhiliselt mitmesuguste
väikeprojektide jaoks on
eraldanud 21,7 tuhat eurot
toetusi ministeeriumid ja Harju
Maavalitsus. 25,8 tuhat eurot laekub
rohkem teistelt omavalitsustelt
lasteaia ja muusikakooli
kohamaksu. 14,5 tuhande euro
võrra suurendatakse reservfondi.
Investeerimistegevusest saab linn
täiendavat tulu 1,5 tuhat eurot
(põhivara müük, tulu kodumaistelt
hoiustelt), esialgselt kavandatud
investeerimistegevuse kulud
kasvavad 6,9 tuhande euro võrra
seoses põhivara soetamise ja võetud
laenudelt intresside vähendamisega.
Lisaeelarve eelnõu 1. lugemine
lõpetati ja suunati 2. lugemisele.
Põhjalikuma ülevaate Loksa linna
2015. aasta lisaeelarvest saab linna
kodulehelt http://www.loksalinn.

ee/volikogu-istung või http://www.
loksalinn.ee/eelarve
• Volikogu kinnitas Loksa
linna esmatasandi tervisekeskuse
(Loksa ETTK) arengukava.
Tervisekeskuse ideekontseptsiooni
kujundajaks on AS IdaTallinna Keskhaigla ning Loksa
Linnavalitsus koostöös Loksa
esmatasandi terviseteenuste
pakkujatega. Loksa ETTK
arengukava hõlmab Loksa linna,
Kuusalu valla põhjapiirkonda ning
Vihula valla Võsu piirkonda LääneVirumaal. Tervisekeskus koondab
enda alla juba praegu Loksa linnas
tegutsevaid perearste, koduõdesid,
füsioterapeuti, ämmaemandat
ning erinevaid esmatasandi
tervisekeskuse teenuseid toetavaid
teenuseid. Arengukava olemasolu
annab võimaluse hakata taotlema
Euroopa Regionaalarengu Fondist
toetust Loksa ETTK arendamiseks,

Kas on vajadust Võsu-Loksa bussiliini
avamiseks?
Kui veel eelmise sajandi 90-ndate
alguseni oli loksalastel lihtne külastada tänast Lääne-Virumaad kuni
Rakvereni kasutades normaalset
toimivat bussiühendust, siis täna
on see pigem unistus. Piiride tõmbamisega tõmmati piirid ka mõistliku ja vajaliku bussiliikluse korraldamiseks eri maakondade vahel. Täna
on küll hea bussiühendus Loksa ja
Sankt-Peterburgi vahel ja 20 bussiliini Loksalt Tallinna, aga selleks, et
Võsu-Käsmu elanik saaks oma eluks
vajalikke toimetamisi Loksa linnas
korraldada või loksalane suvel imeilusat Võsu randa või Käsmu loodust
nautida, tuleb isiklikku autot omada
või jalgsimatk ette võtta. Viimane on
tervisele kasulik, aga enamusele siiski mittevastuvõetav.
Aga hea tahtmise juures leiaksime
lahenduse. Võib-olla ei jõuaks kohe
bussiga Rakverre aga Loksa linna ja
Võsu-Käsmu bussiliini avamisega
ei tohiks küll väga suuri probleeme
olla. Loksa linn koostöös Vihula

valla ja Kuusalu vallaga saaksid sellega kindlasti hakkama, sest kes siis
ei tahaks oma inimesi paremini teenindada! Ja ehk paneksid asjale õla
alla ka Harju Ühistranspordikeskus
ja Lääne-Viru maavalitsus.
Võsu ja Käsmu asuvad Loksa linnast
vaid 10-15 minuti autosõidu kaugusel. Kuid proovige sinna jõuda, kui
ei ole isiklikku transporti. Arvan, et
Võsu – Käsmu rahvast huvitab ka
Loksa linna mitmekesisem teenindussfäär: rohkem kauplusi, turg, korralik apteek, hooldushaigla, eakate
kodu, taasavatud Swedbanki teeninduspunkt, sularahaautomaadid, sh
sularaha sissemaksuks, postkontor,
gümnaasium, ujula. Ja mis peaks
Võsu piirkonna rahvast eriti huvitama – bussijaam, kust väljuvad ligi 20
korda ööpäevas bussid Tallinnasse.
Bussiliini (kaks korda päevas) VõsuLoksa-Võsu avamisega vahepeatustega Käsmus, Erus, Vihasoos ja
Kotkal saaks Kuusalu vald ka raha
kokku hoida. Poleks vaja ehitada

MTÜ Viinistu Külaselts esitas 2014.
aasta sügisel Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele taotluse vahendite
eraldamiseks Viinistu Rahvamaja
fassaadi rekonstrueerimiseks.
Riigihanke võitis OÜ Soojustus.
Fassaadi rekonstrueerimise hinnaks
kujunes 30 306,78 €.
EAS toetas ehitust 25 760 euroga.
Kaasfinantseeringu 4546,78 eurot
kattis Kuusalu Vallavalitsus oma
vahenditest.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts
juhatuse liige

• Volikogu tegi muudatuse
Loksa Linnavalitsuse
struktuuris ja teenistuskohtade
koosseisus, seoses sellega, et
linna pearaamatupidaja senine
teenistusgrupp „ametnik“ ei vasta
tema töö sisule. Pearaamatupidaja
näol on tegemist juhtivametnikuga,
kuna pearaamatupidaja pädevusse
kuulub kogu linnavalitsuse
ja hallatavate asutuste
raamatupidamise ja finantsjuhtimise
korraldamine ja koordineerimine.

Loksa Linnavalitsuse liikmeks
linnavolikogu liikme Õnne Teerni.
Linnavalitsuse liikme kohalt
tagasiastunud Airi Öösalu töötab
k a 1. septembrist lastekaitse- ja
sotsiaaltöö spetsialistina. Seoses
Õnne Teerni kinnitamisega
linnavalitsuse liikmeks tema
linnavolikogu liikme volitused
peatuvad ja tema asemele määrab
Loksa linna valimiskomisjon
asendusliikme.
• Volikogu novembrikuu teisel
istungil võttis volikogu vastu
Loksa linna käesoleva aasta I
lisaeelarve. 2. lugemisega jätkunud
Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve
menetlemisel muudatusettepanekuid
ei tehtud, eelnõu menetlemine
lõpetati ja lisaeelarve kinnitati.
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

• Volikogu kinnitas linnapea
Värner Lootsmanni ettepanekul

IRL-i poliitik Andres Kaarmann
kandideeris
tulutult Kunda linnapeaks
Ajaleht Postimees annab 6. novembril 2015. a teada, et Kunda linn on saanud
uue linnapea. Kunda linnapeaks valiti senine linnavolikogu esimees Kaido
Veski. Uudisest saame teada, et linnapea konkursil osales ka endine Viimsi
abivallavanem Andres Kaarmann, kuid pudenes (Postimehe sõnastus!) II
voorus.

„pargi ja sõida“ parklat Kotkale, sest
parkimise asemel Kotka teeristil kasutavad sõitjad siis juba Loksa bussijaama. Poleks ju paha?
Kas on vajadust Võsu – Loksa bussiliini avamiseks? Kindlasti on!
Ja kui Võsu-Loksa bussiühenduse
korraldamisega saadi hakkama halbadel nõukaaegadel, kas siis meie
oleme nüüd kehvemad?
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Viinistu Rahvamaja fassaad on valmis
Täname Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutust ja Kuusalu Vallavalitsust,
kelle toel on Viinistu Rahvamaja
saanud omale täiesti uue ja
pilkupüüdva väljanägemise.

et tagada tervisekeskuse
teeninduspiirkonnas elavatele
inimestele kättesaadavad ja
mitmekülgsed esmatasandi
tervishoiu teenused ning parandada
teenustele juurdepääsu. Loksa
ETTK arengukavaga saab
tutvuda http://www.loksalinn.ee/
arengukavad

Loksa I Keskkooli lõpetanud, IRL-i poliitik ja tänane Kuusalu vallavolikogu
liige Andres Kaarmann on varem nõustanud aastaid tagasi pankrotistunud
Loksa Mere juhti Igor Ignahhinit, aga hiljem ka minister Aaviksood kahes
ministeeriumis.
2005. – 2006. a sai Andres üheksa kuud istuda Loksa linnapea toolil ja viimati
aastajagu Viimsi abivallavanema kabinetis.
2007. aasta algul soovis hakkaja mees asuda juhtima Kuusalu valda, aga
pudenes siis, nii nagu ka nüüd Kunda linnas.
Milline on järgmine vald/linn, kus Andres Kaarmann oma võimed proovile
paneb? Elame-näeme! Loksa linnast on jõutud isegi Moskva abilinnapea kohale, küllap leiab ka Andres Kaarmann enda jaoks väärilise ametiposti.
Soovime Andres Kaarmannile edu.
Rein Heina
Loksa linnavolikogu esimees

Maamaksust vabastamine
Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti Rahvastiku registri
andmetel Loksa linnas elav, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa osas 100% tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m²
ulatuses tingimusel, et taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada 1. detsembriks 2015.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee. Maamaksust vabastamise kord
ja avalduse blankett on Loksa linna kodulehel: http://www.loksalinn.ee/
eeskirjad-keskkond.
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku Laivi
Kirsipuu poole telefonil 6031253, 58063455 või meili teel
laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik
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Tallinna tn 5a jääkreostuse
likvideerimine
Loksa linnas, Tallinna tn 5a avastatud õlireostuse koguse ja reostunud ala
kindlakstegemiseks teostas AS EcoPro 2014. aastal uuringu.
2014. aasta sügisel esitas Loksa Linnavalitsus SA Keskkonnainvesteeringute
Keskusele vahendite taotlemiseks projekti, „Tallinna tn 5a jääkreostuse
likvideerimine“.

Meie kaunis kodulinn
Sügis on käes ja esimesed öökülmadki juba üle elatud. Tänavad
on värvilised langenud lehtedest ning
lilleklumbid jäävad üha tühjemaks.
Loksa Linnavalitsuse allasutuses
Loksa Linnahooldus töötab üheksa
inimest, kes teevad kõik selle nimel,
et linn näeks välja ilus ja puhas.
Meie kooli õpilased on kahel aastal
istutanud Rohuaia tänava äärde
kastaneid ning rajanud niiviisi kauni
allee. Näitame oma tänulikust ja
austame nende inimeste tööd aidates
sellele igati kaasa.
Linnaelanik annaks suure panuse,
kui jätaks prügi maha viskamata,
prahi põõsa alla peitmata või oma
kodutehnika teeäärde sokutamata.

Enne jääkreostuse likvideerimist
Riigihanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused. Tööde maksumuseks
kujunes 164 950,08 €. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti
summas 140 207,50 € ja Loksa Linnavalitsus omaosalusega 24 742,58 €.
Puhastustööd algasid 08. juunil 2015. Esialgne tööde lõpptähtaeg oli
30. september 2015. Kuid tööde käigus ilmnesid ootamatud asjaolud.
Maapealsete õlijääkide täidetud betoonmahutite likvideerimisel avastati
nende alt pinnasest veel naftajääkidega täidetud kaks metallmahutit,
milliseid uuringute käigus ei olnud võimalik leida. Seoses sellega pikendati
töövõtja AS Eesti Keskkonnateenused ning Omanikujärelevalve OÜ
Ehitusekspert töövõtulepinguid 15. novembrini 2015. Samuti pikendati
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Loksa Linnavalitsuse vahelist
sihtfinantseerimise lepingut.
Lisatöid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 17 013,60 €,
Loksa linna omaosalus on 3002,40 €.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Kohtumine kirjanik
Heli Künnapasega

26. oktoobril kohtusid Loksa kirjandushuvilised, kelle seas ka meie kooli
7.-12. klassi õpilased, linnaraamatukogus noore ja andeka kirjaniku Heli
Künnapasega.
Heli Künnapas on eesti kirjanik, kes on sündinud 1982.a Pärnu-Jaagupis.
Ta on õppinud Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis ning lõpetanud selle
hõbemedaliga. Kirjanik on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemias
halduskorralduse erialal ning magistrikraadi EELK Usuteaduse Instituudis
kristliku kultuuriloo erialal. Heli Künnapas elab Raplamaal ja tema peres
sirgub neli last.
Heli Künnapas on kirjutanud kolm noorsooromaani („Lõpupidu“, „Tristan“
ja „Tähtajaline elu“), romaani „Homme on ka päev“ ja eluloolise raamatu
„Minu ilus elu maal“.
Heli Künnapas kõneles oma elust, tutvustas raamatuid ja vastas meeleldi
küsimustele.
Üks tema mõtlemapanevaid arvamusi oli selline: „Me kõik ütleme, et homme
on aega küll, siis teeme, aga me ei arvesta, et võibolla polegi homset, seda
inimest meie seas, kellega tahaksime koos olla. Kas meil on aega, et jätta
kõik homse kaela?“
Grete-Geteli Võõsa
Loksa Gümnaasiumi 8.a klass

Jäätmemajandus linnas on väga hästi
korraldatud. Olmepraht, klaastaara ja
paber pannakse nendeks ettenähtud
konteineritesse. Käigu peal tekkinud prügi lähimasse prügikasti.
Kodutehnika, autokummid, ohtlikud
jäätmed, ehitusjäätmed, klaas jms
saab ära anda jäätmejaamas Tallinna
tn 5a. Jäätmejaama lahtiolekuajad
ja hinnad on üleval Loksa linna
kodulehel
www.loksalinn.ee ja linnavalitsuse
stendidel.
Informatsiooni selle kohta on
võimalik küsida helistades Linnavalitsuse telefonile 6031253, meili
teel Loksa Linnahooldusest
laivi.kirsipuu@loksa.ee
või telefonilt 58063455.

Suureks abiks oleks see, kui tänaval
kõndides paneksite tähele mis
ümberringi toimub. Kui sekkuksite
poiste tegevusse kes mingi lõbu
pärast lõikavad lõhki tänava äärde
äravedamiseks ladustatud prügikotte
ning
puistavad
kokkukorjatud
puulehed laiali. Loodame, et
südametunnistus hakkab vaevama
ka sellel kodanikul, kes viis ära laste
istutatud kastanipuukeste toekepid
ning toob need tagasi.
Soovime kõigile rõõmsat sügist.
Laivi Kirsipuu
Loksa Linnahooldus juhataja

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
n ÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
n Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt kui ka ettevõtetelt.
n Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi konteinerisse.
n Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa informatsiooni kodulehel
www.jaatmejaam.ee, koha peal jäätmejaama operaatorilt või tel 52 93 020.

Projektist „Koostööarendamine
eesti ja vene keelt kõnelevate
pensionäride ühingute vahel“
Neljapäeval, 19. novembril 2015.
aastal toimub Loksa Kultuurikeskuse
saalis projekti viimane kokkuvõttev
üritus. See on järejkorras juba kolmas
MTÜ Rannamännid ja PÜ Loksa
Kompass MTÜ südamlik kohtumine,
kus venekeelne ühing räägib oma
tulevikuplaanidest integreerumisel
eesti ühiskonda ja planeeritavast
teekonnast Euroopa väärtuste maana. Pärast seda kogunevad kõik
ühisele ümarlauastiilis arutelule,
jagavad oma kogemusi, kuidas
juhtida ühiskondlike organisatsioone
ja seatakse eesmärgid tulevasteks
ühisteks tegevusteks.
Eelmisel kohtumisel, 27. oktoobril
rääkisid eestikeelsed pensionärid
avatud hinge ja südamega oma
kogemustest Rannamändide tegevuse tulemustest. Tõeliselt sügava
mulje jätavad nende oskused organiseerida õppereise, silmaringi
avardavaid kohtumisi, praktilisi
arendavaid seminare, kursusi ja
oma töötulemusena valminud loomingunäitusi.
Oli kuulda tänusõnu Laivi Kirsipuule, kes juba mitmed aastad aitab
eakatel kirjutada projekte ja koostada
aruandeid.
Vaike Reinla rääkis tulevikuplaanidest, milliseid kursusi ja ringsõite nad veel planeerivad ellu viia.
Täname teda kaunisõnalise esinemise ja kokku kogutud huvitava
fotomaterjali eest, mille ta valmistas
ette kohtumise jaoks. Kõigile
meeldis ka esimene kohtumine, kus
Anu Jonkus Tapa MTÜst Seenior
viis läbi mälutreeningu eakatele.
Mälu treenida, tuli välja, pole mitte
ainult huvitav, vaid ka kasulik.
Treeningut aitas viia venekeelsete
pensionärideni läbi tõlke ja seletuste
Maria Kudrjakova.
Maria Kudrjakova, projekti juht
SA Loksa Kultuur juhatuse liige

TEADAANNE

Pensionäride ühendus Loksa Kompass MTÜ-l on uued tegevusruumid
aadressil Tallinna tn 49 – II korrus (Loksa bussijaam).
Ootame Loksa Kompassi liikmeid teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 10-00 – 16.00.
Tere tulemast!
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Nukkude maailm – näitus
Loksa Linnaraamatukogus
Kui ma lähen õue, külla, vanni,
või kui lähen voodi tukkuma,
siis ei jäta maha mitte iial
oma kullakallist nukku ma... /Wimberg Buratino laulud/
Väikese inimese suur töö on mängimine. Sõna nukk seostub ennekõike
väikeste tüdrukutega, kes nukumänge mängivad. Samas on ka poistel
huvitav nukke uudistada. Nukke on igasuguseid riidest, savist, portselanist,
plastmassist. Ülevaadet erinevatest nukkudest - beebinukud, klounid,
muinasjututegelased, rahvariides nukud ja lihtsalt nukud, said kolme nädala
jooksul huvilised meie raamatukogus nukunäitusel vaadata. Nukud on Esta
Matla erakogust, kes kirjutas oma albumis: ”Tänan sind, et ei visanud ära oma
katkist sõpra, vaid tõid minu juurde uuele elule”. Ta on nukke parandanud,
riided selga õmmelnud - ühesõnaga nukule uue elu andnud. Ise on ta selle
kohta öelnud: „See moment on tore, kui nukk saab valmis ja on puhas ja
silmale ilus.”

„Tulest targem!“
28. oktoobril tulid lasteaeda külla
Päästeameti Loksa päästekomando
tuletõrjujad. Vanema rühma lastele
toimus tegevus „Tean tulest“. Lapsed
said teadmisi tulekahjude peamisest
tekkimise põhjustest ning kuidas
ennetada hooletusest põhjustatud
tulekahjusid. Kõik lapsed teadsid,
et tikkudega ei tohi mängida. Saime
teada, et suitsuandur on väga vajalik
abimees igas kodus. Samuti saime
teada, kuidas tuleb käituda tulekahju
korral ning Nublu aitab meeles
pidada numbrit 112 – 1 suu, 1 nina,
2 silma. Õues said lapsed vaadelda
ning katsuda tuletõrjeautos olevat
tehnikat ja istuda autosse. Oli vahva
ja tore päev.
Aitäh Loksa vapratele tuletõrjujatele.
Pille Paesüld
Päevakoerte rühma õpetaja

Külastuskäik Rakvere Politseimuuseumisse
Loksa Lasteaia Õnnetriinu kolm rühma
Päevakoerad, Jaaniussid ja Sipelgad külastasid
Rakvere linnas Politseimuuseumit. Eesti vanema
rühma Päevakoertele toimus tund „Lapsena
liikluses”. Selle tunni käigus said lapsed ülevaate,
kuidas tänaval turvaliselt liigelda. Saime teada, mis
pistmist on kassisilmadel helkuriga ja kuhu ning
kuidas väike elupäästja kinnitada. Läbi mängude
tutvustati lapse jaoks olulisemaid liiklusmärke.
Lapsed said kaasa ka väikese kingituse. Õues
saime piiluda politseautotesse ning tunda ennast
ka väikeste politsenikutena. Oli tore ja huvitav
päev kõigile nii suurtele kui ka väikestele. Aitäh
bussijuht Olevile, kes meid sõidutas.

Näitusel oli 321 nukku. Päris palju nukke toodi ka lisaks. Külastatavus oli
väga suur. Eriti põnev oli emadel ja vanaemadel, kellele paljud nukud olid
lapsepõlvest tuttavad. Hästi tore oli näha sära laste silmis, kui mõne tuttava
nuku leidsid.
Aitäh, teile kõigile, kes nukunäitust külastasite!
Õnne Teern
Loksa Linnaraamatukogu

„Tee väravad lahti, põllult koju
tuleb saak!“
Perenaine Sügis tõi meile kapsasaaki. Ta jutustas palju huvitavaid asju
kapsast: kui kasulik ja maitsev on kapsas, kust ta pärit on, kus kapsas kasvab
ja kuidas saab teda kasutada ravimiseks. Näitas meile erinevaid kapsaliike,
mis oli kasvatatud põllul ja oma aedades. Peo perenaine Sügis esitas meile
huvitavaid käsitöid, mida ta oli teinud kapsapeadest koos lastega ja nende
õpetajatega.
Vanema rühma lapsed laulsid naljasalme kapsast. Keskmise ja noorema
rühmade lapsed laulsid laule, tantsisid, kõik lapsed said osaled lõbusates
mängudes. Õpetajatel lasi Sügis kaaluda kapsapead käes ja määrata kapsapea
kaalu. Kõige täpsema kaalu määras lasteaia direktor Kaire, mille eest sai ta
suured aplausi
Peo lõpus kostitas perenaine Sügis kõiki mahlaga, kasuliku lillkapsaga. Pidu
oli väga rõõm ja elav.
Tatjana Ivanova
Liblikate rühma õpetaja

Pille Paesüld
Päevakoerte rühma õpetaja

Sügisele vastu
15. oktoobril toimus lasteaias
Kartulipidu. Saal oli kaunistatud
kartuliteemaliste lastetöödega.
Peojuhiks oli muusika õpetaja Kaja.
Kartulipäeva kaudu püüti pöörata
suuremat
tähelepanu
eestlaste
teisele leivale – KARTULILE,
maainimestele, kes seda kasvatavad,
tutvustada külaelu ja väärtustada
elamist maal, kust on pärit meie
kõikide juured.
Kartulipäeva juhtmõtteks oli sügis meie põllul, aias ja laual.
Kartulipäeval mängiti teemakohaseid
mänge. Oli õpetlik ja meeleolukas
pidu.
Margret Latt
Päevakoerte rühma õpetaja

Hea loksalane!
Meie linnas on lapsi, kes tahaksid mängida lauamänge.
Kui Teie kodus leidub mõni liigne (komplektne) lauamäng,
oleksid lapsed tänulikud, kui selle loovutate.
Airi Öösalu
		lastekaitsespetsialist
		e-post: airi.oosalu@loksa.ee
		
tel: 5332 6792
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Loksa Gümnaasiumil on Loksa kool tähistas 148. sünnipäeva
jälle oma muuseum
16. oktoober oli Loksa koolis
natukene pidulikum kui tavalised
koolipäevad. Kui muidu loeme oma
kooli sünnipäevaks 15. oktoobrit,
siis seekord tähistasime sünnipäeva
16. oktoobril, kui oli ka I veerandi
viimane päev.

Esimese tunni ajal toimus pidulik
aktus eesti osa õpilastele ja
õpetajatele. Aktus algas õpetaja
Larissa Plehova koostatud fotode
esitlusega mai kuus toimunud
kevadkontserdist ja 5. oktoobril toimunud õpetajate päevast. I veerandi
ainult „viitega” lõpetanud õpilased
said kiituskirjad. Traditsiooniliselt
pannakse kooli aastapäeva aktusel

9. oktoobril avas taas oma uksed meie kooli koduloomuuseum, mille
ekspositsiooni ja kogutud varaga ei olnud võimalik viimastel aastatel tutvuda
ei linnarahval ega koolis õppijail/õpetajailgi.

Veidi muuseumi ajaloost
1954. aastal asus Loksa kooli tööle ajalooõpetaja Ilme Adamson. Õpetajaameti
kõrvalt sai tema suureks kireks koduloonurga loomine, mis leidis koha väikeses
ruumis ajalooklassi kõrval ja võttis aasta-aastalt üha enam muuseumi nägu
ja mõõtu. Koos oma õpilastega tegutses entusiastlik, tänaseks legendaarseks
saanud õpetaja Adamson tarmukalt nii koduloomuuseumi tarvis esemete
kogumisel ja eksponeerimisel kui koduloo- ja ajalooringide juhendajana.
Kui Ilme Adamson 1991. aastal pensionile jäi, seiskus koduloonurga aktiivne
elu, ehkki seal korraldati aeg-ajalt muuseumitunde ja tutvustati kogutud vara.
Edasistel aastatel olid sealsete varade hooldajateks mitmed õpetajad - Eve
Jürgens, Valvi Joaväli, Riina Paartalu.
Kui 2010. aasta kevadel selgus, et sügisel ühinevad Loksal kaks kooli, oli
tarvis hakata iga vähegi võimalikku ruumi klassiks ümber korraldama. Nii
juhtus ka koduloonurgaga. Ekspositsioon pakiti ja paigutati ümber, jäädes
ootama paremaid lahendusi. 2012. aasta kevadel, kui vaeti kooli 145.
aastapäeva tähistamise plaane, leiti muuseumi varade tarvis paik perekond
Adamsonide endises korteris, kus nad olid koolmeistritena 37 aastat elanud.
Enamik koduloonurga eksponaatidest pandi välja kooli endiste õpilastega
kohtumise ajaks, et vilistlased saaksid meenutada oma kooliaega ja õpinguid.
Kokkutulekule järgnenud aeg on kulunud esemete renoveerimiseks, stendide
korrastamiseks. Kõige mahukam ja energiat nõudvam on olnud üle 800
erineva raamatu kataloogiseerimine ja õpilastööde arhiveerimine.

Veidi tänasest
Töö muuseumis ja muuseumiga pole lõppenud, ent 9. oktoobril said
ekspositsiooniga tutvust värskendada või üldse esmakordselt muuseumi
külastada õpetajad. Kooli sünnipäeva aegu, 12.-16.oktoobril külastasid
muuseumi paljud õpilased. Need, kes ei jõudnud enne I õppeveerandi
lõppu seda teha, saavad tulla edaspidi, ka on mitmed õpetajad planeerinud
ainetunde muuseumis.
Meie koolil on taas muuseum. Tema uus asupaik – tema looja Ilme Adamsoni
kodu – on tähendusrikas ja nostalgiahõngu. Muuseum on lõpuks jõudnud
koju.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Koolivaheaja aktiivne tegevus Loksa
Noorekeskuses
Koolivaheaja sisustamiseks pakkus noortekeskus välja erinevate võistluste
turniiri „Lõbus koolivaheaeg“. Iga päev algas kell 15.00 üks võistlus, kus
paremad said ka auhindu. Selgitasime välja ka aktiivsemad osalejad, kelleks
osutusid Irina Knjazeva ja Irina Linnas, kes võtsid osa kõikidest võistlustest
ning Irina Knjazeva saavutas esikolmiku koha 4 ning Irina Linnas kolmel
võistlusel. Aktiivselt osalesid veel Sandra Eekholm ja Sergei Volkov, kes
said samuti diplomid tubli osavõttu eest. Koolivaheajal olid väga ilusad
ilmad, mida noored kasutasid õues viibimiseks. Kui ilmataat poleks nii helde
olnud, siis oleks ka noortekeskuses olnud rohkem noori ja pingelisemat
konkurentsi.
Aitäh kõigile osalejatele!
Margit Amer, Loksa Noortekeskuse juhataja

Loksa Gümnaasium tänab
HEIKKI KRIMMI,
kes kinkis koolile suure osa oma raamatukogust:
raamatuid, näidendite käsikirju, noote.
Suur-suur tänu!!!

Kolmanda tunni ajal toimus aktus
vene osa õpilastele ja õpetajatele.
Edasi jätkus koolipäev kahe
Eesti Pärimusmuusika Keskuse
kontserdiga:
kell 11.15 algas kontsert vene osale:
„Piirideta pärimus”
kell 12.20 toimus kontsert eesti
osale: „Sinasõprus pärimusmuusika
ja -pillidega”

12. klassi õpilastele rinda kooli
lõpumärgid. Sellel aastal soovisid
koolimärki 12 abiturienti. Lillekimbu
sai suure aplausi saatel Loksa linna
aastaõpetaja Urve Toompuu.

Kõigil suurtel vahetundidel said
õpilased ja õpetajad võimaluse osta
endale kooli meeneid.
Oli ilus sünnipäev!
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Projekt „Alustame algusest 3“ lõppes
suurepärase teadusreisiga Tartusse
„Loksa
Noortekeskuse Avatud
Noortekeskuste
projektikonkursi kaudu rahastatud projekt „Alustame
algusest3“, mis on ka selle sarja viimane, sest oleme
jõudnud oma ekskursioonidega tänapäeva, sai läbi
viimase reisiga Tartusse,“ võttis Loksa Noortekeskuse
juhataja Margit Amer projektitegevuse kokku.
Oktoobri viimasel päeval külastasime Noortekeskusega
Ahhaa teaduskeskust Tartus.
Esmamulje käes, tegime Planetaariumiga reisi
kosmoseavarustesse, kus muu hulgas nägime Kuu
varjatud külge, käisime päikesesüsteemi suurima
planeedi Jupiteri ja meie punase naabri Marsi pinnal
ning tutvusime kaunikujuliste tähtkujudega.
Pikemat sorti sõidu tõttu ei pidanud keegi tühja kõhtu
kannatama, sest kohvikus Newton ootas meid maitsev
lõunasöök.
Varsti suundusime juba töötuppa, kus meil avanes
võimalus ka ise teadust teha. Seal paljastasime oma DNA
ja seetõttu nägime nii imeväikseid osi palja silmaga.
Ahhaas sai tegeleda palju huvitavaga: sõita lae all mööda
traadist köit jalgrattaga, mängida keelteta harfi, testida
enda reageerimisvõimet, käia peegeltoas, lahendada
erinevaid keerukaid nuputamisülesandeid ning paljugi
muud põnevat. Ahhaas oli selleks korraks näituste saali
üles pandud politsei ja lennujaama teemaline näitus,
kus sai tegutseda nii detektiivi, kui ka pätina. Seal sai
tõestust, et veega mängimine on ka teadus.
Müsteeriumid lahendatud ja huvitav tehtud, suundusime

Tartu Lõunakeskusesse, kus käisime 4D kinos, kus
saime nautida vahvat kinoelamust, mis viis meid Hiina
müürile sõitma.
Peale kino peatusime enne ärasõitu veel Free Caffee
söögikohas, kus sõime soojasid ning maitsvaid
pannkooke.
Kõhud täis, läksime bussi peale, mis meid õnnelikult
Loksale tõi ning millega meie väike reis Tartusse lõppes.
Täname siiralt Margit Amerit selle huvitava, õpetliku ja
imetoreda päeva eest!
Grete-Geteli Võõsa ja Sandra Vilumaa

Koolivaheajal suusatamas
Alates aastast 2007 oleme igal
sügisel alustanud suusahooaega
suusatunnelis Leppävirtal Soomes. Leppävirta on 10 000 elanikuga vald Põhja-Savos, mille
keskuses ehk kirkonkülas elab
4300 inimest. Sealsamas asub
ka suur ning väga laialdaste võimalustega
spordikeskus.
Spaja
hotellikompleksi
Vesileppis
all, 30 meetri sügavusel asub
maailma suurim kalju sisse rajatud
suusatunnel. 1,1 km pikkusel
rajal saab nii klassikalises kui
vabastiilis korraga suusatada 500
inimest. Lisaks suusatunnelile on
sportlaste käsutuses täismõõtmetes
kergejõustikustaadion,
pesapalliväljak, heitealade harjutusväljak,
discgolfi rada, välised võrk- ja
korvpalliväljakud
ning
NHL-i
standardile vastav jäähokihall.
Selle aasta kevadel valmis veel
multifunktsionaalne sisehall, mille
kasutusvõimalused peaaegu piiritud
– pallimängudest ja bowlingust
erinevate võitluskunstideni.
Kompleksi heast tasemest annavad
aimu faktid, et juba mitu aastat
korraldab Soome Palliliit koos
AC Milani jalgpalliklubiga just

seal noorte suvist jalgpallilaagrit
ja treenerite koolitust ning mitmel
aastal on oma esimese hooajaeelse
treeninglaagri seal läbi viinud
Moskva CSKA hokimeeskond.
Sel aastal olime koos Tapa
Männikumäe spordiklubi sõpradega Leppävirtal laagris 18.-23.
oktoobrini. Kokku läbisime 6
päevaga 1312,5 kilomeetrit vabalt

ja klassikaliselt. Puhkeõhtul oli
traditsiooniline ekskursioon lähimasse linna, 50 km kaugusel
asuvasse Kuopiosse ning uue alana
proovisime bowlingut, mis samuti
hästi välja tuli. Suusatalv on alanud!
Täname Loksa linna abi eest
treeninglaagri korraldamisel.
Spordiklubi Suusavägi

ELU/sport 7

Rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud kvaliteetmuusika kontserdile lisaks
olid loksalased oodatud ka ooperikontserdile, mille andis tenor German GholamiTorres Tartust ja hingedepäevale sobilik soololaulude õhtu Henry Laksilt.

Loksa aktiivsed
noored osalesid
Aktiivsete Noorte
seminaril
24.-25.oktoobrini toimus Aktiivsete
Noorte seminar Nelijärve Puhkekeskuses. Kokku olid tulnud noorkotkad ja kodutütred kõigist malevatest
üle Eesti, igast malevast kaks inimest
- üks poiss ja üks tüdruk. Osalejaid
oli kokku 30 ringis. Harju malevast
läksid seminarile kaks Loksa rühma
liiget - Helina Piibeleht ja Märt Mägi.
Seminar algas tutvumismängude ja
seltskondlike tegevustega, et kõik
kokkutulnud üksteist tundma õpiksid.
Muidugi ei saanud kõigi nimed
kohe selgeks, aga see ei takistanud
omavahelist suhtlemist. Kõigil paluti
täita ka küsitlusleht, mille tulemusel
saaks täiustada noorkotkaste ja
kodutütarde tegevust ja muuta üritusi
veel huvitavamaks. Küsiti vaba aja
veetmise kohta, mida sa tavaliselt teed
laagris ja mis on sinu arvates puudu
võistluste varustusest. Peale seda
toimus tee-ja kohvipaus, mille järel
asusime gruppide kaupa orienteeruma.
Rada oli Nelijärve Puhkekeskuse
ümbruses. Pidime otsima tähti ning
tähtedest lõpuks kokku saama lause
„olen leidlik“. Kõikidel tiimidel see
ka õnnestus. Kuna olime piisavalt
lõbutsenud, oli aeg tõsiseks mõttetööks.
Moodustati kuuesed grupid ning pidime
mõtlema milliseid üritusi võiksime
üle vabariigi noortele kotkastele ja
kodutütardele korraldada. Oma mõtteid
pidime esitlema ka teistele. Tiimid said
selle ülesandega väga hästi hakkama.
Peale õhtusööki toimus varguse müsteerium, kus ülesandeks oli küsitleda
nelja
kahtlusalust.
Kahtlusalused
olid kokk, koristaja, ajakirjanik ja
vanaproua. Müsteerium seisnes selles,
et keegi oli ära varastanud vanaproua
väga hinnalise prossi ja meie pidime siis
teada saama, kes neist kahtlusalustest
seda tegi. Vargaks osutus kokk, kelle
asjade seast vanaproua pross leiti.
Teisel päeval peale ärkamist mindi
sööma ja valmistuti koolituseks
isiklikust arengust. Kuidas arendada
oma oskusi, teadmisi ja hoiakuid.
Koolitajaks oli Aave Hannus Tartu
Ülikoolist. Koolitus kestis ligikaudu
kolm tundi. Nende tundide jooksul
täitsime ära töölehe, mis seletas
põhjalikult ära, kuidas saavutada
neid tulemusi, mida sina tahad ja
kuidas täiendada oma oskusi. Peale
koolitust said kõik osavõtjad klaasist
kauni kodutütarde ja noorkotkaste
sümboolikaga meene, kus kirjas nimi
ja aasta.
See oli tore üritus ja aitäh korraldajatele.
Märt Mägi ja Helina Piibeleht
Loksa rühma liikmed

Epp Paalberg võitis
murdmaajooksu karika!

Laupäeval, 10. oktoobril toimusid Nõmme spordikeskuses Eesti
klubide karikavõistlused murdmaajooksus. Tüdrukute A-vanuseklassi 2000m distantsi stardijoonel oli ka Loksa tüdruk Epp Paalberg.
Joosti kaks korda 1 km pikkust ringi. Teisele ringile minnes olid ülejäänute eest ära jooksnud 3 tüdrukut, nende hulgas ka Epp. Teise
ringi alguses olnud pikal tõusul lisas ta veel pisut tempot ja sai
konkurentidega vahe sisse. Finišisirgele tuli ta juba pika edumaaga
ning võitis jooksu 15 sekundiga.
Spordiklubi Suusavägi

UJUMISVÕISTLUSED LOKSA UJULAS

26. november ujulas. Võistluste algus kell 17.00.

Alade järjekord
10.-12. klassi poisid ja tüdrukud 50m krooli
6.-9. klassi poisid ja tüdrukud 50m krooli
4.-5. klassi poisid ja tüdrukud 50 m krooli
2.-3. klassi poisid ja tüdrukud 50 m krooli
1. klassi 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 50m selili
6.-9. klassi poisid ja tüdrukud 50m selili
4.-5. klassi tüdrukud ja poisid 50m selili
2.-3. klassi poisid ja tüdrukud 50m 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 25. novembriks ujula
administraatori juures. Sünniaasta, klass, ala.
Ootame rohket osavõttu!!!

Lahemaa meistrivõistlused
lauatennises
MTÜ MC Kolga sisehallis toimusid Lahemaa meistrivõistlused lauatennises.
Võistluste peakohtuniku Avo Seidelbergi sõnul on selline võistlus võistlejate
omapoolne panus regionaalpoliitikasse. Lahemaa meistriks tuli Vihula valla esindaja
Ülle Välba. Teise koha saavutas Arkadi Maseginov (Vihula) ja kolmanda koha
Kunnar Vahtras (Kuusalu) ning neljas oli Aarne Idavain (Kuusalu). Veteranide ( 60+)
hulgas oli esimene Urmas Kotkas (Kuusalu), teine Jaak Kaldjärv (Kuusalu) ja kolmas
Kaarel Naatan Kuum (Kuusalu).
Noorte hulgas Võitis Martti Neidla (Loksa), teine ooli Andrei Bekker (Loksa) ja
kolmas Konstatin Trubins (Loksa). Rikkaliku auhinnalaua eest hoolitsesid Kunnar
Vahtras, Kulinaaria OÜ ja Vihula Vallavalitsus.
Meelis Talts

Loksa lauatennise karikasarja II etapp
toimub 14. novembril 2015 algusega 10.00
Loksa Gümnaasiumi spordisaalis
				Võistlusklassid:
				

Noored kuni 18a, M, N, M50 ja N50

				

Info ja registreerimine tel: 5041944

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.

Väljasõit 22. novembril kell 17.15, info ja piletid Marija Kudrjakova tel 58099705
OÜ ATKO Liinid pakub tööd
bussijuhtidele suurtele ja
väikestele bussidele.

Korstnapühkimise
teenus!
Südamlik kaastunne
õpetaja
Urve Toompuule
EMA
surma puhul.

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

Loksa Gümnaasiumi pere

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.

Ära anda suured põllukivid.
Info tel 603 1253.

Tel.: 508 8941 või 6031263.
E-post: ignatenko49@mail.ru

Info tel: 6272713;
53358698
Lugupeetud
metsaomanikud!
Loksa linna asutused
vajavad jõulukuuski
hiljemalt 10. detsembriks
2015 alljärgnevalt:

* Pikkus 4 meetrit – 4 tükki
* Pikkus 3 meetrit – 2 tükki
* Pikkus 1,5 meetrit – 3 tükki

Info Andres Kaskla, 508 6283,
meiliaadress: andres@loksa.ee

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.

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 03.12.2015 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

