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Loksa Eakate Kodu avab uksed
Sünnipäevad
jaanuaris
Palju õnne!

igapäevaselt toetada.
Kuigi nii eakad kui ka nende
lähedased soovivad oma
kodukoha lähedust, oleme
olude sunnil seni paigutanud
oma eakad erinevatesse
hoolekandeasutustesse üle
Eesti.
Nüüd on see mure murtud ja
veebruaris avab HansaClub
OÜ uue hoolekandeasutuse
Loksa linnas - Loksa Eakate
Kodu.

Loksa linna ja Kuusalu valla
elanikud on viimastel aastatel
olnud mures, et Loksa linnas
puudub asutus, kus saaks
vanaduspõlve väärikalt veeta
need eakad, kes ise enam
hästi toime ei tule ja kellel ka
sellised lähedased puuduvad,
kes suudaksid eakaid

Räägib HansaClub OÜ juhatuse esimees Olev Puldre:
"HansaClub OÜ on tegutsenud
10 aastat ja põhiline tegevusala on hoolekandeteenus.
Praegusel hetkel on meil kaks
töötavat hoolekandeasutust,
millest üks asub Rakveres ja
teine Aasperes. Kavandame
veebruarikuus avada kolmanda
hoolekandasutuse Loksa linnas. Loksal valmivas Loksa
Eakate Kodus on planeeritud
50 voodikohta, nendest 20

Elsa Maria Rentsel 101
Kähte Värk 91
Helgi Malva 88
Elni Luige 86
Lille Laulik 86
Paul Käärid 86
Valentina
Grigorieva 84
Ülo Tamsalu 84
Laine Kuusk 83
Eino Hudilainen 83
Kaarin Allik 83
Niina Kravtšenko 81
Arvo Soosaar 80
Maire Kask 80
Juta Viirand 80
Tamara
Zhuravleva 80
Tatjana Gurina 80
Leho Paalberg 75
Konstantin Malkus 70
Ksenja Rebane 70

Nüüd on mure murtud ja
veebruaris avat ak se uus
hoolekande a sutuse Lok sa
linna s - Lok sa E akat e Kodu
ratastooli vajavatele hoolealustele ja 30 kohta liikuvatele.
Tööd saab umbes 10 inimest,
keda õpetame kohapeal.
Soovime ja loodame, et töötajad saame komplekteerida
Loksa inimeste seast.
Siiani toimis hoone (endine
Meremeeste maja) ühiselamuna. Kuna aga Loksa laevatehas on praktiliselt lõpetanud
tegevuse, siis ei kasuta nad
juba pikemat aega ka meie
teenust.
Et tagada hoolealustele head
elamistingimused, on hoone
rekonstrueerimine meilt nõudnud suuri investeeringuid,
kuid oleme hakkama saanud,
kuigi mingit riigipoolset toe-

Loksa linna uued
ilmakodanikud
poeg
Nazar Boldyrev
tust me saanud pole.
Asukoht on väga hea, sest
asub linna keskel ning lähedal
on bussijaam ja kaubanduskeskus. See tähendab, et ka
mitteloksalastel on lihtne tulla
meie hoolealuseid külastama."
Loksa Linnavalitsus omalt
poolt toetab igati kauaoodatud
Eakate Kodu ja soovib
HansaClub OÜ edu tema
tegemistes.

Siinjuures on asjakohane teada
anda, et ajaleht "Äripäev" tunnistas HansaClub OÜ 2014.a
areneva ja töökohti loova
ettevõttena - gasellettevõtteks.
HansaClub OÜ ootab
hoolealuseid ennekõike Loksa
linnast ja Kuusalu vallast ning
Tallinnast.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

tütar
Elina Sillaots

Palju
õnne
vanematele!
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Hea uudis Loksa linna elanikele

LINNAPEA VEERG

Kui jõuaks uuringutest
ka tegudeni!
Eesti riigil oleks nagu kellegi poolt peale pandud
plaan pidevalt teha kõige
erinevaid uuringuid 
võib-olla oleme isegi
mingis TOP 5-es!
Aastakümneid uurime,
kuidas reformida haridust,
kuidas juurida välja alkoholismi, kuidas viia läbi
haldusreformi,
kuidas
õpetada paremini eesti
keelt jne, jne. Ainuke
väike probleem on tekkinud  kuidagi ei jõua tulemusteni ja inimesed liiguvad sinna, kus kiiremini

Loksal (Tallinna tn 5a) avatakse 02.02.2015 jäätmejaam
Jäätmejaamas võetakse vastu peamiselt taaskasutatavaid jäätmeid ning suuregabariidilisi jäätmeid, nagu mööbel, kodumasinad, olmemasinad jms.
Jäätmejaama operaator on MTÜ Keskkonnateenused, kes korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtmise ning nende edasise
käitlusesse suunamise.
Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama operaator.

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
Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt
kui ka ettevõtetelt.
Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi
konteinerisse.
Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa informatsiooni kodulehelt www.jaatmejaam.ee, koha peal jäätmejaama
operaatorilt või tel 52 93 020.
Loksa jäätmejaama hinnakiri: vt tabel
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!
MTÜ Keskkonnateenused

uuritakse ja mõtted teoks saavad.
Hiljuti saime tutvuda järjekordse uuringuga  Tartu Ülikooli
poolt läbiviidud Esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse
korralduse mudeli loomine.
Erinevalt mõningatest haridus- ja haldusteemalistest uuringutest
on minu arvates seekord tegemist Loksa linna ja Kuusalu valla
seisukohalt päris asjaliku tööga ja asjakohased on ka uuringu
järeldused. Uuringu kohaselt on mõistlik, et esmatasandi terviseteenuste keskuses oleks minimaalselt 3 perearsti. Loksal see
juba nii ongi. Meil ei ole vaja rajada isegi mitte uut keskust,
vaid olemasolev renoveerida ja laiendada. Arvestades ka Loksa
piirkonna suurust ja seda, et ajalooliselt on Loksal osutatud nii
kiirabiteenust kui ka esmatasandi arstiabi, oleks see kõige
mõistlikum variant kogu piirkonnale.
Endise Loksa Tervisekeskuse hoone kuulub Ida-Tallinna
Keskhaiglale (ITK). Praegu rendivad seal ruume piirkonda
teenindavad kolm perearsti, Karell-kiirabi ja hambatehnik.
Ida-Tallinna Keskhaigla osutab ise Loksal järgmisi teenuseid:
*Hooldusravikliiniku koosseisus olev 20 voodikohaga
IV õendusabi osakond (iseseisev statsionaarne õendusabi);
*Günekoloogi ja ämmaemanda vastuvõtt;
*Hambaravi, teenindatakse eelkõige Loksa gümnaasiumi
õpilasi haigekassa lepingu alusel, aga ka kohalikke
elanikke;
*Kooliõe teenus vastavalt haigekassa lepingule;
*Taastusraviteenused nagu massaa, soolakamber,
ravikehakultuur basseinis ja/või saalis ja vähesel määral
ka aparaate füsioteraapia jaoks.
Hoone vajab hädasti kapitaalremonti ja laiendamist eelkõige
Loksa piirkonna elanikele kvaliteetse esmatasandi tervishoiuteenuse tagamiseks.
Vastavalt perearstide rahastamismudelile peaks iga perearsti
meeskonda kuuluma kaks pereõde ja eraldi õe kabinet pereõdede iseseisvaks vastuvõtuks. Selline võimalus tänastes
ruumides puudub. Samuti peaks perearstidel olema korralikud
protseduuri, personali- ja abiruumid. Loksal on praegu sotsiaalministri määrusega kehtestatud Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile täidetud
ruumipuudusel vaid osaliselt.
Loksal oleks hädavajalik vähemalt suvekuudel, kui piirkonnas
on palju puhkajaid, esmaabi andmise tagamine kergemate traumade puhul. Varasematel aastatel tegeles sellega Loksa kiirabi,
pakkudes ambulatoorset vältimatut abi mitte ainult Loksa, vaid
ka Võsu, Käsmu piirkonnale. Täna see võimalus aga kahjuks
puudub.
ITK on korraldanud oma vahendite arvelt Loksa piirkonna patsientide tasuta transpordi ITK eriarstide vastuvõtule ja tagasi,
viie voodikoha ulatuses ajutise hooldusteenuse (24 eurot ööpäev) pakkumise ning kavandab koduõendusteenuse laiendamist.
Aga nagu ma juba mainisin eespool, on Loksal olemas kõik
eeltingimused kogu piirkonnale vajaliku, ajakohase, korraliku
ja nõuetele vastava esmatasandi terviseteenuste keskuse väljaarendamiseks. Vaja on vaid Eesti riigi, ITK ja kohaliku
omavalitsuse vahelist head koostöötahet! Loksa linnal ja ITK-al
on koostöötahe olemas, tahan uskuda, et ka Eesti riigil.
Loodan, et hea mõte saab teoks enne, kui meie perearstid ja õed
ära väsivad või paremaid väljakutseid otsima lähevad.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

OÜ Loksa Haljastuse TEADAANNE
Alates 1.01.2015 OÜ Loksa Haljastuses ei ole
võimalik kohapeal sularahas maksta ning
klienditel on võimalus sõlmida E-arve püsimakse
lepingut SEB Pangas ja Swedbankis.
Loksa Linnavalitsuse fuajees
(Tallinna tn 45, Loksa) on paigaldanud postkast:
1. Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass
MTÜ kirjade jaoks
2. OÜ Loksa Haljastus kirjade ja veenäitude jaoks

Lugupidamisega OÜ Loksa Haljastus

Aadressiandmete korrastamine
Loksa linnas
Loksa linnavalitsuse korraldusega 30.12.2014 nr 205 on Loksa
Linnavalitsus korrastanud Loksa linnas aadressiandmeid vastavalt siintoodud lisale.
Loksa linnavalitsuse korraldus nr 205 Lisa
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Möödunud aasta viimasel kuul
toimus kaks volikogu istungit.
22. detsembri istung
· Volikogu kehtestas Loksa
linna munitsipaalharidusasutuste - Loksa
Gümnaasiumi, Loksa
Lasteaia Õnnetriinu ja
Loksa Muusikakooli direktorite, õppealajuhatajate
ning õpetajate kuutöötasu
uued alammäärad.
Määrusega on haridusasutuse
direktorile antud ka õigus
maksta teatud tingimustel
haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite
piires täiendavat tasu.
Gümnaasiumi õpetajate töötasudeks vajalikud vahendid
eraldab riik. 1. jaanuarist
tõuseb põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate miinimumpalk
800 eurolt 900 eurole, kusjuures iga täistööajaga töötava
õpetaja ametikoha kohta antakse omavalitsustele ja erakoolide omanikele toetust
keskmiselt 1080-eurose brutopalga maksmiseks.
Loksa Gümnaasiumi õpetajate
töötasustamise alused on põhjalikult välja toodud Loksa
Gümnaasiumi töötasu juhendis, mille volikogu kooskõlastas 2014.a juunis.
Muusikakooli ja lasteaia õpetajatele palgaraha makstakse
Loksa linna eelarve vahenditest.
1. jaanuarist tõuseb lasteaia
kõrgharidusega õpetaja töötasu
14,5% ja keskeriharidusega
õpetaja töötasu 15,3% ning
muusikakooli õpetajate töötasu
keskmiselt 10 %.

· Volikogu kehtestas Mere 4
ja osaliselt Mere 14 ning
nende lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamine
algatati Mere 4 omaniku 
laevatehase taotlusel.
Planeeringuga toimub Mere 14
kinnistu jagamine ja osaline
liitmine Mere 4 kinnistuga,
maa sihtotstarbe muutmisettepaneku tegemine, üldplaneeringukohase ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse seadmine, puhkeala
kavandamine, tehnovõrkude ja
juurdepääsuteede ning piirangute lahendamine.
Detailplaneeringu koostas OÜ
Tinter-Projekt.

· Volikogu seadis isikliku
kasutusõiguse AS Starman
kasuks.
AS Starman esitas 24.11.2014
avalduse tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmiseks
sidekanali ja sidekappide ehitamiseks linnale kuuluvatele
Posti ja Nooruse tänavatele.
Kasutusõiguse ala pindala on
kokku 51 m2. Otsuse tegemisel lähtus volikogu linnaelanike huvidest, kuna
Starmani tulekuga Loksale
laieneb linlastele interneti- ja
kaabeltelevisiooni teenuste
osutajate arv. See avardab
valikuvõimalust ja mõjutab
teenuse kvaliteeti ning loodetavasti ka hinda.

· Volikogu otsustas linnavara
tasuta üleandmise teel
suurendada OÜ Loksa
Haljastus osakapitali.
2004. aastal rajas linn endise
vene gümnaasiumile kõrval
asuvale puurkaev-pumpla kinnistule Posti 27a spordiväljaku. OÜ Loksa Haljastus asutamisel anti osaühingule üle
kõik vee-ettevõttele vajalikud
kinnistud, kus paiknevad
puurkaevud, pumplad, biopuhasti, sh ka Posti 27a kinnistu. Üle jäi andmata sellel
kinnistul paiknev murukattega
spordiplats ja seda ümbritsev
paneelaed. Nimetatud vara
jääkmaksumus seisuga
31.12.2014 on kokku
23 081,67 eurot.
Linnavalitsuse ettepanekul
andis volikogu selle vara tasuta üle OÜ-le Loksa Haljastus
ja suurendas selles mahus
osaühingu kapitali.

· Volikogu otsustas lõpetada
Sihtasutuse Loksa
Sotsiaalkeskus tegevuse.
Volikogu asutas SA Loksa
Sotsiaalkeskus 2012. aasta
kevadel. Oli lootus, et sihtasutus suudab omavalitsusest
edukamalt taotleda Euroopa
Liidu tugifondidest raha linna
sotsiaalprojektidele. Kahjuks
sotsiaalkeskuse taotlusi Posti
tn 11 hoone rekonstrueeri
miseks 2,5 aasta jooksul ei
rahuldatud ja sihtasutuse kaudu projektide rahastamine ei
ole enam võimalik.
Sihtasutuse tegevuse lõpetamise korraldamise kohustus
pandi juhatusele.
· Volikogu tegi muudatuse
Osaühing Loksa Ujula
põhikirjas.
Volikogu pidas vajalikuks, et
osaühingut juhiks lisaks juhatusele ka nõukogu. Vastav

muudatus viidi sisse osaühingu põhikirja. Nõukogu liikmed
nimetab Linnavalitsus, juhatuse liikmed nõukogu.
Nõukogu planeerib osaühingu
tegevust, korraldab osaühingu
juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
· Volikogu otsustas võõrandada avalikul suulisel enampakkumisel Posti 44 korruselamu keldrikorruse all
paikneva endise
kodanikukaitse varjendi,
mida juba ligi veerand sajandit
ei kasutata. Varjend pole linnale omavalitsuse ülesannete
täitmiseks vajalik.
Enampakkumise alghinnaks
kinnitati 50 000 eurot. Oksjoni
korraldab linnavalitsus.
· Volikogu muutis oma
komisjonide koosseise.
Majandus- ja eelarvekomisjoni
koosseisusust arvati välja
Allan Alajärv, Andres Mänd,
Jüri Veber ja Ester Rebas ning
kinnitati uued liikmed: Ilmi
Ternovskaja, Viktor Fjodorov
ja Vladimir Deulin. Haridusja sotsiaalkomisjoni koosseisusust arvati välja Ilmi Ternovskaja ja uueks liikmeks sai
Juri Grill.
· Istungi alguses vastas linnapea Värner Lootsmann
volikogu liige Ilmi Ternovskaja 29.08.2014, 06.12.2014
(2 tk.), 12.11.2014 ja
10.12.2014 arupärimistele,
pöördumistele ja avaldustele. Kuna volikogu liige
Ilmi Ternovskaja pole suutnud
endale selgeks teha volikogu

01. märtsil 2015.a toimuvad Riigikogu valimised
VALIMISÕIGUS. Valimistel saavad osaleda vähemalt 18-aastased
hääleõiguslikud Eesti kodanikud.

varingselt hääletada elektrooniliselt veebilehel
www.valimised.ee

VALIJAKAART. Hiljemalt 9. veebruaril 2015.a saadetakse igale
valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile või eesti.ee
kaudu määratletud e-posti aadressile valijakaart. Kui Te ei ole
14. veebruariks 2015.a valijakaarti saanud või kui valijakaardile
kantud andmetes on vigu, pöörduge selgituse saamiseks Loksa
linnasekretäri poole.

HÄÄLETAMINE VÄLJASPOOL ELUKOHAJÄRGSELT VALIMISJAOSKONDA. Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool
oma elukohajärgset valimisjaoskonda. Igas vallas ja linnas on
vähemalt üks selline valimisjaoskond, mis korraldab väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist. Valimispäeval
saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

VALIMISJAOSKOND. Loksa linna haldusterritooriumile on
moodustatud 1 valimisjaoskond (nr 1), mis asub aadressil Loksa
Linnavalitsus, Tallinna tn 45 Loksa linn. Valimisjaoskonnas
viiakse läbi eelhääletus s.h hääletamine väljaspool isiku elukohajärgset jaoskonda ning hääletamine valimispäeval. Lisaks
saavad nimetatud valimisjaoskonnas hääletada isikud, kelle
aadress on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Loksa linna täpsusega.

ASUKOHAS HÄÄLETAMINE. Kui Te ei asu eelhääletamise ajal
oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas, võite taotleda hääletamist oma asukohas.
Asukohas saab hääletada näiteks juhul, kui olete valimiste ajal
haiglas või hoolekandeasutuses, mis ei asu Teie elukohajärgse
jaoskonna territooriumil. Kirjalikku taotlust saab esitada kuni
25. veebruari kella 14.00-ni kas asukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või linnavalitsusele. Asukohas hääletamine toimub
eelhääletamise ajal 23.-25. veebruaril.

HÄÄLETAMINE LOKSA LINNA VALIMISJAOSKONNAS
Eelhääletamine toimub 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00.
Hääletamine toimub 01. märtsil kell 9.00-20.00. Hääletada saab
vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass,
isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi,
sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa
võtta. Isikut tõendava dokumendi alusel kantakse Teie andmed
valijate nimekirja ning allkirja vastu väljastatakse hääletussedel,
kuhu kirjutate ise hääletuskabiinis ühe meelepärase kandidaadi
registreerimisnumbri ja murrate sedeli kokku.
Jaoskonnakomisjoni liige paneb kokkumurtud hääletussedeli
välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi, misjärel lasete
hääletussedeli valimiskasti ise.
ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE. Lisaks on võimalik alates 19.
veebruaril kella 09.00 kuni 25. veebruari kella 18.00-ni ööpäe-

KODUS HÄÄLETAMINE. Kui Te terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Kirjalikku taotlust
saab esitada kuni valimispäeva (01. märts 2014) kella 14.00-ni
kas jaoskonnakomisjonile või Loksa Linnavalitsusele.
Valimispäeval saab esitada taotluse ka telefoni teel kella
09.00-st kuni 14.00-ni. Taotluse esitamiseks tuleb helistada
elukohajärgse jaoskonnakomisjoni telefoninumbril.
Telefoninumbri leiab valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt. Kodus hääletamist korraldatakse vaid
valimispäeval 01. märtsil.
Rohkem infot leiate Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt
www.vvk.ee

liikme pädevust ja õigusi
arupärimiste esitamisel ja
soovib tõlgendada kõiki oma
pöördumisi kui arupärimisi,
selgitas linnapea veelkord Ilmi
Ternovskajale volikogu liikme õigusi ja võimalusi tulenevalt kehtivast seadusandlusest ja Loksa linna põhimäärusest ning vastas võimaluste
piires volikogu liikme
paberites esitatud küsimustele.
· Volikogu kinnitas
revisjonikomisjoni tööplaani.
Seaduse ja linna põhimääruse
kohaselt kontrollib volikogu
revisjonikomisjon linnavalitsuse ja linnaasutuste tegevust
linna põhimääruses sätestatud
korras oma tööplaani alusel
või volikogu ülesandel.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja on arvamusel, et ka temal
on õigus komisjonile ülesandeid jagada. Seadusega see
kooskõlas ei ole, millest on
Ilmi Ternovskajat ka teavitatud. Kahjuks asjata. Töörahu
huvides tegi revisjonikomisjoni esimees ettepaneku, et komisjoni liikmete poolt 10.veebruaril 2014 heakskiidetud tööplaani kinnitaks ka volikogu.
29. detsembri istung
· Istung algas taas volikogu
liige Ilmi Ternovskaja arupärimise ettelugemisega, mis
aga ei olnud arupärimine,
mistõttu istungi juhataja oli
sunnitud sõnavõtu taas
katkestama.
· Volikogu määras Posti 27
kinnistule sihtotstarbe tootmismaa 100% ulatuses.

Posti 27 kinnistu omanik on
OÜ Kornelius. Kinnistul asub
endine koolihoone, mida kinnistu omanik soovis hakata
kasutama tootmishoonena.
Ehitise sihtotstarbe muutmiseks väljastas linnavalitsus
kasutusloa. Kuna ehitis asub
sotsiaalmaal, mis ei vasta
tegelikule kasutusotstarbele,
esitas kinnistu omanik omavalitsusele avalduse määrata
maa sihtotstarbeks tootmismaa. Kui ehitise kasutamise
otstarve on muutunud, määratakse katastriüksuse sihtotstarve ehitise kasutusloas
nimetatud otstarbe alusel.
· Volikogu delegeeris Loksa
linnas katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsustamise Loksa Linnavalitsusele.
Seadused sätestavad, et katastriüksuse sihtotstarbe määramine on kohaliku omavalitsuse pädevuses ja sellega seotud küsimuste lahendamise
võib volikogu delegeerida linnavalitsusele. Et tulevikus
katastriüksuse sihtotstarbe
määramine kiiremini sujuks,
otsustas volikogu delegeerida
antud küsimuste lahendamise
Loksa Linnavalitsusele.
Rohkem informatsiooni Loksa
omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee

Rein Heina
Volikogu esimees

Elukoha registreerimise kampaaniast
Loksa linn korraldas 2014. aasta lõpus elukoha registreerimise
kampaania. Kõigile, kes registreerisid end Loksa linna elanikuks
ajavahemikul 12. november kuni 31. detsember 2014.a, kinkis
linn Loksa ujula aasta pääsmed. Lisaks lubati loosida kõikide sel
perioodil Loksa linna elanikuks registreerunute vahel välja 1 televiisor, 1 veekeetja ja 2 kuni neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi.
Kampaania perioodil registreeris Loksa linna elanikuks mujalt
omavalitsusest 24 inimest. Nende isikute nimed on juba edastatud Loksa ujulale. Tasuta ujula pääsme kasutamine toimub
isikuttõendava dokumendi alusel ja seda juba alates 12. jaanuarist 2015.a.
Linnavalitsuse liikmete poolt 20. jaanuari 2015.a linnavalitsuse
istungil läbi viidud loosimise tulemusel võitis veekeetja Neeme
Pajusaar, televiisori Andrii Gorbatko ning kuni neljaliikmelise
pere kruiisi Rootsi Alar Allaste ja Maksim Potjomkin. Võitjatele
antakse auhinnad üle 24. veebruaril 2015 Eesti Vabariigi
aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel Loksa Gümnaasiumi saalis.

Tasuta juristiabi veebist

Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu
õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid.
Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt
küsimuste ja vastuste rubriigis. Täiendame neid teemasid
pidevalt, arvestades külastajate eelistusi ja soove. Kui Te
aga sealt lahendust ei leia, võite esitada küsimuse foorumis, kus Teile vastavad Eesti Juristide Liidu juristid.
Veebilehte haldab alates 01.05.2014
Justiitsministeeriumi toel Eesti Juristide Liit.
Veebileht on nii eesti kui venekeelne.
Veebileht asub: www.juristaitab.ee
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Keskkonnainvesteeringute Keskus
rahastab reostuse likvideerimist
Tallinna tn 5a maa-ala vajab puhastamist sinna nõukogude ajast
jäänud tööstusjääkidest. AS EcoPro viis läbi 2014. aastal põhjaliku uuringu reostuse ulatuse ja koguse määramiseks. Uuring on
aluseks pinnase puhastamisel. Uuringut toetas KIK.
Loksa Linnavalitsus esitas 2014. a augustis Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse reostuse likvideerimiseks Tallinna
tn 5a maaüksuselt. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab
reostuse likvideerimist 213 975,60 euroga. Loksa Linnavalitsuse
omaosalus on 37760,40 eurot. Projekt algab 2. veebruaril 2015.
Tööde teostaja leidmiseks korraldatakse riigihange.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonna nõunik

ELU

jaanuar 2015

Loksa noored Leedus
Loksa noored Kristo Metus ja
Helina Piibeleht osalesid Leedus vabaduse kaitsjate päeva
mälestusjooksul
Leedus tähistatakse 13. jaanuaril vabaduse kaitsjate
päeva, mil mälestatakse 13.
jaanuaril 1991. aastal Vilniuse
teletorni juures kokkupõrgetes
Nõukogude
sõjaväelastega
hukkunuid.

Alates 1992. a peetakse hukkunuid meeles mälestusjooksuga, kuhu 2015.a oli kutsutud
ka Kaitseliidu esindus.
Kaitseliitu esindas 10. jaanuaril 7 Tallinna maleva ning 7
Harju maleva kodutütart ja
noorkotkast. Vilniuses võttis
meid 9. jaanuaril vastu Leedu
Küttide Organisatsiooni esindus ning ööbisime Vilniuse

Sõjaväeakadeemias.
10. jaanuaril kell 12.00 kõlas
mälestusjooksu stardipauk.
Raja pikkus oli 9 km, mis
kulges hukkunute matmispaigast läbi Vilniuse linna teletornini, kus täna seisab
hukkunutele püstitatud mälestustahvel. Meie olime kohal 2
tundi enne stardipauku ning
saime seal ka kuulsaks.

Inimesed märkasid koheselt
meie mütse, kus oli peal Eesti
lipu embleem. Meist ja meiega
koos tehti pilte teha ning andsime ka intervjuu Leedu ajakirjanikule.
Helina Piibeleht
Loksa rühma kodutütar
Foto: Sälli Sedrik

Rannamännid korraldavad
tekstiilimaalingute koolituse
Mittetulundusühingu Rannamännid poolt kohaliku omaalgatuse
programmi esitatud taotlust "Käsitöö koolitus - rahvusliku mustri
trükkimine tekstiilile" summas 584,72 eurot, toetati 526, 22 euroga. Ülejäänud summa kaetakse omaosalusega.
Projekt hõlmab tekstiilimaalingute koolitust. Sihtgrupiks on
eeskätt käsitööga tegelevad 30- 50 aastased inimesed. Õppetöö
toimub kahes, kuni viiest osalejast koosnevas grupis. Idee pärineb
Muhumaa Käsitööseltsist, kus MTÜ Rannamännid käsitööhuvilised käisid suvel kogemusi vahetamas. Eesmärgiks on
õppida kohaliku päritoluga käsitöömustreid avaldama tekstiilimaalingutes.
Projekti toetab KÜSK.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Ummi tsirkus

www.ummitsirkus.weebly.com

13. jaanuaril käis
Loksa Gümnaasiumis
külas kloun Ummi.
Kahe õppetunni jooksul nägid nii eesti kui
vene osa 1.-4.klassi
õpilased vahvaid kloun
Ummi trikke - kloun
trikitas pallidega, rõngastega, klotsidega,
vetsupaberiga, jalgrattaga... Oma tegevusse kaasas ta ka
lapsi, kelle seas tekkis
rüselus - kõik soovisid
minna klouniga trikke
kaasa tegema.
Küsitledes lapsi, ei leidnud ma ühtegi, kes
oleks vastanud, et ei
meeldinud.
Fotosid sellest etendusest saab vaadata ka
kooli kodulehelt. Kes
tunneb suuremat huvi
kloun Ummi tegevuse
vastu, siis vajaliku info
leiate

Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Loksa Noortekeskuse tegemised
Traditsiooniliselt küpsetavad Loksa noored jõulude ja aastavahetuse vahelisel ajal piparkooke. Nii toimuski ühine piparkookide
tegemine 30. detsembril.
Noored täitsid pannid erinevate kujudega piparkookidega ning kui
kõik olid ahjust väljas, siis istuti ühiselt lauda, et koos teed juues
ja piparkooke krõbistades lõpetada aasta 2014.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Rahvastikustatistikast aastal 2014
Harju maakonnas ja Loksa linnas

Harju maakonnas on elanike arv kasvanud võrreldes eelmise
aastaga 5325 võrra 587 770 inimeseni. Neist mehi 270 791 ja naisi
316 979. Meestest on enim 1983. aastal sündinuid (4956) ja naistest 1984. aastal sündinuid (5292). Elanike arv kasvas võrreldes
eelneva aastaga 11 ja langes 12 omavalitsuses.
Loksa linnas on elanike arv vähenenud eelmise aastaga 55
võrra 2754 inimeseni. Neist mehi on 1332 ja naisi 1422.
Meestest enim on 1950. ja 1973. aastal sündinuid (mõlemaid
32) ja naistest 1962. aastal sündinuid (36). Loksa linna registreeris 2014. aastal oma elukoha 63 isikut, mis on 28 võrra
vähem kui 2013. aastal, kuid 27 võrra enam kui aastal 2012.
Loksa linnast registreeris oma elukoha mujale omavalitsusse
101 inimest, mis on 67 võrra vähem kui 2013. aastal ning 28
võrra vähem kui 2012. aastal.

Eelmisel aastal registreeriti Harju maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 1678 lapse sünd, mis on 30
võrra vähem kui 2013 aastal, mil registreeriti 1708 sündi. Poisse
sündis 880 ja tütarlapsi 798. Kaksikuid sündis 22 paari, neist 8
paari vendi, 5 paari õdesid ja 9 paari õde-venda. Noorim ema oli
16 aastane ja isa 17 aastane. Vanim ema 42 ja isa 63 aastane.
Esmasündinuid oli 625, teisi lapsi 660, kolmandaid 310, neljandaid 50, viiendaid 21, kuuendaid 9, seitsmendaid, kaheksandaid ja kümnendaid lapsi üks. Populaarseimad poistele pandud
nimed olid Rasmus (18), Markus (17), Robin (14), Kristofer (12),
Robert (11), Sebastian (10) ja Andreas (9). Tütarlaste seas olid
populaarsemad nimed olid Laura (14), Eliise (10), Sandra (9),
Liisa (8), Lisandra (8) ja Elisabeth (8).
Loksa APTEEK
Papli tn. 2, Loksa, Tel 607 5558
e-post: benu.5166@benu.ee
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

Eelmisel aastal registreeriti 19 Loksa linna lapse sünd, mis on
4 võrra enam kui 2013. aastal ning 6 võrra enam kui 2012.
aastal. Poisse sündis 12 ja tütarlapsi 7. Kui aastal 2013 oli
poisse 80% sündinuist ja tüdrukuid 20%, siis 2014. aastal olid
protsendid vastavalt 63% ja 37%. Kaksikuid sündis üks paar
 õdesid. Sünnitanute keskmine vanus oli 28,5. 2013. aastal oli
selleks 30,5. Esmasündinuid oli 7 (37%), teisi lapsi 9 (47%),
kolmandaid 2(11%) ja viiendaid 1 (5%).
Surmakandeid koostati 2014. aastal Harjumaal kokku 1061, see
on 69 võrra vähem 2013. aastast, mil registreeriti 1130 surma.
Mehi suri 493 ja naisi 568. Aasta varem suri 511 meest ja 619
naist. Lahkunute keskmine vanus oli 73,8 aastat, meestel 68,5 ja
naistel 79 eluaastat. Surmade arv on aasta-aastalt kahanenud.
2012. aastal registreeriti 1133 ja 2011. aastal 1161 surma.
Surmakandeid koostati Loksa linna elanike kohta 2014. aastal
35, see on samas suurusjärgus viimaste aastate näitajatega
(2013-34; 2012-43; 2011- 35; 2010  38). Mehi suri 16 (46%) ja
naisi 19 (54%). Lahkunute keskmine vanus oli 72,9 aastat,
meestel 68,3 ja naistel 76,7 eluaastat.
Abielusid sõlmiti 2014. aastal 166 ja lahutusi registreeriti 50.
Välismaalastega sõlmiti 21 abielu, neist 17 välismaalase elukohaks oli Eesti. Vanim pruut oli 80 aastane ja tema väljavalitu 74
aastane. Aasta varem registreeriti kokku 183 abielu ja lahutati 57.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati maavalitsuses 41, (2013. aastal
46). Perekonnanime muudeti 36 korral, eesnime 8 korral ja isikunime 5 korral.
Koostatud Eesti Rahvastikuregistri andmetelt Harju Maavalitsuse ja
Loksa Linnavalitsuse poolt

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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Loksa Kultuurikeskuses
tähistati õigeusu jõule
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Suurepärane muusika Loksa
Kultuurikeskuses
Detsembri lõpus toimus Loksa
Kultuurikeskuses kontsert "Tulemise aeg".
Esinesid oma ala meistrid
Andreas Lend tellol ja Allan
Jakobi akordionil.
Suurepärased muusikud tõid
kuulajateni Arvo Pärdi, Ernst
Blochi, Manulel de Falla,
David Popperi, Astor Piazzolla
ja Edward Elgari muusika.
Kontserdi lõpetas jõululaulude
popurrii.
Suur tänu Pille Lille Muusikute
Fondile ja Loksa Kultuurikeskusele, et selline tore
kontsert jõulukuul toimus.

Okaste magus vaigulõhn,
küünlaleegi mäng, ahvatlev
küpsetamise lõhn, kuusepuu
Seda õhtut ootavad hingevärinaga peaaegu 200 erineva maa
inimesed. See - jõululaupäev
on kõige suurem ja püham
päev kristlikus kalendris.
Tähistai seda 10. jaanuaril.
Õhetavad tüdrukud-kaunitarid
võtsid külalisi vastu hea sõnaga, kuuma tee ja pontikute ja
barankadega kostitasid.
Lauludega salmidega esinesid
õigeusu pühapäevakooli lapsed, koolilapsed lugesid ja

lavastasid luuletusi.
Elavaloomulised Kalina koori
naised soovisid kohalikule rahvale õnne, soojendasid südameid oma lauludega, kostitasid
kõiki külalisi pannkookidega,
mida sai nii mee kui hapukoorega, kartuli pannkookidega, pudru mee ja pähklitega,
marineeritud asjadega või
moosiga.
Jõulupeod - see on üks kristlikke pidusid, kus kiriklikud ja
rahvuslikud traditsioonid on
omavahel seotud, nendest rääkis Zoja Linjova. Näiteks

Ukrainas on siiani säilinud
jõulusandiks käimise traditsioon, lapsed käivad majast
majja, laulavad jõululaule ja
soovivad pererahvale rahu ja
heaolu, puistates enne seda
veel põrandale külvinisu või
varjast otra, mis uskumuse
järgi peaks tooma majja heaolu
ja õnne. Tänutäheks annab
pererahvas lastele maiustusi
või münte, mis toovad, nagu
usuvad paljud, edu terveks
aastaks.
Pidu tuli välja hingestatud,
vanematele - soojad mälestused, väikestale - õpetlikud
teadmised meeles pidamiseks.
Kui me tahame pidu, siis tuleb
meil see endil teha. Tänan
kõiki, kes panustas ja aitas
teha seda pidu. Suur tänu Zoja
Linjovale, Nadezhda Tokarevale, Niina Malkusele, koor
Kalinale, Jelena Nikitinale ja
tema viienda klassi õpilastele
ning Margarita ultsile ja tema
väikestele lauljatele.
Marija Kudrjakova
Loksa Kultuurikeskus

Etendus "Teise mehe pea"
Vihmase jaanuarikuu nukravõitu pühapäeva õhtul sütitasid
inimesi Loksa Kultuurikeskuse
laval sensuaalsed, erootilised,
armuintriigid, surmavad kired just nagu Venemaal Jekaterina
II palees 18. Sajandi teisel
poolel. See oli Tsaari-Venemaa, aga siia oli toodud poole
sajandi tagune koomiline
Prantsusmaa, kus peategelane
Valorin laveerib prokuröride,
naiste ja tapjate vahel Marcel
Ayme etenduses "Teise mehe
pea", lavastajaks Tõnu Tamm
ja esitajaks meie naabrid Kuusalust Kuusalurahva Teater.
See etendus on peen prantsuse
satiir õigusemõistmisest romantilise alatekstiga.
Kostüümid ja dekoratsioonid
vääriksid lausa eraldi artiklit.
Laval möllasid kired, otsustati
saatuseid, anti ära võõraid päid
õigluse käe all, igaüks päästis
enda pead ja otsis kasulikku
tõde. Näitlejad mängisid
hingestatult, kui pealtvaatajad
naersid, siis järelikult komöö-

dia õnnestus. Marcel Ayme
loos elu keeb, aga kultuurikeskuse saalis oleks võinud pealtvaatajaid sõrmedel
kokku lugeda. Ilmselt ei jagu
meie linnas just selliseid kirgi
või armastuse intriige. Igav on
meie linnas nukravõitu pühapäeva õhtul vihmasel jaanuarikuul.
Marija Kudrjakova
Loksa Kultuurikeskus

Loksa Lasteaia Õnnetriinu tegemistest
Detsember - see pole mitte ainult talve algus, vaid ka jõuluootus, ettevalmistused uue
aasta tähistamiseks. Aeg, mis
on seotud kogu lasteaia kollektiivi pingelise tööga, alustades
direktorist kuni kõige pisemateni. Valmistusime adventideks, kuid neid on neli. Saali
tegime päkapikutoa, kus igal
nädalal jutustati uusi lugu elust
päkapikumaal, jõulueelsetest
ettevalmistustest päkapikulas,
loeti muinasjutte, anti ülesandeid ja pakuti ootamatuid
üllatusi. Akendel moodustasid
lumehelbed mustreid, jooksid
põhjapõdrad, päkapikud kottidega, seejärel lisandusid värvilised tuled kuuskedel, lasteaia
koridoris lõhnas Jõulude järgi.
Detsembri keskel toimus igaas-

tane laat: kus olid nii laste
tööd, kui ka meie vahvate
emade ja isade tööd, kõikjal
majas levisid magusad aroomid, piparkookideja kohvi
lõhn. Ja siis, lõpuks ometi, detsembri kulminatsioon  Jõulukuusk toodi pidulikult kaunistatud saali, seejärel jõudis
kätte kauaoodatud kohtumine
Jõuluvanaga, Lumehelbekese,
Lumememme ja sõbradega
metsast: Karu ja Jänkuga. Oli
palju lõbutsemist, hõiskeid,
kilkeid, laulmist ja tantsimist.
Naeru ja laste rõõmsaid nägusid, fotoaparaatide välgatusi
ja muidugi kirjud nimedega
karbid magusate kingitusega.
Pidude rida lõppes saalis kuuse
ärasaatmisega. Lasteaia saali
kogunesid võlurite kutsel

(muusikaõpetajad) kokku kõik:
päkapikkudeks muutusid kõikide rühmade lapsed harjumuspäraste sipelgate, liblikate, jaaniusside, lepatriinude, päevakoerte, põrnikate ja mesilaste asemel. Ja kõige tähtsam
sellel korral oli meie jäljendamatu Õnnetriinu - lõbus,
ulakas ja lahe. Iga rühm esitas
ühe muusikalise numbri, sõitsime kelkudega ja puhusime
kustu tulekesed meie rohelisel
kaunitaril. Head aega, kuuseke,
järgmise kohtumiseni meie
mugavas lasteaias, ootame sind
taas. Head 2015 aastat!
Ljudmilla Dmitricheva,
Natalja Kalinina, Liivi Tang
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
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Loksa Gümnaasium sai
õppekäikudeks KIK-lt
toetust

2014. aasta suvel oli võimalus taotleda KIKilt õppesõitudeks ja
aktiivõppeprogrammideks Keskkonnateadlikkuse programmist
toetust projektile "Eesti kauni loodusega tutvumine". KIKi
finantseerib projekti abikõlbulikke kulusid summas 11060,60 
detsembrist-juunini vastavalt ajakavale. Igal klassil on võimalik
sõita kaks õppesõitu koos aktiivõppeprogrammiga, võimalus õppida teismoodi, arendada loovust, ettevõtlikust, seoste loomist jne.
Esimene õppesõit toimus 10. detsembril 2014 1.a ja 1.b klassile,
õppeprogramm "Retk lemming Lemsiga". Tagasiside oli positiivne. Õppesõidu lisaväärtuseks oli külaskäik Elistvere loomaparki, mis seostub keskkonnateadlikkusega.
Järgmisena sõidavad 28. jaanuaril 2015 Jääaja Keskusesse 2.-4.
klassid, aktiivõppeprogramm "Jääaeg Maa arengu lahutamatu
osa". Õppesõite tuleb erinevatesse Eestimaa looduskeskustesse.
Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi direktor

HARIDUS

jaanuar 2015

Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused Loksal
16. jaanuaril toimusid Loksa
ujulas Eesti Koolispordi Liidu
ujumisvõistlused. Osalesid 1.9. klasside õpilased. Olid individuaalvõistlused ja teatevõistlused. Osales 250 last ja
noort. Korraldajaks oli Helle
Aitsen Eesti Koolispordi Liidust, ujumisvõistluste läbiviijateks Monika Gunnar Tõnning
koos tublide abilistega - suur
tänu neile! Suur tänu ka Loksa
ujula tegevjuhile Rainer Lappile. Nii rohkearvulise osavõtuga võistlust pole Loksa ujulas enne korraldatudki, aga
kõik õnnestus väga hästi, rahule jäid nii korraldajad kui ka
osalejad. Arutlusel oli ka, et
järgmiselgi aastal toimuvad
ujumisvõistlused just Loksa
ujulas.
EKSL ujumisvõistlustel saavutas esikoha Kohtla-Järve Maleva Põhikool, teiseks tuli
Tamsalu Gümnaasium ja kolmandaks Tartu Tamme Gümnaasium.
Palju õnne individuaaldistantside võitjatele ja teatevõistluse võitjatele. Tublid olid
kõik! Ning kõikidele noortele
rõõmu ujumisest ning tahet ja
jaksu trenni teha.
Võistluste protokolli ja tulemustega on võimalik tutvuda
Eesti Koolispordi Liidu kodulehel: www.koolisport.ee

Ujumisvõistlused Loksal
11. detsembril 2014 toimusid Loksa ujulas ujumis- Mehed
võistlused. Kuna kolm kuud oli juba hoolega treenitud, 1. Rein Kane 44.00
siis oli ka aeg omavahel mõõtu võtta. Osales 20 noormeest ja 13 tüdrukut ja üks mees. Lapsed said kõik au- 25m vabalt
hinnaks kommi ja jäätist ning parimad ka diplomid.

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!

50 m vabalt
P 10 -12 klass
1. Miron Storoev 27.81
2. Martin Rumm 31.76
3. Marko Kurisoo 33.93

50 m selili
P 10-12 klass
1. Miron Storoev 35.23
2. Martin Rumm 42.09
2.Marko Kurisoo 42.09

P 6 - 9 klass
1. Anton Vitulev 33.71
2. Pjotr Sankin 35.55
3. Kristjan Tarning 44.91

P 6 - 9 klass
1. Anton Vitulev 39.60
2. Pjotr Sankin 42.79
3. Kristjan Tarning 55.23

T 4 - 5 klass
1. Elis-Jelizaveta Tsehmister 46.67
2. Anastasia Panjuhno 56.59
3. Viktoria Utjuganova 2.18.05

T 4 - 5 klass
1.Elis-Jelisaveta Tsehmister 56.21
2. Anastasia Panjuhno 1.15.68

P 4 - 5 klass
1. Sergei Fomin 41.10
2. Roman Pshnychnyy 41.82
3. Semjon Ternonokin 42.75
4. Mark Perman 43.47
5. Artur Sankin 44.57
6. Matvei Nefjodov 46.12
7. Damir Kalinin 51.11

P 4 - 5 klass
1. Roman Pshnychnyy 47.75
2. Artur Sankin 49.03
3. Mark Perman 50.58
4. Matvei Nefjodov 50.68
5. Sergei Fomin 51.83
6. Semjon Ternonokin 54.83
7. Damir Kalinin 59.81

T 2 - 3 klass
1. Grete Tuur 54.68
2. Elena Gubenkova 1.02,39
3. Alisa Jõgi 1.06,29
4. Loviisa Sillajõe 1.08,65
5. Ida Leen Katvel 1.17,78
6. Liisa Olop 1.22,27
7. Jekaterina Nikitina 1.22,31

T 2 - 3 klass
1. Elena Gubenkova 57.32
2. Grete Tuur 58.51
3.Loviisa Sillajõe 1.03,79
4. Alisa Jõgi 1.11,45
5. Ida Leen Katvel 1.13,60
6. Jekaterina Nikitina .24,51
7. Liisa Olop 1.41,27

P 2 - 3 klass
1. Kuldar Süda 40.57
2. Ranel Liivamägi 46.38
3. Danil Fomin 53.81
4. Trofim Repkin 1.17,06
5. German Jakovlev 1.26,83

P 2 - 3 klass
1. Kuldar Süda 50.58
2. Ranel Liivamägi 52.76
3. Danil Fomin 56.92
4. German Jakovlev 1.06,67
5. Trofim Repkin 1.26,77

T 1 klass
1. Johanna Süda 20.72
2. Linda Trolla 28.21
P 1 klass
1. Uku Trolla 26.01
P - lasteaia lapsed
1. Karl Kustav Terras 35.75

Mehed
1. Rein Kane 55.40
25m selili
T 1 klass
1. Johanna Süda 25.79
2. Linda Trolla 29.92
P 1 klass
1. Uku Trolla 29.22
P - lasteaia lapsed
1. Karl Kustav Terras 39.71

T - lasteaia lapsed
1. Saskia Tuur 34.28

Head treenimist järgmisteks võistlusteks!
Rainer Lapp
OÜ Loksa Ujula juhatuse liige
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Loksa tublide noorkotkaste ja kodutütarde
rühm tähistas oma 15. sünnipäeva

Elsa Maria Rentsel - 101
Peaaegu igas meie lehes on
olnud juttu Loksa rühma tublide noorkotkaste ja kodutütarde huvitavatest ettevõtmistest, võistlustest ja väga headest tulemustest.
20. detsembril kogunesid Lok-

sa rühma noorkotkad ja
kodutütred Loksa Kuulturikeskuse saali pidulikule aktusele. Algul plaaniti küll, et
aktus korraldatakse Loksa
Noortekeskuses, kuid kuna
sündmus tõotas kujuneda suu-

Loksa noorkotkaste
rühm 1930-ndate
aastatel

rejooneliseks, siis otsustati
aktus pidada Loksa Kultuurikeskuse saalis.
Loksa rühma olid tulnud
õnnitlema Harju malevkonna
pealik lipnik Lauri Lasimer,
Harju maleva noorkotkaste
noorteinstruktor Arvis Hallik,
Harju maleva kodutütarde
instruktor-noortejuht
Riina
Uuk, Loksa rühma üks asutaja
liikmeid praegune Kuusalu
Keskkooli riigikaitse õpetaja
Riho Salumäe, Loksa Linnavalitsus, lapsevanemad ja
Loksa rühma vilistlased.
Ürituse auliikmeks oli 89-aastane Lembit Laurend, kes kuulus Loksa noorkotkaste rühma
1930-ndate aastatel. Tarmo
Ameril oli slaidide hulgas ka

üks foto just tollest kaugest
ajast. Lembit Lurend on lubanud tulla ka edaspidi noortega kohtuma ja rääkima.
Loksa rühma juhid Margit
Amer ja Tarmo Amer tänasid
omalt poolt kõiki, kes neid on
abistanud ja toetanud.
Margit ja Tarmo on meie
noortele suurteks innustajateks. Suur tänu teile! Jaksu ja
tahet noori juhendada, olgu teil
palju toredaid edukaid ettevõtmisi!
Noortele - ikka pealehakkamist, osavust, taipu ja
koostegemise rõõmu ning palju
toredaid laagreid ja võistlusi!
Loksa Elu

18. jaanuaril tähistas Loksa kooli endine kauaaegne
koolitädi Elsa Maria Rentsel oma 101. sünnipäeva.
Elsa-Maria Rentsel töötas Loksa koolis koristaja ja kellahelistajana 24 aastat, aastail 1953-1977.
Eakat vanaprouat käisid õnnitlemas sugulased, tuttavad, Loksa kool ja Loksa Linnavalitsus.

Joonistuspäev
"Koolilapse auto"
20. jaanuaril toimus 9. traditsiooniline Harjumaa algklasside 2.- 4. klasside poiste autode joonistamise päev
teemal "Koolilapse Auto".
Ürituse sponsoriteks olid:
Abc Motors
Volvo Estonia
Reval Auto Esindused OÜ
Harju Maavalitsus
Loksa Linnavalitsus
Osalesid poisid Kuusalu, Kiili , Saue, Saku, Kehra Jüri,
Viimsi, Aegviidu, Aruküla, Kostivere, Kolga, Ruila, Ardu,
Neeme, Randvere Lehola, Vihasoo ja Loksa koolidest kokku 113 joonistajat ja nende õpetajad.
Samal ajal kui poisid joonistasid, toimus õpetajatele Maie
Itse juhendamisel õuesõppe tund.
SUUR TÄNU kõikidele Loksa kooli töötajatele ja õpilastele, kes aitasid ürituse õnnestumisele kaasa!
Loksa Gümnaasiumi algklasside õpetajate nimel
Eve Jürgens
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Sertifikaadiga pottsepp teeb
ja renoveerib ahjusid,
kaminaid, välikaminaid, köögipliite ja koldeid.
Telefon: 56379527

Korstnapühkimise teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil 20-aastane kogemus 
SEE ON PUHTUS JA KVALITEET.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10% allahindlust.
Veel: pulber- ja CO2 (süsihappegaas) kustutite
täitmine ja kontroll.
Tel: 508 8941 või 6031263

Loksa lahtised meistrivõistlused suusatamises
Loksa linn, Suure kivi juures
7. veebruar, algus kell 11.00
suusatamine (vaba)

Võistlusrada: kõik alad toimuvad 1 km pikkusel ringil.
Võistlusklassid ja distantsid suusatamises :
Vanuseklassid:
Mehed
Naised
E
kuni 10 a.
1 km
1 km
D
11 - 12 a.
1 km
1 km
C
13 - 14 a.
2 km
1 km
B
15 - 16 a.
3 km
2 km
A
17 - 18 a.
5 km
3 km
MN
19 - 39 a.
5 km
3 km
MN VI 40 - 49 a.
5 km
3 km

MN V II
MN V III
MN V IV

50 - 59 a.
60 - 69 a.
70 ja vanemad

3 km
3 km
1 km

2 km
2 km
1 km

Kohtade arvestus: paremusjärjestus selgitatakse välja aegade
põhjal.
Autasustatakse: iga ala kolme paremat autasustatakse
medalitega.

Registreerimine: toimub võistluspaigal
Kontaktinfo: 5041944
rainer.lapp@loksa.ee
http://www.loksalinn.ee/spordiuritused
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