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XXVI laulu- ja XIX tantsupeost

LOKSAELU
Tasuta

Loksa Kandi Ajaleht

XXVI laulu- ja XIX tantsupidu
on sündinud aja puudutusest.
Aeg talletab iga jagatud puudutuse ning sellest saab aja lugu.
Puudutus, mis on jagatud
sõrme, südame või sõnaga,
annab meie elatud elule ja ajale
tõelise väärtuse ja väe. On
meie endi teha, milline saab
olema meie aja puudutus ja
lugu. On meie puudutuste aeg.

Palju õnne
sünnipäevaks!

Puudutuse ime
Puudutus on  puudutamine.
Puudutus on puhkemine väljapoole. Puudutamine on enese
ulatamine teisele.
Puudutamine on kinkimine.
Hindamatute kingituste kinkimine vastamisi. Ma puudutan
sind, et saada sind minu vennaks, Et saada sind minu õeks.
Võta mu puudutus vastu, luba
mul elada. Ma ootan su puudutamist vastu.

JUULI

Hando Runnel, 2012.
IDEE
Läbi selle peo kahe olulise
märksõna aeg ja puudutus on
laulu- ja tantsupidu seekord
erakordselt orgaaniliselt kokku
kasvanud juba ideetasandist
peale. Laulupeo ideekavandi
konkursi võidutöö Ajalootund keskendus ennekõike aja
tunnetamisele läbi eelkäijate
loomingu taasavastamise ning
väärtustamise. Tantsupeo ideekavandi konkursi võidutöö
Puudutus vaatleb aega, kui
hindamatut väärtust, et läbi
oma puudutuste luua sellist
maailma, mida tahaksime oma
järeltulijatele jätta.
XXVI laulu- ja XIX tantsupeol
Aja puudutus. Puudutuse aeg
kohtuvad kaks olulist märksõna  aeg ja puudutus. Laulupeo
esimese kontserdi kava Aja
puudutus toob meieni väärtusliku varamu alates esimesest
laulupeost. Teise päeva kavas
on palju loomingut tänaste
autorite sulest.
XIX tantsupeo ideekavand
Puudutus on sündinud igatsusest, et oleksime avatud
märkama ja väärtustama seda,
mis on päris, ning ei raiskaks
oma väärtuslikku aega tühi-
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susele ega sulgeks oma südant
puudutustele. Vaatamata sellele, et meie elu koosneb paljudest puudutustest, ei jõua
enamik nendest paraku näpuotsast kaugemale. Ja puudutuste
puudumisest tekkinud tühjuse
täidab igatsus ja valu.
XXVI laulu- ja XIX tantsupidu
toimus Tallinnas 4.-6. juulil
2014. Laulupeo kunstiline juht
oli Hirvo Surva. Tantsupeo
pealavastaja oli Maido Saar,
muusikajuht oli Toomas Lunge
ning ideekavandi ja loo autor
oli Sten Weidebaum.
Kutsuti inimesi peatuma ja
mõtlema, mis on see, mis elus
on päris, mis päriselt puudutab,
märkama oma kaasteelisi, ning
otsima oma juuri, et oskaksime
hoida seda, mis on tõesti oluline ja kallis.
2014.laulupidu.ee
Fotod: Maardu linna arhiiv ja
Loksa linnalehe arhiiv
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LINNAPEA VEERG
Kui jood  joo mõõdukalt,
kui kõigud  kõigu mõõdukalt!
Just nii peaks käituma äsja
jõustunud korrakaitseseaduse
tegijate kohaselt normaalne
õhtumaa
tsivilasitsiooni
nautiv eestimaalane.
Kui seitse aastat tagasi, pärast
2007. a aprillirahutusi, tegin
Harju maavanemana ettepaneku kehtestada alkoholimüügile rangemad piirangud,
teatasid mõned ministrid koos
alkoholitootjatega, et tegeleda
tuleks hoopis ennetustööga
alkoholi liigtarbimise vähendamiseks. Juba tollal, seitse
aastat tagasi, levis seaduseelnõu koostajate seas alkoholitootjate
rõõmuks arusaam, et mõõdukas alkoholitarbimine on tsiviliseeritud maailmas täiesti normaalne nähtus. Täna, seitse aastat
hiljem peame tunnistama, et oleme alkoholitarbimises kindlalt
viie parima hulgas või suisa esikohal. Tuleb välja, et mingit
ennetustööd pole tehtud või pole see edu toonud. Ja kui ühe
pahega ei suudeta võidelda, tuleb hoopis seadust nii muuta, et
pahe ei olegi enam pahe!
Juulikuu esimesest päevast jõustunud uus korrakaitseseadus,
lubab alkoholi hoopis vabamalt tarbida. Arvan, et tegemist pole
siiski riigi ja alkoholitootjate sooviga panna kõik eestlased
tsiviliseeritud õhtumaa kombel väidetavalt mõõdukalt jooma,
vaid Eesti riigi suutmatusega taltsutada joomareid, kes häirivad
kaaskodanike rahu, toodavad igahommikust infot liiklusavariidest, tekitavad parandamatuid haavu meie perede ja noorte ellu.
Olukorras, kus toimub pidev konstaablite koondamine, on
demagoogiline kinnitada ja nõuda, et politsei hakkaks nüüd
ennetavalt tuvastama kodaniku narko-alkoholiseisundit ka
välise vaatluse ja küsitlemise teel. Just nii kinnitab sotsiaalministri asjakohane määrus. Aga kust leida vajalikku politseinikku? Võib-olla Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus neid
jätkub, aga väikelinnades  valdades, kus kahe-kolme valla
peale leidub üks konstaabel, on raske uskuda, et mõõdukast
joodikust häiritud kaaskodanik hakkaks tegelema üksiku konstaabli otsimisega vajaliku ennetustöö korraldamiseks.
Mida siis teha? Ehk peaks väsinud Riigikogu nendele armsa
kooseluseaduse(homoabielude seadus) raske menetlemise kõrval leidma aega ja oma poliitilise mõistusega jõudma arusaamani, et õhtumaa tsivilisatsioon on küll eestlasele omane,
kuid see ei käi kokku joomarluse propageerimisega  olgu või
mõõdukalt.
Koos ennetustööga alustame aga hoopis lihtsamatest asjadega 
keelame alkoholi igasuguse reklaami ja korraldame alkoholi
müüki üksnes spetsialiseeritud kauplustes. Ehk jõuame siis
järgmise seitsme aasta jooksul tulemuseni, mis on kohane elujõulisusele Õhtumaa rahvale.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Värner Lootsmann

võtab vastu Loksa linna ja Kuusalu
valla elanikke

igal neljapäeval 14.00 16.00

Vastuvõtule registreerida eelnevalt
üks nädal ette sekretäri juures või tel 603 1253
Lõppenud laulu- ja
tantsupidu oli kõige
suurema osavõtjate
arvuga ajaloos.
"Aja puudutus.
Puudutuse aeg" arvudes:
n Laulupeo 1. kontserdile väljastati 52135 piletit
ja kutset.
n Laulupeo 2. kontserdile väljastati 67322.
n Laulupeol esines 33025 lauljat ja 1046 kollektiivi.
n Laval oli ühel ajal kõige rohkem kokku üle 22000 inimese.
n Laulupeol oli 1240 välisesinejat ja 35 väliskollektiivi.
n Tantsupeo kolmele etendusele väljastati 34 365 piletit ja kutset.
n Tantsupeole tuli 10082 tantsijat, 643 kollektiivist.
n Väliesinejaid oli tantsupeol 210 ja kollektiive 15.
n Pillipeole tuli 490 pillimängijat ja 50 kollektiivi.
n Rongkäigul osales üle 42000 inimese.

AKTUAALNE
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Aja puudutus. Puudutuse aeg.
Täname kõiki, kes meile laulupeo- ja tantsupeo pilte saatsid

Loksa linnast ja Kuusalu
vallast osalesid:
Loksa Gümnaasiumi noorte
segarühm (juhendaja Elna
Linkvist), Loksa Muusikakooli
lastekoor (juhendaja Juule
Laurend), Loksa Muusikakooli
Vilistlaste naiskoor (juhendajad
Juule Laurend, Triin Makuhhin),
naisrühm VIIMIKUD (juhendaja
Ilme Laagriküll), Kolga rahvatantsurühm (juhendaja Karin
Soosalu), Kolga rahvatantsurühm
II (juhendaja Karin Soosalu),
Kolga-Kuusalu kammerkoor
(juhendajaTaavi Esko), Kuusalu
Keskkooli 2.3. klassi lasterühm
(juhendaja Krista Kukk), Kuusalu
Keskkooli 3.4.klassi mudilaskoor (juhendaja Niina Esko),
Kuusalu Keskkooli lastekoor
(juhendajad Taavi Esko, Niina
Esko), Kuusalu Keskkooli
noortekoor (juhendaja Taavi
Esko), Kuusalu Keskkooli noorte
rahvatantsurühm (juhendaja
Krista Kukk), Kuusalu Keskkooli
2. klassi segarühm (juhendajad
Eelika Krasmus, Liivi Vain),
Kuusalu Kunstide Kooli orkester
(juhendajad Ott Kask, Paul Himma, Anne Jalakas, Tatjana Jõeleht), Kuusalu meeskoor (juhendaja Ene Järvik), Kuusalu naiskoor KADRI (juhendaja Krista
Kukk), Kuusalu pasunakoor
(juhendaja Ott Kask), segarahvatantsurühm KABUJALAKE
(juhendaja Eelika Krasmus).
Kohtumiseni järgmisel lauluja tantsupeol!

Foto: Aleksandr Gusjev
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Volikogu tegevusest
26. juunil toimunud Loksa
Linnavolikogu istungil oli
15-st volikogu liikmest kohal
14. Istungist võtsid osa linnapea Värner Lootsmann, abilinnapea Hilleri Treisalt, pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk
ning arendus- ja keskkonnanõunik Laivi Kirsipuu.
Volikogu kinnitas Loksa
linna 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande. Aruannet
auditeeris Audiitorfirma Klea
OÜ. Sõltumatu vandeaudiitori
arvamuse kohaselt on Loksa
linna 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
koostatud vastavalt raamatupidamisseadusele, riigiraamatupidamise üldeeskirjale tugi-

nedes ja Loksa Linnavolikogu
poolt vastuvõetud õigusaktidele. Majandusaasta aruanne
on koostatud head raamatupidamistava järgides.
Loksa linna 2013. aasta majandusaasta aruanne kajastab konsolideeritud aruandlust, kuhu
on koondatud SA Loksa Sport,
SA Loksa Kultuur, SA Loksa
Sotsiaalkeskus, OÜ Loksa
Ujula ja OÜ Loksa Haljastus
majandustegevus. Loksa linna
majandustegevus on kajastatud
majandusaasta aruande koosseisus eraldi aruannetes. Linna
eelarve täitmine on kajastatud
kassapõhiselt.
Volikogu kuulas ära
revisjonikomisjoni ning

eelarve- ja majanduskomisjoni
arvamused möödunud majandusaasta aruande kohta ja kinnitas selle.
Volikogu kooskõlastas Loksa
Gümnaasiumi töötasujuhendi.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt kehtestab
palgakorralduse põhimõtted
õppeasutuses kooli direktor
koostöös õpetajate ja
hoolekogu ning kooli pidajaga, milleks on Loksa linn.
Loksa Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted on esitatud
Loksa Gümnaasiumi töötasujuhendis, millega enne
volikogu kooskõlastuse
saamist olid tutvunud Loksa
Gümnaasiumi õpetajad ja

hoolekogu. Volikogu haridusja sotsiaalkomisjon tutvus
kooli palgajuhendiga ja tegi
volikogule ettepaneku see
kooskõlastada.
Volikogu seadis Elektrilevi
OÜ kasuks tähtajatu isikliku
kasutusõiguse 68 m2 suurusele alale linnale kuuluval
Maleva tänava teemaal.
Kasutusõiguse alale rajatakse
Maleva tn 1 elamu tarbeks 32
meetri pikkune, 0,4 kV
maakaabelliin ja paigaldatakse
liitumiskilp.
Elektrilevi OÜ kasuks seatud
isiklik kasutusõigus võimaldab
firmal omada nimetatud
maaüksusel maa-alust elektrikaabelliini ja liitumiskilpi ning
teostada takistamatult selle

tehnovõrgu toimimiseks vajalikke hooldus- ja remonditöid.
Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub isikliku
kasutusõiguse taotleja.
Volikogu otsustas suurendada 30 000 euro võrra
Osaühing Loksa Haljastus
osakapitali.
Loksa linna ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava
elluviimiseks sai OÜ Loksa
Haljastus läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
Ühtekuuluvusfondist laenu.
Lepingu kohaselt kulutab
osaühing laenuraha omaosaluse katteks ja keskkonnatasude maksmiseks.
Laenulepingu tingimuste täit-

mise tagamiseks on vajalik, et
linn suurendaks OÜ Loksa
Haljastus osakapitali.
Volikogu lubas volikogu
esimees Rein Heina 01. 31.
juulini korralisele puhkusele.
Rohkem informatsiooni
Loksa linna veebilehelt
www.loksa.ee

Majandustegevuse register uueneb
Alates 1. juulist on aadressil http://mtr.mkm.ee/ kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). Täisfunktsionaalsusega
hakkab register tööle alates 5. juulist. MTRi uuendused on seotud
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtima
hakkamisega 1. juulist 2014.
Seni s.t kuni 30.06.2014 tuli ettevõtjal esitada tegutsemiseks
jaekaubanduse, hulgikaubanduse, teeninduse, toitlustamise, majutusteenuse osutamise või kaubanduse korraldajana kohalikule
omavalitsusele registreerimistaotlus. Alates 01.07.2014 registreerimistaotlusi enam ei esitata. Ettevõtjad, kes soovivad tegeleda
alkohoolse joogi jaemüügiga, tubakatoodete jaemüügiga, alkohoolse joogi hulgimüügiga, tubakatoodete hulgimüügiga, hambavalgendustoodete või biotsiidi hulgimüügiga peavad esitama
läbi teabevärava www.eesti.ee elektroonselt majandustegevusteate (tasuta). Teate esitamisega kannab ettevõtja ise vastavad
andmed registrisse ning eraldi menetlust kohalikus omavalitsuses
ei toimu.
Lisaks on võimalik andmeid registrisse kanda notari vahendusel
(tasu eest). Kuni 01.07.2016 on ettevõtjal võimalus majandustegevuseteade registrile esitada ka asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu (tasu eest).
Kõigi senises MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad

Loksa Lasteaia Õnnetriinu tööpakkumine
LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle
0,5 koormusega EESTI KEELE ÕPETAJA
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada hiljemalt 31. juuliks k.a
aadressil: Lasteaia 3,
Loksa, 74805, Harju maakond või
e-posti teel: lasteaed@loksa.ee
Info telefonil 505 0301 või 622 9187

Loksa Lasteaed Õnnetriinu teadaanne
Loksa Lasteaed Õnnetriinu valverühmad alustavad
tööd 4.augustil eesti ja vene noorema rühma
ruumides.

Avoterm OÜ teadaanne
OÜ Avoterm katkestab soojustrasside remondiks ja katlamaja hoolduseks Loksa linna soojavarustuse alates
25.06.2014 kuni 28.07.2014.

RAAMATUKOGU
PUHKUS
30. juuni - 28. juuli
SULETUD
Avame 29. juulil.
LÄHIM INTERNETI
KASUTAMISE
VÕIMALUS
LOKSA
LINNAVALITSUSES
telefon 603 1253
Ilusat suve
kõigile!!!

andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole vaja registris lisatoiminguid teha. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt.
Ettevõtjad, kes seni on oma majandustegevuse registreerinud
MTR-s, esitades selleks registreerimistaotluse linnavalitsusele,
kuid kelle tegevus ei ole seotud eelnevalt mainitud tegevusaladega (alkohoolse joogi/tubakatoodete jae- ja hulgimüük), oma tegevust MTR-s nüüdsest enam registreerima ei pea.
Kaob registreeringu õigsuse kinnitamine. Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis
edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega (vastav kinnitus esitatakse vajadusel seal).
Sisuliste küsimuste puhul aitab ettevõtjaid teabevärav
www.eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust aadressil help@ria.ee .
Lisaks on maakondlikud arenduskeskused (MAK) valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste
täitmisel (tasuta), aga ka notarid (tasu eest).
Lisainfo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.
Karin Kask
linnasekretär

Loksa Gümnaasium võtab alates 2014/2015
õppeaastast
konkursi korras tööle:
- eripedagoog 1,0 ametikohale
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel
teise keelena)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (eesti keel)
- põhikooli aineõpetaja 0,75 ja gümnaasiumi
aineõpetaja
0,25 ametikohale (keemia ja bioloogia põhikoolis vene
õppekeelega klassides, keemia ja bioloogia gümnaasiumiklassides)
- põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (muusika
põhikoolis vene õppekeelega klassides eesti keeles)
- põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohta (geograafia,
loodusõpetus vene õppekeelega klassides)
- aineõpetaja 1,0 ametikoht (matemaatika)
- klassiõpetaja 1,0 ametikoht (vene õppekeelega klassid)
Avaldus, CV, tervisetõend, haridust tõendavate dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava dokumendi
koopiad saata hiljemalt 19.08.2014 aadressil
kool@loksa.edu.ee ja onnela.tedrekin@loksa.edu.ee.
Täiendav info tel 554 2974, tel 622 1420

Rein
Heina
Volikogu
esimees

Loksa Linnavalitsuse
lahtiolakuajad
E; T; K 8.00-16.30
N 8.00-18.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.30-13.00

Turbuneeme küla tähistas
320. sünnipäeva
Turbuneeme küla tähistas 12. juulil küla kiigeplatsil oma 320.
sünnipäeva. Õhtut juhtis Andres Peetson. Üritus algas lipu
heiskamise ja küla kivi avamisega. Seejärel sai sõna Kuusalu
vallavanem ning Turbaneeme külale andsid oma õnnitlused
edasi naabrid - Viinistu
küla. Meeleoluka kavaga
esinesid Loksa Gümnaasiumi tantsijad Elna Linkvisti juhendamisel.
Lastele tehti näomaalinguid ja pisikestele oli rõõmuks batuut. Tantsuks
mängis ansambel Saatanlik Naine.
Ilus ilm soosis igati Turbuneme rahva pidu! Jaksu
ja edu Turbuneeme rahval
edaspidiseks!
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LINNAVARA
MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Kinnistu aadressil Kalurite
tn 2b Loksa linn, pindalaga
7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike
tiikide kaldal, mereni umbes 300 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. Valmidus
tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

3.

Kinnistu aadressil Nooruse
tn 6 Loksa linn, pindalaga
3232 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas.
Võimalik jagada kaheks
krundiks. Tehnovõrgud olemas.

Müüa eelläbirääkimistega
pakkumise korras hoonestatud kinnistu südalinnas (endine bussijaama hoone).
Tallinna tn 49 Loksa linn,
sihtotstarve ärimaa, pindalaga 3943 m²,
enampakkumise alghind
150000 eurot.

4.

Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 200 eurot tasuda enne enampakkumist
Loksa Linnavalitsuse arvele EE241010002025531005
SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit.
Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 14. augustil 2014 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa
linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

OÜ Loksa Haljastus müüb:
Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, hind 59 960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga.
Tehnovõrgud lähedal.
Info telefonil: 5551 2015 või 5551 2095.
Rohkem infot: www.varad.ee

ELU
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Õendusabi osutamine alates
1. juulist 2014
Käesoleva aasta kevadel viis
haigekassa läbi lepingupartnerite valiku õendusabis (varasema nimetusega hooldusravi).
Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune
toetusravi) ning statsionaarse
õendusabi lepingupartnerite
valiku tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algab
1. juulist 2014.

põhiliste teenustena osutatakse
õendusabi- ja hooldusteenuseid ning patsiendi seisundi
jälgimise ja protsessi eest vastutab õde.

Haigekassa tellib õendusabi
teenuseid nagu varasemaltki
haiglavõrgu arengukava haiglatelt ning valikupartneritelt.
Nende valikupartneritega, kellega õendusabi leping lõppeb,
sõlmitakse vajadusel lepingupikendus.
Lepingupikendusega tagatakse
seisuga 30.06.2014 ravijärjekorras või ravil olevatele patsientidele õendusteenuse jätkamine senise teenuse osutaja
juures vajadusel kuni selle
aasta lõpuni. Seega ei pea
ükski kindlustatu muretsema,
et vajalik ravi jääb konkursil
mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või
ei toimu kokkulepitud ajal.
Edaspidi on perearstidel ja
kindlustatul võimalik leida teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast (nii haiglavõrgu arengukava haiglad kui
valikupartnerid). Nii koduõendusteenuse kui statsionaarse
õendusabiteenuse saamiseks
peab olema perearsti või muu
eriarsti suunamine. Saatekiri
antakse meditsiiniliste näidustuste olemasolul.

Statsionaarse õendusabi patsient tasub 15% voodipäeva
tasust ehk 7,38 eurot päevas.

Loetelu haigekassa õendusabi
lepingupartneritest ja infot
õendusabi teenustest leiab
Lisateavet lepingupartnerite
kohta saab ka haigekassa
infotelefonilt 16 363.
VAATA TABELIT
Kui mõni lähedastest  olgu
selleks ema-isa või nende
vanemad  vajavad igapäevast
hooldamist, kuid mitte haiglaravi, tuleb appi kvalifitseeritud
koduõde, kes aitab kodus ravija hooldust korraldada.
Võrreldes raviga õendushaiglas on koduõendusteenus inimesele ja tema lähedastele
tasuta, selle eest maksab täielikult haigekassa.
Kellele on koduõendusteenus
vajalik?
Sihtrühmaks on näiteks tõsiste
füüsiliste probleemidega piiratud liikumispuudega inimesed,
kellel on keerulised tervisega
seotud vajadused, mida patsiendi lähedased ja/või sotsiaalhooldaja lahendada ei suuda.
Üks koduõde külastab päevas
56 patsienti. Samas kõiki patsiente ei külastata iga päev,
vaid vastavalt vajadusele (näiteks üks kuni neli korda nädalas).

* õendusabi ei hõlma taastusravi ega füsioteraapia teenust.
Neid teenuseid osutatakse
spetsialistide poolt vastavalt
inimese terviseprobleemile.

Haigekassa maksab raviasutusele ühe hooldusravi päeva
eest u 41,79 eurot e 1274,6
eurot kuus.
Ka hooldusravis kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 2,50 eurot päevas, maksimaalselt 25 eurot ühe haiglasoleku korra kohta.

Koduõde ja patsient sõlmivad
koduõendusteenuse osutamise
lepingu, milles kirjeldatakse
teenuse osutamise tingimused.

 väljakujunenud tervisliku ja
funktsionaalse seisundi säilitamine ning võimalusel parandamine;

Mis on õendusabi?

 stabiilses seisundis patsientide pikaajaline ravi ja toetamine, vaevuste leevendamine;

Inimeste hooldamise küsimustega tegelevad nii tervishoiukui hoolekandesüsteem. Iseseisev statsionaarne õendusabi
on hooldusravi uus nimetus,
õendushaigla on endise hooldus(ravi)haigla uus nimetus.
Õendusabi eesmärkideks on:

 inimese ettevalmistamine
hooldusasutusse või koduhooldusele suunamiseks.
* õendusabi erinevus aktiiv- ja
järelravist seisneb selles, et

Ambulatoorsed hooldusraviteenused, sh koduõendusteeus,
on inimesele tasuta.
Maksimaalne võimalik patsiendi viibimine statsionaarsel
ravil õendusabihaiglas on 60
päeva, kuid teatud juhtudel
(näiteks tuberkuloos, psühhiaatriline haigus, raske trauma
järgne seisund või kaugelearenenud vähktõbi) saab aega
haigekassa ja tervishoiuasutuse
kokkuleppel pikendada veel
kuni 60 päeva kaupa.
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Loksa Noortekeskuse projekt
Alustame algusest2 sai hoo sisse
Loksa Noortekeskuse projekt
Alustame algusest2 esimene
väljasõit toimus 12. juunil.
Sihtkohaks oli Viikingite Küla,
et tutvuda viikingite eluga.
Kahjuks ei olnud ilm meie
poolt ja vihma sadas lakkamatult. Selle tõttu tuli ka planeeritud tegevust muuta ning meie
vahva giid Ilona tegi relvade
tutvustuse koos väikese ajalooga toas. Saime päris palju
uusi huvitavaid fakte teada
viikingite ajaloost ja elustiilist
ning üllatuseks kuulsime, et
viikingi kiivril polegi sarvi
nagu oleme harjunud nägema
koomiksitegelase Hagar Hirmus peas. Otsustasime vihma
trotsida ja siiski õues vibu
laskmist proovida, kiviheitemasinaga kive heita ja mõõgavõitlust pidada. Selgus, et
parim mõõgavõitleja on Katrin
ja kui lahingukaaslased oskavad teha meeskonnatööd, siis
on ka võit kerge tulema. Enne
kojusõitu sõime veel kõhud
täis ja tundsime suurt kahetsust, et vihm meie vahva päeva
liiga lühikeseks tegi!
Järgmine väljasõit on 12. augustil Rocca al Mare Vabaõhumuuseumisse, et rohkem
teada saada vanade eestlaste
elust-olust!

Linnavara kasutusse andmine
SA Loksa Kultuur kuulutab välja linnavara kasutusse andmise
eelläbirääkimistega pak-kumise korras Loksa, Tallinna tn 49
(endise bussijaama hoone) paiknevatele mitteeluruumidele üldpindalaga 312 m² (kogu hoone) või osaliselt renditavatele mitteeluruumidele üldpinnaga 130 m².
Pakkumisest rendipindadele võivad osa võtta kõik juriidilised ja
füüsilised isikud. Lepingu-objekti sihtotstarve on kasutamine
äriruumina.

Margit Amer
Loksa Noortekeskuse
juhataja

Euroopa Liidus ringi reisides ära unusta kaasa võtta
Euroopa ravikindlustuskaarti
Ees ootaval puhkuste ajal tasub meeles pidada, et võimaliku tervisehäda puhuks on kõige olulisem abimees Euroopa ravikindlustuskaart. Sellega saavad Eesti Haigekassas kindlustatud
inimesed ajutiselt teises liikmesriigis viibimise ajal vajaminevat
arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud
inimestega. Selleks peab arstiabi vajadus olema tekkinud teises
riigis viibimise ajal ning tervishoiuteenuse vajadus peab olema
meditsiiniliselt põhjendatud.
Lisaks on vaja erakindlustust
Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas
ning veitsis viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta 
maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart
riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab haigekassa
alati teha lisaks ka erakindlustuse. Eelnevat arvestades peaks
haigla väljastama arve vaid omavastutustasude peale, mille
omakorda saab esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üldjuhul tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest reisikindlustus.
Mis on vajaminev arstiabi?
Selle, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, määrab

Kirjaliku pakkumise esitamise tähtaeg on 12. augustil 2014
kell 12.00, aadressile Loksa linn 74806, Tallinna 45, pakkumised avatakse samas kell 12.30. Pakkumine peab sisaldama
visiooni ruumide ja hoone kasutamiseks ja arendamiseks.
Pakkumine peab sisaldama pakutavat rendihinda või/ja investeerimiskohustust.
Täiendav informatsioon:
tel 526 7908 või 509 4088

patsienti raviv arst, kuid üldreeglina tähendab vajaminev arstiabi
isikul teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See terviserike võib olla näiteks kõrge palavik,
kõhuvalu, infarkt, õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus jne.
Loetelu, mis täpselt vajamineva arstiabi alla kuulub, ei ole.
Jäta meelde!
 Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile
ja see on tasuta.
 Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei kehti ja kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja
võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju sisse.
 Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik
Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on ka info
Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
 Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga.
 Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav teha
reisikindlustus.
Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630.
Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi kohta ning taotlusvormid
leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

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
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Jaanituli Loksal
Vaatamata vihmasele ilmale toimus 23. juunil võidupüha ja
jaanipäeva tähistamine Loksa linnaväljakul. Kella kuue ajal
korraldati Arvo Liivamäe abiga konkursid ja mõnusad
võistlused väikestele ja suurtele. Vahepeal varjuti küll vihmavalingute eest puude kroonide alla, aga vapraid osalejaid
jagus, jagus ka auhindu võitjaile. Kell 20.00 süütas Loksa
Linnavolikogu esimees jaanitule jõeorus.
Tantsuhuvilistele mängisid noored ansamblist Rööm ja
ansambel A-LA, kes esitas tuntud hitte möödunud aastatest
nii eesti kui vene keeles. Kui teile meeldisid esinejad, ärge
unustage neid kutsumast oma pidudele esinema!
Kultuurikeskus tänab kõiki abimehi!
SA Loksa Kultuur

Loksa noored osalesid
üle-eestilises laskelaagris

NOORED/HARIDUS
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Eesti õpilased olid Moskvas
olümpiaadil edukad
Avaldatud 19. juuni 2014

ti, aga kolmas ülesanne oli
üsnagi raske. Seal olid küsimused Venemaa ajaloo ja kultuuri kohta, rääkis Miron.
Vaatamata sellele, et olümpiaadist osavõtjatele pakuti
soodustusi vene ülikoolidesse
astumisel, planeerib Miron
jätkata tulevikus õpinguid
Tallinna Tehnikaülikoolis matemaatika teaduskonnas.

Kaks õpilast Eestist pälvisid
5.-11. juunini Moskvas toimunud vene keele kui võõrkeele
rahvusvahelisel olümpiaadil
esimese astme diplomid.
Rohkem kui kahesaja osavõtjaga olümpiaadil esindasid Eestit
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Kristiina Ojamäe (õpetaja Maria
Derbneva) ja Loksa Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Miron
Storoev (õpetaja Margit
Järve). Selle aasta märtsis võitsid Kristiina ja Miron vene
keele kui võõrkeele vabariikliku olümpiaadi ja said pääsme
rahvusvahelisele võistlusele.
Moskvas toimunud olümpiaad
tõi kokku 30 riigi 205 omas
riigis võitnud noort. Osalejad
olid Austriast, Bulgaariast,
Saksamaalt, Iisraelist, Kasahstanist, Hiinast, Hollandist,
Poolast, Rumeeniast, Soomest,
veitsist, Eestist jne.
Muljed reisist on väga head.
Kultuuriprogramm oli väga huvitav ja eriti tore oli see, et
organisaatoritel õnnestus kokku tuua 30 riigi esindajad, jagas venekeelse postimehele
oma muljeid Miron. Ja lisas, et
aega jagus kõiges  nii võist-

Kristiina ja Miron näitasid
olümpiaadil vene keele oskuse
head taset ja pälvisid esimese
ehk kõrgema taseme diplomid,
ainult et üldarvestuses neil võita ei õnnestunud. Kristiina
Ojamäe sai veel kaks diplomit
 üks parematest konkursil
Noor lugeja ja parim vastus
konkursil Maa ja kultuur.

lusteks kui ka suhtlemiseks.
Olümpiaad koosnes vene kultuuri ja ajaloo esitlusest, kirjandist ja Vene ajaloo ja kultuuri
tundmise eksamitest. Samuti

viidi läbi konkursid Noor
lugeja ja  Noor oraator.
Esimene osa - kirjand - oli
suhteliselt lihtne, teine osa 
grammatika teadmised  samu-

Reisi organiseeris ja noortele
reisil saatjaks oli Tallinna Ülikooli Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi lektor Inna
Adamson.
Vaatamata sellele, et meie
noored üldvõitu ei toonud, näitas nende tulemus vene keele ja
kultuuri kõrget ettevalmistuse
taset  märkis Adamson.
Autor: Mihhail Jevdokimov
Postimees. ru

Loksa noorkotkaste ja kodutütarde ettevõtmistest

9-11.juuni oli Loksa noortel võimalus osaleda Laskelaagris,
kus oli noorkotkaid kui ka kodutütreid üle Eesti, lisaks ka
külalised Leedust. Kolm päeva oli täis erinevatest relvadest
laskmise harjutamist ja viimasel päeval toimus ka omavaheline
võistlus, kus Loksa kodutütar Janett Treisalt saavutas 5. koha.
Laagri läbinud said õiguse kanda laskuririnnamärki.
Margit Amer
Loksa rühma juht

Balti Militaarmängud
17. juuni kuni 19. juuni toimusid Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonis 12. Balti Militaarmängud. Eesti noori esindasid Kaitseliidu Harju maleva
ja Võru maleva noorkotkastest
ja kodutütardest kokku pandud
12 liikmeline võistkond.
Noored võistlesid kahes vanusegrupis: nooremad, kuni
14-aastased, ja vanemad, kuni
18-aastased. Mõõtu võeti neljal
alal: orienteerumises, granaadiheites, laskejooksus ja õhu-

püstoli laskmises. Igal alal premeeriti esimest kolme individuaalselt ja võistkondlikult.

ja sõprade pagasit ning loodame, et järgmine aasta saab
olema sama võidukas.

Eesti noorvõitlejad pakkusid
Lätile ja Leedule kõva konkurentsi ja võistkondlikus arvestuses võitis Eesti kõik neli ala.
Individuaalselt jõudsid esimese
kolme hulka nii Harju noored
kui ka Võru noored. Loksa
tublid noorkotkad Siim Aksel
Amer ja Kristo Metus saavutasid häid kohti ja andsid suure
panuse tiimi võitudele.
Suurendasime oma kogemuste

Siim Aksel Amer
Loksa rühma noorkotkas
Harju Maakaitsepäev Nissis
Arvult juba 19. Harju maakaitsepäev toimus sel aastal Nissis.
Paraadi rivitusess olid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad, kodutütred ja politseinikud. Kokku 150 inimest.
Kaitseliidu noorte esinduses
olid ka Loksa rühma noor-

kotkad ja kodutütred.
Kodutütarde liputoimkond oli
Loksa kodutütardest (Janett
Treisalt, Katrin Jõesaar ja
Helina Piibeleht). Hea meel on,
et selle aasta võidutule tõid
meie head sõbrad ja tublid
noortejuhid Rae vallast Terje ja
Janek Võsu. Suur tänu ja kiitus
noortele, kes täitsid oma
kohust ja võtsid vaevaks tulla
meiega Nissi Harju Maakaitsepäevale!
Margit ja Tarmo Amer

LOKSAELU

HARIDUS
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Loksa Gümnaasiumi 2013/2014 õa põhikooli
ja gümnaasiumi lõpetajad

9.a klass
klassijuhataja
Margit Järve
Justus Allemann
Sandra Brand
Sille Hermann
Katrin Jõesaar

12.a klass
klassijuhataja Reet Pärtel
Regina Maslova
Loviisa Mänd
Madis Müil kiituskiri

Karmen Kaha
Kert Krüsban
Evelyn Kungla
Stivo Laht
André Martov
Kristo Metus
Karina Natfullina
Helina Piibeleht

Kalmer Roopa
Martin Rumm
Kersti Sillajõe
Mervi Tilk
Marit Vaho
Silver Veiler

Karri Peetermann
Magnus Pitertsev
Martin Pääsuke
Mari-Liis Rumm
Karin Tiitsmaa
Taavi Ternjavski

9.b klass
klassijuhataja
Antonina Ivakova
Rozianna Dadaova
Yana Gulyakova
Jegor Ivanov
Semen Ivanov

12.b klass
klassijuhataja
Zoya Ivanishkina
Eduard Bocharov
Anton Burov

TUULT TIIBADESSE!

Alexey Karmanovskiy
Tatjana Klimenko
Irina Linnas
Daniil Maiberg kiitusega
Andrei Novikov
Daniel Tatarkin
Ivan avoronkov

Gleb Griin kiituskiri
Laura Gulyakova
Julia Litvinova
Pavel Patenko
Alena Voronkova

9.d klass
klassijuhataja
Ljubov Karofeld
Aleksandr Issajev
Edgard Kirmel
Nikita Stoljarov
Kiril Varjagin
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Alates 1. juunist on ajutiselt muudetud
seoses puhkuste perioodiga postkontori
lahtioleku aegu
2.06-31.08 avatud
E,K,R 9:00-17:00
T,N 9:00-15:00
L 9:00-12:00
P suletud
Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

JOOKSUVÕISTLUSED
23. AUGUSTIL 2014
n KELL 15.00 LASTEJOOKS ÜMBER UJULA
1 VANUSEGRUPP: KUNI 7-AASTASED POISID JA
TÜDRUKUD - 1 RING
2 VANUSEGRUPP: 8-12-AASTASED POISID JA
TÜDRUKUD - 2 RINGI
n KELL 15.30 JOOKS ÜMBER LOKSA LINNA PIKKUS 7 KM
1 VANUSEGRUPP: KUNI 16-AASTASED POISID JA
TÜDRUKUD
2 VANUSEGRUPP: 17 - 39-AASTASED MEHED JA
NAISED
3 VANUSEGRUPP: 40 JA VANEMAD MEHED JA
NAISED
n KEPIKÕND - PIKKUS 7 KM
KÕIK VÕISTLEJAD OSALEVAD ÜHES VANUSEGRUPIS

LOKSAELU

Anda üürile maja mere ääres (50m²). Magamistuba,
elutuba köögiga ja vannituba.
Kontakt : 5646 7777

Loksa Kandi Ajaleht
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
telefon: 603 1253
faks:
603 1251
e-post:
linn@loksa.ee
koduleht: www.loksa.ee
tiraa 3500

Hauapiirete ja hauakivide valmistamine, müük
ja paigaldus kalmistutel üle Eesti.

Hauakiri on TASUTA.

Avatud E-R 10-18, L 10-15
Punane 68, Tallinn.
Tel 558 7276
Hauapiirded OÜ, www.hauapiirded.info

n PÜHAPÄEVAL, 24. AUGUSTIL ALGUSEGA
KELL 11.00
JALGRATTAMATK MAJAKIVI JUURDE
PIKKUS CA 30 KM
INFO TELEFONIL: +372 526 2038

