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Emadepäev Loksa Kultuurikeskuses
Palju õnne
sünnipäevaks!
MAI

Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht
Südamlik traditsioon on meie
linnas kaks korda aastas, isadepäeval ja emadepäeval, tervitada sündinud uusi linnakodanikke ja nende vanemaid
kultuurikeskuses.
Värsked linnakodanikud
saavad hõbedast nimelised
hambalusikad, lilletervituse
ja nimetunnistuse. Sel
korral andis linn välja juba
112nda nimetunnistuse.
Tervitas kohaletulnuid Loksa
Linnavolikogu esimees Rein
Heina. Esmalt toimus aga
väike tervituskontsert, kus
astusid üles Loksa Lasteaia
Õnnetriinu lapsed emadepäevale
sobilike luuletuste ja lauludega.
Tore sündmus päädis ühise
pidupäevatordi söömisega! Palju
õnne eluteele kõigile vastsetele
linnakodanikele ja nende
vanematele!
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2019. aastal investeerib
linn 600 000 eurot

Talgutel koos suurte merelinnadega
Vaatamata karmile ilmale korraldas Loksa
linn sellel aastal rannatalgud – enamus
talgulisi ja tehnika koondus Loksa randa,
et ühiste jõududega teha puhtamaks
meie ilus rand ja rannapark.
Helle Lootsmann, talgujuht ja Loksa
kultuurikeskuse juhataja

Värner Lootsmann, linnapea

Loksa linna mahukas arengukava,
ja ka lähima nelja aasta
arengustrateegia, näeb ette mitme,
linnaelanike ja kogu Loksa regiooni
jaoks olulise sotsiaalvaldkonna ja
linna arendusvaldkonna objekti
rekonstrueerimist või ehitamist.
Nüüd, mil linna finantsseisu ei kollita
enam kurikuulus 60protsendilise netovõla
koormus, saame julgemalt sihte seada ja
ettevõtmisi planeerida. Kindlasti ei tagane
linn konservatiivsest eelarvepoliitikast,
kuid väiksemate ettevõtmistega elu- ja
õpikeskkonna parandamiseks saame algust
teha juba alanud aastal.
Varakevadel andsime noorte käsutusse
eelmisest suurema ja turvalisema rulapargi.
Maikuus tehakse algust noortekeskuse
remondiga. Renoveerimistööd on kavas
kultuurikeskuse hoones ning rajatakse
hoonele vajalikud juurdepääsuteed ja
parkla. Suure ja korraliku remondi teeb läbi
spordikeskuse spordisaal.
Lähemate aastate kavas on objekte sotsiaalsest
ja tehnilisest taristust, samuti majandus-,
keskkonna- ja turismivaldkonnast. Soojatootja NR Energy on pärast soojatrasside
rekonstrueerimist alustanud Loksa uue
katlamaja projekteerimist. Prioriteetsetena
märgin ära staadioni, Posti tänava ning
linna tänavavalguste rekonstrueerimise,
kultuurikeskuse rekonstrueerimise lõpetamise, jalakäijate silla remondi ja ehituse, bussiterminaali renoveerimise ning
loomulikult gümnaasiumi fassaadi korrastamise ja keskküttesüsteemi remondi.
Kuigi see pole veel kõik, ei tee me kõike
kavandatut ära aasta-kahega. Aga kui suurelt
ei plaani ega mõtle, ei edene ka väikesed
asjad.
Jõudu ja tarka otsustamist meile kõigile!

Sellega ühinesime suurte merelinnade Tallinna, Helsingi ja Turu - üleskutsega, et
puhastada meie mere kaldaala. Vaatamata
tujukale ja kõledale ilmale oli talgulisi palju
ja tööd tehti mõnuga. Paljud loksalased
puhastasid samal ajal kodutänavate servi,
Loksa Kompassi pere korrastas merepargi
mälestussamba ümbrust – kus silm prahti
märkas, sealt see ka ära korjati.
Kultuurikeskuses oli avatud talgustaap,
võimalik oli saada esmaabi vigastuste puhul
(õnneks suuremaid vigastusi ei olnud) ja päeva
lõpul jagus kõigile tulist talgusuppi ja morssi.
Supijagajateks olid sel aastal JJ-Streeti vahvad
tüdrukud! Kõik talgulised, kes soovisid, said
käepaela, mille ettenäitamisel oli kahel päeval
võimalik tasuta kasutada linna ujulat.
Suur tänu Loksa kooli õpilastele ja õpetajatele
rohke osavõtu eest, Loksa Haljastuse ja linna
tublidele töömeestele abi eest, kooli kokkadele,
kes talgupäeva veetsid meile maitsvat suppi
keetes, kõigile peredele, kes kodulinna puhtust
ja ilu hinnata oskavad ega pea paljuks selle
nimel reha ja labidas kätte võtta. Aitäh kõigile
talgulistele!
Osavõtjaid oli orienteeruvalt 200, käepaelu
jagati päeva lõpul välja 150.
Järgmiste talguteni!

Parim viis „akude
laadimiseks“ on
õpilasmalevas töötamine
Täna, kui koolides ja huvikoolides on alanud või
algamas hoogne eksamiperiood, on asjaosaliste
pilgud pööratud juba saabuvale suvele.
Eestimaa suvi pole tavaliselt piisavalt pikk ega
just ülearu päikeseline, et rahuldada kõikide
vajadusi. Ja nii seavad massid suve hakul
sammud lõuna poole, kus päike kuumem ja meri
sinisem. Justkui tehes ruumi rändlindudele, kes
suveks lõunast meie maile saabuvad.
On siiski tore, et mitte kõik ei näe ainsa „akude
laadimise“ võimalusena päevitades kuumal
liival lesimist, olgu siis Bali saarel või Pirital,
vaid on võtnud eesmärgiks parandada päikese
käes ka oma füüsilist vormi, mis kunagi pole
ju liiga hea.
Rohkem kui iial varem osaleb sellel aastal
noori õpilasmalevates. Tuhandeid malevlasi on
abikäteks soovinud ettevõtjad nii teenindusse,
põllumajandusse ja heakorratöödele, aga ka
kohalikud omavalitsused.
Esimest korda on õpilasmalevaga käed löönud
ka Loksa linn. Soovin, et noored, kes on
otsustanud tööd tehes energiat koguda ja samal
ajal ka puhkust nautida just Loksal, nii linnas
kui meie kaunil liivarannal, teevad seda kõike
mõnu ja naudinguga. Tegusat malevasuve!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu aseesimees

Maikuu on looduskaitsekuu
2019. aasta looduskaitsekuu teema
„Igaühe loodushoid“ annab võimaluse
arutleda, mida saab igaüks meist teha
loodusest hoolimiseks ning selle rikkuse
säilimiseks järeltulevatele põlvedele.
Niitmata jäetud aianurk, noorde männikusse
paigaldatud pesakast, põletamata puupakk,
mürgitamata jäänud teeserv... Teadlikult tegutsedes saame koduaias, linnas, metsas,
põldudel ja mujal säilitada ning luua elupaiku paljudele meie looduse väiksematele
asukatele.
Lahemaa rahvuspargiga piirneva Eesti põhjapoolseima linna liivaranda eelistasid Saksamaa prouad 100 aastat tagasi Võsu rannale. 150 aastat tagasi alguse saanud ettevõtluse, turismi ja tööstuse, lõimitud areng tegid
Valgejõe suudmes olevast rannakülast 1993.
aastal linna.
Lahemaa Looduskool korraldab 18. mail
keskkonnaameti looduskaitsekuu uurimusmatka.
Iga osaleja saab panustada loodushoiu hetkeseisu talletamisse Loksa linnas. Alustame
kell 10.00 Loksa bussijaamast, orienteeruv
lõpp kell 13.30

Retkel tehtud fotode põhjal valmib näitus
“Loodushoid Loksal”.
Loksale saab tulla liinibussiga nr 152B,
vaata peatus.ee.
Rohkem infot:
lahemaalooduskool@gmail.com.
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Linnavolikogu tegevusest
Rein Heina, volikogu esimees
25. aprillil toimunud Loksa Linnavolikogu
IX koosseisu 21. istungist võtsid osa
12 volikogu liiget. Istungi päevakorra
menetlemisel osalesid Loksa linnapea
Värner Lootsmann, abilinnapea Andres
Kaskla, linnasekretäri asendaja Ilona Alla,
pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk.
- Volikogu uuendas määrust „Korraldatud
jäätmeveo rakendamise kord“.
31. oktoobril 2019 lõpeb AS-iga Eesti
Keskkonnateenused 2014. aastal sõlmitud
jäätmeveo leping. Jäätmevedaja leidmiseks
järgmiseks viieks aastaks peab linnavalitsus
läbi viima hanke uuendatud jäätmeveo rakendamise korra alusel.
Avatud riigihankes osalevate firmade pakutavad jäätmeveo teenustasud ei tohi olla
suuremad linnavolikogu poolt kehtestatud
korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmääradest, mis jäid 2014. aasta tasemele. Hanke
võidab parima pakkumise teinud firma.
Hanke õnnestumisel kinnitab uued
korraldatud jäätmeveo hinnad Loksa
linnavalitsus alles sügisel. Seega ei ole tõene
Eesti Rahvusringhäälingu venekeelsetes

uudistes 23. ja 29. aprillil kõlanud väide, et
linnavolinike poolt kinnitatud uute hindade
tõttu kallineb prügi väljavedu Loksal oluliselt.
Teadaolevalt pärines ERR-i ajakirjaniku info
tulevasest prügiveohinna tohutust tõusust
Loksa rahvaesindajalt.
- Volikogu kinnitas Loksa linna 2018.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande.
Linna majandusaasta aruande puhul on
tegemist konsolideeritud aruandlusega –
selles on kajastatud lisaks Loksa linna
majandustegevusele ka SA Loksa Sport, SA
Loksa Kultuur, OÜ Loksa Ujula ja OÜ Loksa
Haljastus majandustegevus.
Majandusaasta aruannet auditeeris Osaühingu
Assertum Audit vannutatud audiitor Tiina
Lindmäe. Audiitori arvamusel kajastab
Loksa linna konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga
31. detsember 2018 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta konsolideeritud
finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid
ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Aastaaruandega tutvunud volikogu revisjonikomisjoni liikmed nõustusid audiitori arva-

musega ja toetasid Loksa linna 2018. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamist volikogu istungil.
Majandusaasta aruande kinnitamise poolt
hääletas 11 volinikku, vastu oli vaid IRL
saadik Ilmi Ternovskaja, kes taaskord tõotas
Loksal korra majja loomiseks pöörduda
kõrgemate instantside poole, seekord siis
kutsuda appi EKRE-sse kuuluvad justiitsministri ja rahandusministri.

linnale kuuluva kinnistu Tallinna tn 5.
Kinnistu ei ole linnale tema kohustuste
täitmiseks vajalik Maa omandamiseks on
avaldanud soovi Loksa Autoremont OÜ,
et ehitada sinna autoremonditöökoda.
Hetkel rendib nimetatud ettevõte tööruume
Garaažiühistus Signaal.
Kinnistu võõrandatakse otsustuskorras
hinnaga 11760 eurot. Võõrandamise korraldab
linnavalitsus.

- Volikogu moodustas Euroopa Palamendi
valimise jaoskonnakomisjoni.
Viieliikmelise komisjoni esimeheks nime-tati
Airi Öösalu ja liikmeteks Margus Kröönström,
Tatjana Goršanova, Kaie Esna ja Reet Lainla.
Asendusliikmed on Lea Outila ja Erle Krimann.

- Volikogu lubas linnavalitsusel osta ½
kinnistu kaasomandist aadressil Posti tn 9.
Kinnistu pindala on 2809 m2, millest ½ kuulus
Rostislav Rafalskile ja mis sundvõõrandati.
Selle omandas Loksa linn kinnistul paiknenud
ja lagunenud elamu lammutamisega seotud
kulude katteks. Järelejäänud ½ kinnistut
kuulub Natalja Rafalskile, kes on nõustunud
müüma talle kuuluva osa 6000 euroga Loksa
linnale. Kinnistu omandamise korraldab
linnavalitsus.

- Volikogu otsusta jagada kaheks eraldi
kinnistuks Loksa linna omandis oleva,
3878 m2 suuruse kinnistu Tallinna tn 5.
Tegemist on tootmismaaga, millel paikneb
sadevee- ja kanalisatsioonipumpla. Jagamisel
vähendatakse Tallinna tn 5 kinnistu pindala,
selle suuruseks jääb 2940 m2. Pumpla jaoks
jääb maad 938 m2 ja selle, uue kinnistu
aadress on Tallinna tn 5b.
- Volikogu otsustas võõrandada Loksa

Korrast ja korratusest jäätmemajanduses
Alles see oli kui paljud loksalased ühistel „Teeme ära“ talgutel osalesid. Ikka selleks, et
meie ümber rohkem ilu oleks. Kahjuks pole soov oma linna puhtana hoida jõudnud iga
loksalaseni.
Laivi Kirsipuu, linnavalitsuse arendus- ja
keskkonnanõunik
Tasub vaid külastada ümbritsevat metsaalust
või vaadata, milline näeb välja mõne
korrusmaja ümbrus. Miks see nii on? Miks
me ikka ja jälle peame rääkima asjast, mis
iseenesest mõistav – ilu hoidmisest oma kodu
ümber, oma linnas.
Jäätmemajanduses ei ole midagi keerulist,
kui ainult jälgida ja täita kehtestatud
kindlaid ja selgeid reegleid. Neid järgides
ei tekiks kortermajade prügikonteinerite
ümber hunnikute viisi vanu kodumasinaid,
televiisoreid, kraanikausse jms. Mõni hooletu
elanik võib terve suure maja panna olukorda,
kus kõik kannatavad.
Oleme korduvalt rääkinud, kirjutanud ja
teateid saatnud, kuidas käituda, kui kodus
tekivad jäätmed, mida konteinerisse panna ei
tohi või mis sinna lihtsalt ei mahu. Näiteks ei
tohi olmejäätmete konteinerisse panna ohtlikke
jäätmeid, kuuma tuhka, vedelaid jäätmeid,
käimlajäätmeid, kogumiskaevude setteid,
nakkust tekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid,
ehitus- ja lammutusjäätmeid. Aga ikka tehakse
seda. Kui jäätmed visatakse lihtsalt konteineri
juurde hunnikusse, siis on korteriühistu
kohustatud need sealt ära vedama.

Prügi ladestamine hoonete jäätmekonteinerite kõrvale, parkidesse, linna
piirnevasse metsaalusesse või ükskõik kuhu,
kus pole jäätmete ladustamine ette nähtud,
toob kaasa karistuse!
Jäätmehooldust korraldab oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus, kes
tunneb ja oskab arvestada kohalikke olusid.
Omavalitsuse korraldada on ka jäätmevedu.
Selleks rajas Loksa linnavalitsus viis aastat
tagasi jäätmejaama.
Tallinna tn 5a asuvas jäätmejaamas võetakse
Loksa linna elanikelt ja Kuusalu valla elanikelt
vastu taaskasutatavaid ning suuregabariidilisi jäätmeid nagu mööbel, kodumasinad,
olmemasinad, samuti ohtlikke jäätmeid, sh
autorehve, ehitusjäätmeid, klaasi jms. Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama
operaator.
Rohkem teavet vastuvõetavate jäätmete
kohta ja lisa informatsiooni saab kodulehelt
www.jaatmejaam.ee, koha peal jäätmejaama
operaatorilt või tel 529 3020.
Jäätmejaama lahtiolekuajad on üleval ka Loksa
linna kodulehel www.loksalinn.ee.

Loksa Linnavolikogu istungite eelnõudega
saate tutvuda linna veebilehel http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung. Rohkem
teavet Loksa omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee

Kuigi meil on avatud jäätmejaam, organiseerib
Loksa linn täiendavalt kord kvartalis elanikele
eraldi suurjäätmete äraveo, mille kohta iga
korteriühistu saab
teate veo toimumise
kohta koos meelespeaga, mida täpsemalt
suurjäätmetest ära anda võib.
Kui spetsiaalselt suurjäätmete äravedu ei
toimu, tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama.
Lubamatu on neid kuhjata jäätmekonteinerite
juurde. Loksa linnavalitsus on elanike
jaoks loonud kõik tingimused, et meie
linna ja linnaäärseid metsi ei risustataks.
Tuletame veelkord meelde, et konteinerid
korrusmajade juures on olmeprügi jaoks.
Pakendiorganisatsioonid on paigaldanud Loksa linna pakendikonteinerid nii paber- kui
segapakendi kogumiseks.
Tasuta pakendikotiteenuse saavad tellida kõik Loksa linna eramajapidajad.
Tellimiseks helistage tel 606 0439 või
kirjutage tellimus@ragnsells.com.
Korteriühistud saavad omale tellida tasuta
pakendikonteineri. Lisainfo ja teenusega
liitumine aadressil: http://www.tvo.ee/
korteriuehistule-oma-pakendikonteiner.
Kõigis küsimustes võib pöörduda ka Loksa
linnavalitsuse poole telefonil 603 1253.
Head sõbrad! Hoiame puhtana mitte ainult
oma kodu, vaid ka kodu ümbrus!

OÜ LOKSA HALJASTUS
ühisveevärgi
veetarbijad
Mais alustame Loksal veetorustike
läbipesuga.
Läbipesu tööde ajal palume vett mitte
tarbida.
Tööde ajal esineb ajutisi veekatkestusi ja
veesurve langust, vees võib olla hõljuvainet
ja sel ajal vee tarbimine võib tekitada
seadmetes ummistusi. Kuna ka pärast
tööde lõppu võib torustikesse jääda lahtist
hõljuvainet, siis pärast veesurve taastamist
soovitame toimida alljärgnevalt:
1. Mitte kasutada esimesena ummistuda
võivaid
seadmed
(WC
loputuspott,
joogiveefilter, pesumasinad, boiler).
2. Korterites lasta vett voolata köögi ja
vannitoa kraanist, kuni hakkab tulema selget
vett (umbes 1 minut).
3. Pereelamutes võtta vajadusel lahti ja pesta
veearvesti mudapüüdja ja lasta mudapüüdjast
välja vett, kuni hakkab tulema selge vesi.
Vabandame ebamugavuste pärast
täname mõistva suhtumise eest!

ja

OÜ Loksa Haljastus

Veelkord joogiveest ja solgist
Mure loksalaste joogivee ja solgi pärast sundis mind taas sulge haarama.
OÜ Loksa Haljastus on pööranud palju tähelepanu kaebustele joogivee kvaliteedi
kohta. Analüüsid, mida meie veest võetakse, näitavad, et Loksa veel ei ole häda
midagi. Kõik kvaliteedikriteeriumid on normi piires, kuid elanikud ei ole ikka rahul.

pesta igal aastal. Edaspidi korraldame torustiku
pesu regulaarselt. Kahjuks ei tea me, milline
on majasiseste torustike olukord. Võib arvata,
et ka need on aastaid hooldamata. Kuidas
nendega toimida, mõtleme edaspidi.

Raik Saart, OÜ Loksa Haljastus

Kanalisatsioon pole prügilift
Nüüd solgist. Paraku jätkavad loksalased
halba traditsiooni ja kasutavad kanalisatsiooni
prügiliftina. Tualetipotist alla lastud prügi
ei kao iseenesest kuhugi, vaid koguneb ning
mõne aja pärast tekkib torustikus ummistus.
Ja siis helistatakse ning pahandatakse, et
kanalisatsioon on umbes. Peabki olema, kui
te olete kanalisatsiooni lasknud kartulakoori,
kalarappeid, koduste konservide tegemisel ülejäänud juurviljade jäätmeid, vana ja kandmisest

Hakkasime huvi tundma, et millal on linna
veetorustikke hooldatud, neid puhastatud.
Ilmnes, et ei olegi! Nii, kuidas 2013. aastal
veevõrk välja ehitati, on ta puutumatult
seisnud. Loomulikult ladestub torudesse aja
jooksul sade ja sealt jõuab seda tasapisi ka
majade sisevesikutesse.
Kui aga veevõrgus tekib mingil põhjusel rõhu
langus, näiteks vajab tuletõrje korraga palju

vett, siis tõuseb võimsate autopumpade töö
tagajärjel sade torustikus üles ja kraanidest
võib mitu päeva sogast vett tulla.
Sel aastal, loodetavasti juba mai esimestel
nädalatel, alustame torustiku läbipesu.
Sellekohase täpse info edastame peagi. Palume mõistvat suhtumist, sest muul moel me
torustikke puhtaks ei saa ning rahulolematus
joogivee kvaliteedi üle jääb pidevalt
päevakorda.
Selleks, et sadet ei koguneks, tuleks torustikku

välja arvatud pesu, hügieenisidemeid,
sanitaarremondist järele jäänud värve, pahtleid
ja isegi pintsleid. Kõike ei jõuagi loetleda,
mida Loksa linna elanikud kanalisatsiooni
saadavad.
Muidugi, me võtame ummistused lahti, ent
see on üsna kulukas töö. Hea on, kui saame
survepesuautoga hakkama. Teinekord tuleb
aga ekskavaatoriga kaevata, et torusti-kule ligi
pääseda.
Autokütus on kallis ja kallimaks läheb, ka
töömeeste töötunnid kuluvad lohakate linlaste
järel hooldustöö tegemisele. Sestap tuletan
veelkord meelde, tualetipott on ette nähtud
ainult keha kergendamiseks ja muud sinna
visata ei tohi.
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COOP-i Loksa
Konsum
on valmis
Loksa uue Konsumi avamist
on oodatud pikisilmi.
Sündmus on planeeritud
28. maiks.
Kasutusluba on väljastatud
ja Päästeamet on oma
kooskõlastuse hoone
avamiseks andnud.
Lisaks müügisaali lettidele
saavad kaupluses olema veel
külma ja sooja valmistoidu
lett ning pagaritooted,
apteek ja lillekiosk.

Rihmaga on turvaline
Küllap on igaüks kuulnud väljendit „koer on inimese parim sõber.“
Seda peamiselt seetõttu, et koer on väärt mängukaaslane, hea
lohutaja ning kaitsja.
Teili Piiskoppel, Ida-Harju politseijaoskond
Oluline on aga meeles pidada, et sõprus on kahepoolne ehk koeraomanik
peab oma lemmikuga heaperemehelikult käituma.
Paratamatult on üsna sagedased olukorrad, kui koer lastakse jalutuskäigu
ajal rihmast lahti, vabalt ringi jooksma või on loom aiast välja pääsenud ja
ära jooksnud. Kuid nii ei arvestata lemmiku vajadustega ega ümbritsevate
inimeste heaoluga. Pole haruldane, et lahtine koer jookseb ette liikuvale
autole, ründab inimest või teist lemmiklooma.
Isegi kui tegemist on treenitud ja kuuleka koeraga, ei saa eeldada, et ta
sarnastes situatsioonides alati ühtemoodi käitub. Seega väited, et tegemist on
väga sõbraliku loomaga või et ta pole kunagi kedagi rünnanud, ei päästa, kui
koer ise või mõni kõrvaline isik viga saavad.
Omanikul on kohustused
Tuleb arvestada, et on inimesi, kes koeri kardavad ja võivad lahtist looma nähes
ootamatult reageerida. Teatavasti aga ei sobi äkiline käitumine ühelegi loomale.
Koera eest vastutab tema omanik ning seda vastavalt omavalitsuse poolt
kehtestatud lemmiklooma pidamise eeskirjas toodud kohustustele ja nende
mittetäitmise võimalikele tagajärgedele. Eelnevalt välja toodud olukorrad
on eeskirja kohaselt lubamatud, ehk lemmikloomapidajal on kohustus koer
avalikus kohas rihmastada ja ka välistada looma ärajooksmise ja inimeste või
loomade ründamise võimalus.
Tegemist on teemaga, mis järjepidevalt nii politsei kui omavalitsuse
tähelepanu vajab. Sestap värvime linnavalitsusega koostöös püsivaks
meeldetuletuseks koeraomanikele kõnniteedele, erinevatesse strateegiliselt
valitud kohtadesse, piktogrammid, millel kujutatud jalutusrihma lõugade
vahel hoidev koer ja kahes keeles kiri „Rihmaga on turvaline!“.
Kampaaniaga on liitunud veel viis Ida-Harju omavalitsust, kes kutsuvad üles
olema hooliv kogukonnaliige ja hea peremees oma lemmikloomale.

Kaubandusettevõtted kutsuvad noori tööle
Näiteid ei tule kaugelt otsida.
Stockmanni tänane finants- ja
IT arenduse juht alustas 15
aastat tagasi samas kaupluses
klienditeenindajana. Circle K klienditeeninduse juht tuli 25 aastat
tagasi tööle bensiinijaama. Suur osa
kaupluste juhatajatest on alustanud
müüja või kassapidajana ja seda vaid
mõni aastat tagasi.

Nele Peil, Eesti Kaupmeeste
Liidu tegevjuht
Kumb meil siis on, töökäte puudus
või tööjõupuudus, võime küsida viimaste nädalate arutelude põhjal.
Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis teeb sellest
sektorist just noorte jaoks suurepärase hüppelaua edasiseks karjääriks.

Kaubanduses on suvetööd enam
kui tuhandele noorele
Noored tahavad töötada, taskuraha
teenida ning, mis peamine, kogemusi
omandada.
Õpilasmaleva
kohad saavad igal aastal täis loetud
tundidega. Julgustan noori pöörduma kodulähedastesse kaubandusettevõtetesse ja uurima, milliseid
võimalusi suvel töötamiseks pakutakse.
Suurimad vabade kohtade arvud

on suvetööks toidukaubanduses,
suurtes jaekettides. Ka R-Kiosk,
Circle K ja teised mugavuspoedtanklad võtavad suvel suure hulga
noori tööle. Rõiva-, bürookaupadeja ehituskaubanduses, kus töötajate
arvud väiksemad, on ka vabu
ametikohti suvetöölistele vähem, ent
vajadus abikäte järele on ka seal.
Mida noored kaubanduses teha
saavad?
Suvetöödena pakutakse eelkõige
kaupade väljapanemist riiulitesse,
klienditeenindust ja tööd laos
(vastuvõtt, komplekteerimine jms).
Väiksemates kauplustes ja tanklates
saab teha väga erinevaid töid, sest
igaüks on ühemeheorkester, kui
meeskond on pisike. Alkoholi või
tubakat müüvates kauplustes saavad
kassas tööd vaid täisealised. Mujal
oodatakse noori juba 15-16 aastaselt.

Kaubanduses töötamise plussiks on
ka paindlik töökorraldus ja graafikud
– lemmikfestivalile ei pea töö pärast
minemata jätma, sest tööpäevad
ei ole üheksast viieni. Paljudele
noortele meeldib teha paar korda
nädalas pikki vahetusi ja saada siis
mitu vaba päeva järjest. Teine tahab
töötada paar tundi ja hommikuti.
Erinevad variandid on võimalikud.
Suvetöötaja on tööle oodatud ka
sügisel ja talvel
Mida saab suvetöö pakkumisest
kaupmees?
Lühiajaliselt on iga suvetöötaja mõte
asendada puhkavat tavatöötajat.
Aga pikaajaliselt on alati lootus, et
noorele organisatsioon meeldib ja
ta soovib kooli kõrvalt tööd osaajaga jätkata ka sügise saabudes. Kui
klapp on vastastikune, järgneb sellele
sageli karjäär organisatsiooni siseselt.

Või vähemalt võimalus veel paar
järgnevatki suve samas kaupluses
tööl käia, mis säästab kaupmehele
uute inimeste nullist välja õpetamise
vajadust.
Kaubandusettevõtete
kogemus
näitab, et noored teevad tööd hea
meelega. Meie sektori tööandjad
pööravad noortele töötajatele aina
enam tähelepanu, võimaldades
paindlikke töögraafikuid ja väljaõpet. Ühest suvisest tööotsast võib
saada lihtsalt toreda kogemuse ja
uue arvuti või jalgratta raha, kuid
siit võib alguse saada ka rahuldust
pakkuv karjäär.
Infot suvetöökohtade kohta
kaubanduses leiab
Kaupmeeste Liidu kodulehelt:
/https://kaupmeesteliit.ee/
tulekaubandusse/suvetookaubanduses/

Hoia ennast ja oma ratast!
Ilmad on kevadised ja jalgrattahooaeg juba täies hoos. Seega on
paras aeg meelde tuletada jalgrattaga ohutu liiklemise põhitõed.
Kaisa Kajo,
Ida-Harju politseijaoskond

sõidukijuhtidele võimalikult nähtavaks
teha.

Kui jalgratast ei ole talve vältel kasutatud,
tuleks see enne esimest kevadist sõitu üle
vaadata ja veenduda, et ratas on tehniliselt
korras – rehvid täis, kõik osad töökorras
ja vajalik varustus küljes.

Kus sõita võib?
Kõige ohutum on jalgrattaga liigelda
mööda kergliiklusteed. Kui see võimalus
puudub, peab jalgrattur sõitma sõidutee
parempoolse ääre lähedal.
Lapsed peavad sõiduteel jalgrattaga
sõitmiseks olema vähemalt kaheksaaastased. Kümneaastaselt on lapsel
võimalik saada jalgratturi juhiluba, mis
annab õiguse juhtida jalgratast sõiduteel
üksinda. Jalgratturi juhiluba nõutakse
kuni 15aastastelt jalgratturitelt.
Vanusepiirang ja juhiloa nõue kehtivad
vaid sõiduteel sõitmisel. Need, kel
jalgratturi juhiluba veel ei le, võivad alati

Liiklusseaduse kohaselt peab jalgrattal
olema töökorras pidur ja signaalkell, ees
valge ja taga punane helkur ning jalgratta
vähemalt ühe ratta mõlemal küljel
kollane või valge helkur. Pimedal ajal
peavad lisaks põlema ees valge ja taga
punane tuli. Nii valges kui pimedas võiks
jalgrattur kanda helkurvesti, helkurjopet
või muud erksavärvilist riietust, et ennast

sõita kergliiklusteel, kõnniteel ja õuealal.
Kõnniteel võib jalgrattaga sõita ka alla
13aastane laps, samuti lapse kuni kaks
saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav
jalgrattur.
Nii kõnniteel kui kergliiklusteel peab
jalgrattur alati arvestama ka seal
liiklevate jalakäijatega ning jalakäijate
läheduses sõitma jalakäija kiirusega.
Sõiduteed ületades võib ülekäigurajal
sõita, kuid seejuures peab meeles
pidama, et sõidukijuhil ei ole kohustust
ülekäigurajal sõitvale jalgratturile teed
anda. Kui jalgrattur ilmub ülekäigurajale
suure kiirusega, ei pruugi sõidukijuhil
selleks enam võimalustki olla. Seega
on alati ohutum jalgrattalt maha tulla
ja sõidutee ületada jalakäijana ratas
käekõrval.
Kas kiivrit on vaja?
Jalgratturi varustuses on olulisim kiiver.

Alla 16aastastel on kohustus rattasõidu
ajal kanda korralikult kinnitatud
jalgrattakiivrit. Kiivri nõue kehtib ka
jalgrattatoolis sõidutatava väikelapse
suhtes.
Kõikidele
vanematele
ratturitele
on kiiver väga soovitatav, kuna
rattasõidul võib ka kõige ettevaatlikuma
sõidustiiliga ette tulla ootamatuid
ohuolukordi ja kukkumisi. Lapsed ei
oska sageli liikluses esinevaid ohtusid
ette näha ja tahavad enda võimeid
proovile panna või kaaslastele oma
oskusi demonstreerida. Seetõttu on lastel
kiivri kandmine ülioluline.
Et kiiver kukkumise korral ka tegelikult
pead kaitseks, peab see olema paras,
terve, korralikult peas ja rihmadega
kinnitatud.
Sageli võib siiski näha, et kiiver on peas
viltu või rihmad halvasti reguleeritud.

Kui kiiver pole korralikult peas, ei
ole kiivriga ka mugav olla ning laps
ei taha seda kanda. Seetõttu peaksid
lapsevanemad jälgima, et lastel kiivrid
korralikult peas oleksid ja rihmad õige
pikkusega.
Lisaks võiks kiiver olla võimalikult
erksavärviline, et enda nähtavust teistele
liiklejatele suurendada.
Kiivri puhul peab meeles pidama ka seda,
et kukkumisel saadud löögi tagajärjel
võivad kiivrisse tekkida mikropraod,
mis vähendavad kiivri kaitsevõimet ning
kuigi väliselt ei paista kiivril midagi viga
olevat, ei paku see järgmisel kukkumisel
enam piisavat kaitset. Seetõttu peaks
kiivri, millega on korra millegi vastu
kukutud, välja vahetama.
Kuidas ratast kaitsta?
LOE www.loksalinn.ee/-politsei-teaveja-uudised
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Loovad ja andekad noored kohtusid Tartus
12.-14. aprillini toimus Tartu Karlova koolis Loovusfestival, kus osales kodutütreid ja noorkotkaid üle kogu Eesti, ja veel palju teisigi.
kodutütarde ja noorkotkaste plakatid
ja palju muud.

Elena Viktoria Vaas, kodutütar
Kahjuks oli võimalus osaleda ainult
vähestel, igast malevast pääses
festivalile ainult neli kodutütart ja
neli noorkotkast. Loksa rühmast
olin mina ainus osaleja.
Loovusfestival oli hea võimalus
andekatele ja loova mõtlemisega
noortele, kes soovisid oma
oskusi teistega jagada. Osaleda
sai erinevatest töötubadest, nagu
näiteks joonistamine ja disain,
muusika, loodus, kokandus, kus
suure töö tulemusel valmisid
muusikavideo,
kolmekäiguline
õhtusöök, Eesti kaart, matkamäng,

Peale töötubade oli kavas ka
muid tegevusi ja vabaaja viitmise
võimalusi – naeruteraapia ja
igaõhtune disko.

5.-7. aprillini toimus JärvaJaanis järjekorras juba 40. Eesti
Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek.
Loksa Gümnaasiumit esindasid
seekord 11. klassi õpilased Sandra
Vilumaa ja Kristo Peetermann.

Laagri lõpus tutvustasid noored oma
tehtud töid ja rääkisid juurde, kuidas
midagi valmis ja mis nad ise töö
käigus teada said.

Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasiumi õpilane

Kindlasti sai iga noor festivalilt
kaasa palju teadmisi ja loodetavasti
jagas neid kodus ka teistega.

Taktikalaager täiendas teadmisi ja lihvis oskusi
Aprilli esimesel nädalavahetusel
kogunesid Kurtna, Nissi ja
külalisrühmade noored kotkad ja
kodutütred Humala raketibaasi,
kus toimus miltaarkallakuga
rühmade taktikalaager.
Liisa Laur, kodutütar
Ööbisime köetavates sõjaväetelkides
ja pidime ise endale süüa tegema,
toimusid erinevad õpitoad, näiteks
esmaabi, side, luure, pääsla kontrolli
teooria ja praktika, liikumisviisid
ning pöördumine.
Kuid oli põnevaid ülesandeid ka

väljaspool õpitubasid. Pidime tegema öiseid patrulle ning korraldama
pääsla valve, otsisime varemetesse
peidetud toidukotte.
Terve laagri vältel olime airsoftiga
relvastatud ning pidevas julgeolekus,
kuna vastane külastas meid tihti.
Laager meeldis meile väga, oleksime
soovinud seal suisa veel paar päeva
veeta.
Loksa rühmast täiendasid taktikalaagris oma teadmisi ja said juurde
uusi oskusi Liisa Laur, Pert Paesüld,
Alex Alliksaar ja Kregor Latt.

Seikleme
meeskonnaks!
Margit Amer, Loksa Noortekeskuse juhataja

Maist juulini on Loksa 10-15aastastel
noortel võimalus seigeldes ühiseks
meeskonnaks areneda.
23. mail kell 16 ootavad Seiklusring OÜ
noored instruktorid kõiki seiklushuvilisi noori
noortekeskusesse esimesele kogunemisele.
Siis saab grupp omavahel tuttavaks ning seab
läbi mänguliste tegevuste ühised eesmärgid
järgnevateks kohtumisteks.
13. juunil sõidetakse Raudsilla puhkekeskusesse,
kus õpitakse looduses ellu jäämist.
1. juulil leiab aset ühine väljasõit Padisele Kallaste
tallu. Päev sealses seikluspargis annab hea
ülevaate meeskonna ühtsusest ja toimimisest.
Projektis osalemine on noorele tasuta, tagatud
toitlustamine ja transport.
Projekt „Seigeldes meeskonnaks” sai rahastuse
Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud
noortekeskuste projektikonkursilt.
Projekti töökeeleks on eesti keel, vajadusel
tõlgitakse jooksvalt vene keelde.
Kui sul tekkis huvi, aga ei leidnud oma küsimustele
vastuseid, siis tule noortekeskusesse - leiame
need vastused koos!
Projektis osaleda soovijate registreerimine
toimub samuti noortekeskuses.

Eesti Õpilasesinduste
Liidu töötuba
õpetas tulemuslikult
läbirääkimisi pidama

Et tegemist oli kevadise üldkoosolekuga, oli töist otsustamist
ja kaasa mõtlemist palju. Esimesel
päeval tutvuti üksteisega ja suunduti õpilaste läbiviidavatesse töötubadesse. Meie õppisime kaasõpilase käe all, kuidas tulemuslikult
läbirääkimisi pidada nii koolielus
kui tulevikus. Ammutatud ideedest
kantuna tegime ettepanekuid, kuidas
saaks õpilasesinduste liit või meie
enda kooli õpilasesindus koolis
midagi paremaks muuta.
Teisel päeval olid pikad, ent
huvitavad ametlikud osad. Õhtupoolikul saime osa võtta lõbusatest töötubadest. Meie töötuba juhatas ja Eesti maavarade
mitmekülgset maailma tutvustas
Tartu Ülikoolis õppiv geoloog, kel
on märkimisväärne kivimikogu. Õhtu lõpetas meeleolukas moeshow
liikmete endi kujundatud riietest.
Kolmanda päeva lõunal valisid üle
Eesti kokku tulnud õpilasesindajad
liidule uue esimehe ja juhatuse,
misjärel pärast tänamisi ja kingituste
vahetamist uute ja vanade sõpradega
hüvasti jäeti.

Õpilasmaleva nimekiri
ei ole veel lukus
Sel suvel tegutseb Loksal õpilasmalev, kuhu
on oodatud noored, kes on saanud maleva
alguseks vähemalt 13aastaseks.
Margit Amer
Õpilasmalevas osalemine on tasuta ja noored
saavad tehtud töö eest palka. See on igati sobilik
koht esmase töökogemuse saamiseks.
Töö malevlastele tagab Loksa linnavalitsus
ning töötatakse linna territooriumil, peamiselt
heakorratöödel.
Malevlastega sõlmitakse tööleping ning
tunnipalgaks on 3,21 eurot (bruto). Tööpäev
kestab neli tundi ning iga päev saab malevlane
ka sooja lõunasöögi. Tööpäevale järgnevad
ühised vaba aja tegevused.
Õpilasmalev töötab tööpäevadel 8.-19. juulini.
19.-21. juulini osaleme koos SA Õpilasmaleva
Tallinna rühmadega ühises riigikaitselaagris
Humalas, 13.-15. augustini aga üle-eestilisel
õpilasmalevate kokkutulekul Ruunaveres.
Malevasse registreerumine lõppes küll 10. mail,
aga kui sa tunned, et oled sellisest võimalusest
ammu unistanud, kuid ei pannud oma nime kirja,
võta ühendust noortekeskusega. Võib juhtuda,
et just sinu jaoks vabaneb koht veel enne kui
rühmajuhid (Kristo Metus ja Siim Aksel Amer) on
jõudnud oma rühma lõplikult komplekteerida.
Maleva koostööparnteriks on SA Õpilasmalevad,
kes rahastab tööväliseid tegevusi ja kaasab
erinevatesse ettevõtmistesse.
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Loksa koolis peeti
emakeele ja pii
nädalat
Maie Itse, õpetaja
Loksa Gümnaasiumis on käesoleval
õppeaastal
üheks
märksõnaks
lõiming. Ideest lõimida eesti keel,
matemaatika ja kunst, sündis
emakeele ja pii nädal.
4.-14. märtsini jagus tegevusi
igale kooliastmele: tutvuti arvutis
joonestamise
võimalustega,
loeti ilmekalt teksti ja luuletusi,
joonestati sirkliga virnastatud Venni
ja kosmilisi diagramme, otsiti
etteütlustest kirjavahemärkide vigu,
öeldi peast arvu pii komakohti,
koostati 18realisi luuletusi, kus
igas reas sõnu vastavalt arvu pii
komakohale.
Omaloominguliste töödega saab
veel praegugi tutvuda gümnaasiumi
B korpuse II ja III korrusel.

Rahvusvahelise projekti tulemusel valmisid rassisimi ja
kiusamise teemalised tunnikavad
Loksa Gümnaasiumi Erasmus+
projekt “Võrdsete võimaluste
eest!” võeti Itaalias kokku
teemadega rassism ja
kiusamine.
Kaja Metsar, Kelly Laanemaa,
Sandra Vilumaa, Joosep Tiitus
Mänd, Kristo Peetermann
Projekti viimane kohtumine leidis
aset 25.-30. märtsini Itaalias
Frosinones.
Esimesel päeval kohtusime sealses
koolis esimest korda teiste õpilaste
ja õpetajatega. Meile tutvustati
lühidalt, kuidas nende kool toimib.
Näidati 3D printereid ning robootika
ja keemia klassi.
Pärast pisikest kohvipausi algasid
tegevused.
Kõige
esimene,
Frosinone tund puudutas kiusamist
ning järgmised Satu Mare ja Loksa
tegevused rassismi. Koolipäeva
lüppedes jalutasime lõunat sööma
ning sealt edasi Parco del Metusa
parki, kus nautisime sooja ilma ja
imetlesime kauneid rohelisi puid.
Kultuur on erinev
Teekonnal parki saime juba tunda
kultuurilist erinevust. Pidi alati
silmad lahti hoidma, sest seal
peetakse tavaliseks, et kitsastel
tänavatel võivad inimesed sõiduteel
käia. Õhtul jätsime teistega hüvasti
ja suundusime koos majutajatega
ööbimispaika.
Teisel päeval viisime ise läbi kaks
tundi, ühe rassismi ja teise kiusamise
teemal. Mõlemad tunnid möödusid
väga aktiivselt ja töökalt. Tegevused
toimusid nii üksinda, paaris kui ka
grupis. Pärast kooli külastasime
linnavalitusust (Villa Comunale),

kus võttis meid vastu väga innustav
noortega töötav aselinnapea. Seejörel
suundusime Parco del Metusa parki,
kus nautisime tõelist Itaalia gelatot
ning tutvusime üksteisega lähemalt.
Kolmandal päeval toimus õppekäik
Frosinone ümbrusse. Kulgesime
maalilistel mägiteedel Casamari
kloostri poole. Seal tutvusime ehitise
ajaloo ja keskaegsete munkade eluoluga. Edasi külastasime kauneid
kirikuid ja linnavalitsust Veroli
nimelises väikelinnas.
Päikeseloojangul sõitsime Isola Liri
nimelisse linnakesse, jalutasime ja
nautisime lummavat vaadet, mida
pakkus linna keskel kohisev kosk.

Huvitav ja õpetlik muuseum
Neljas päev algas tavapärase
koolipäevana, Rumeenia kool viis
läbi ühe tunni kiusamise teemal.
Seejärel külastasime Frosinone
arheoloogiamuuseumi,
kus
eksponeeriti
ümbruskondsetelt
aladelt leitud põnevaid vanu
tarbeesemeid ning tutvustati, kuidas
ja mis eesmärkidel need valmistatud
olid.
Samuti sai iga õpilane endale
meisterdada savist kausikese, just
nii nagu vanal ajal tehti. Muuseum
oli väga huvitav ja giidide jutt
õpetlik. Pärast muuseumikülastust
suundusime tagasi koolimajja, kus
jätkusid tunnid.

Viimasel päeval viisid kõikide
koolide delegatsioonid läbi oma
viimased tunnid. Projekti lõpetas
kokkuvõtlikult Loksa, tänati kõiki
osalejaid. Söödi veel kõik koos
viimane lõunasöök ja jäeti hüvasti.
Õpilased said veel võimaluse käia
poodides ja nautida Itaalia ilma, enne
kui saadeti ära Patti delegatsioon
ja naaseti majutuskohtadesse, et
pakkida kotid ning valmistuda
järgmise päeva varajaseks kojulennuks.
Projekti
tulemusena
valminud
tunnikavad ja esitlused sobivad
kasutamiseks neljandas kooliastmes
ühiskonnaõpetuse ja inglise keele
tundides.

Linnud ja lumekupud aitasid kevadet avastada
Kevadisel pööripäeval, 20. märtsil oli Loksa Nõmme piirkond
lasterohke. Sadakond I kooliastme õpilast Loksalt ja Vihasoolt otsisid
kevadet.
Maie Itse
Neile olid grupijuhi rollis abiks Loksa Gümnaasiumi 8. a klassi õpilased.
Infopunktides tutvustasid kevade märke klassiõpetajad Loksalt ja Vihasoolt
ning loodushariduse spetsialistid Sagadi Looduskoolist, RMK Oandu
loodushariduskeskusest ja Lahemaa Looduskoolist.
Lapsed liikusid kaheksaliikmelistes linnunimelistes gruppides. Igal grupil
tuli läbida viis infopunkti, kus oli võimalik kuulata linnulaulu ja määrata
hääle järgi linde, tutvuda mahlapuudega ja maitsta kasemahla, uurida
kevadlilli, määrata pungade järgi puid ja põõsaid, ennustada ilma, mängida
vee ringkäigu mängu, nuputada kompimiskotikeste sisu.
Laste liikumist märkas Metsa 2 maja perenaine, kes pakkus võimaluse
tutvuda aias õitseva lumekupu ja teiste lilledega.
Poolteise tunni jooksul said matkalised põsed punaseks. Kooli sööklas
ootasid soe supp, tee ja maius.
Lõimitud kevadpäev
Klassis valmisid neljaliikmelistes gruppides plakatid, kus kajastati nähtutkuuldut. Matkapäeva lõpetuseks koguneti saali, kus tutvuti üksteise
plakatitega ning iga klass sai kingituseks raamatu, mida ühiselt uudistada.
Plakatitest tehti näitused Vihasoo koolis ja Loksa algklasside majas.
Päev kujunes osalejatele meeldivaks lõiminguks: Loksa ja Vihasoo lapsed,
eesti ja vene keeles õppivad lapsed, I ja III kooliastme õpilased, õpetajad
ja loodushariduse spetsialistid, õppeained - loodusõpetus, liikumine, kunst,
käsitöö, matemaatika, inimeseõpetus, muusika, eesti keel, vene keel.
Tänan Loksa Gümnaasiumi 8a klassi õpilast Aleks-Gregor Niiholmi
matkapäeva idee eest, Harjumaa Omavalitsusliitu, Kuusalu vallavalitsust,
Loksa linnavalitsust, Vihasoo ja Loksa Gümnaasiumi juhtkonda, Metsa 2
maja perenaist ning infopunktides olnud inimesi, kes igaüks omal moel ja
jõul matkapäeva „Tere kevad!” toimumisele kaasa aitasid.
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Digitaalsed matemaatikavõistlused
pakuvad pinget
Lõppeval õppeaastal toimunud
õpilaste statistikavõistlusel,
mida veab Eurostat, osales 15
Euroopa riiki. Eesti võttis osa
esimest korda.
Maie Itse
Loksa Gümnaasiumi matemaatika
õpetaja
Võistlus, mille korraldasid statistikaamet, haridus- ja teadusministeerium, SA Innove ja Tartu
Ülikool, toimus kahes vanuseastmes
- III ja IV kooliastmele. Eesti
võistlusele registreerus 184 võistkonda, 50 õppeasutust ja üle 470
õpilase. Nooremas vanusastmes
registreerus üle 100 võistkonna.
Osalesid ka Loksa Gümnaasiumi
8.a ja 9.a klassi 1-3-liikmelised
võistkonnad. 9.a klassi noormehed
Kevin Piibemann, Andrei Bekker ja
Mihkel Kaugerand sooritasid I vooru
testid nii edukalt, et pääsesid II vooru,
kus tuli teha statistiline uurimus.
Noormehed said ka selle ülesandega

kenasti hakkama ja kuuluvad
nooremas vanuseastmes Eestis 30
edukalt lõpetanu hulka – nad kogusid
kahe vooru peale 58,5 punkti 100-st
võimalikust. Uurimuse algandmed
olid inglise keeles ja noormehed
tegid kogu töö iseseisvalt, juhendaja
abi kasutamata. Seega, väga tubli
tulemus!
Matamängud on popid
Toimunud on ka mitmeid matamängude päevi, kus klassid said
viieliikmelise võistkonnana peast
arvutada.
Võistlused
peetakse
nutiseadmetes ja tulemused saab
kohe teada.
Mängitakse kolm vooru, iga kord on
vastaseks erinev kool ja ülesanded
kas 100 piires liitmine, lahutamine
või korrutamine.
Iga voor kestab 45 sekundit ja võidab
see, kes grupi peale rohkem punkte
kogub. Igal võistlejal on kasutada
oma nutiseade. Õige vastus annab
+1 ja vale vastus -1 punkti.

võistkonna, Loksa Gümnaasiumist
8.a ja 9.a klassi esindused.
Tulemused olid head ja nii otsustati
osa võtta ka 15. märtsil aset leidnud
rahvusvahelises voorust, kus osales
võistlejaid 14-st riigist.

Merike Kull, Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja
Uuringud näitavad, et Eesti laste liikumisaktiivsus on kriitiliselt madal – tervelt
75-% ei liigu piisavalt.
Seetõttu algatas Tartu Ülikooli liikumislabor 2016. aaastal liikuma kutsuva kooli
programmi, mis pakub koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele
ideid ja lahendusi, et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid
vähem istuma.
Aktiivsed õuevahetunnid ja koolitunnid, tegutsemisrõõmu pakkuv koolimaja
ja -hoov ning aktiivne koolitee aitavad kaasa sellele, et liikumisest kujuneb
koolipäeva ja kogu koolikultuuri loomulik osa. „Liikuma kutsuv kool” toetub
teadusele, innovatsioonile ja koostööle kogu kooliperega.
Koolipidaja võimalused
Kuidas on seotud kool, kohalik omavalitsus ja programm? Terve ja aktiivne
laps on omavalitsuse investeering tulevikku. Laste liikumisaktiivsus on tervisliku
eluviisi kujunemise alus ja toob tulevikus kaasa väiksemad kulud tervishoiule.
Liikumissõbraliku avaliku ruumiga kaasneb elanike rahulolu. Liikumislabori
uuringud näitavad, et liikumisvõimalused toovad kaasa väiksema kooliväsimuse,
parema keskendumisvõime ainetundides, tunni töörahu ning õpilaste
koolirõõmu.
Koolil on lapse aktiivse eluviisi kujunemisel oluline roll ja omavalitsusel on
kooli toetamiseks arvukalt võimalusi. Jagame teiega näiteid, mida erinevates
omavalitsustes rakendatakse nii koheste kui pikaajaliste tegevustena.

•
•
•
•

Loksa Gümnaasiumi esindasid
seekord 9.a, 8.a, 7.a ja 6.a klassi
tiimid. Kuigi tehnilistel põhjustel
saime kaasa teha vaid kahes voorus,
olid tulemused head. 6. a, 7. a ja 8. a
tulemuseks jäi üks võit ja üks kaotus,
9. a võitis mõlemad vastased.

•

Võistkondade koosseisud:
6.a klass: Gert Soll, Laura
Lindemann, Kristjan Gergerdt,
Raul Laht, Cristofer Telegin.
7. a klassi: Aleks Mizinov, Anita
Gulyakova, Ranel Liivamägi, Anna
Eliisabet Mänd, Kregor Latt.
8.a klass: Paul Paesüld, Uku
Aasrand, Romet Viisitamm, Karl
Kivistu, Elly Sirtse.
9. a klass: Kevin Piibemann, Kevin
Mõtus, Mihkel Kaugerand, Joonas
Rajamägi, Aleksandra Solom.

•

30. jaanuari voorus osales üle 9000

Loksa Gümnaasium liitus liikuma
kutsuva kooli programmiga

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi
järgmiste ametikohtade täitmiseks:

•
•

•

põhikooli tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,8
ametikohta)
põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)
haridustehnoloog (0,5 ametikohta)
põhikooli ja gümnaasiumi keemiaõpetaja (0,6
ametikohta vene osas)
abiõpetaja (0,5 ametikohta eesti osas ja 0,5
ametikohta vene osas)
põhikooli geograafiaõpetaja (0,6 ametikohta vene
osas)
põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0
ametikohta)
põhikooli muusikaõpetuse õpetaja (0,5
ametikohta vene osas)
klassiõpetaja (1,0 ametikohta eesti osas)

Tööleasumise aeg alates 21.08.2019.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 31.05.2019
aadressil kool@loksa.edu.ee. Lisainfo: tel 622 1420
direktor Õnnela Tedrekin; tel 622 1422 õppealajuhataja
Valvi Joaväli.

Lasteaias käisid külas jänesed
Pille Paesüld, Ebe Remmel
Loksa lasteaiaõpetajad
Loksa Lasteaed Õnnetriinu õpetajad
Lapsed olid kogunenud koos
õpetajatega saali, kui vähe aja pärast
tormasid sisse kaks jänest, Juta ja
Juki, kes tulid tutvustama, mis on
lihavõttepühad.
Jänesed uurisid lastelt, kuidas
lihavõttepühi veel nimetatakse ja
milliseid kombeid või traditsioone
peale munade värvimise nimetada
osatakse. Koos prooviti tantsida ka
jäneste jenkat.
Seejärel toimusid mängud - munade
veeretamine kaldpinnalt ja kandmine
lusika peal. Väiksemad kandsid
lihtsalt muna ühest punktist teise,
suurematele korraldati võistlus kahe
rühma vahel. Kõige väiksemad said
laiali veeretatud mune ämbrisse
kokku korjata.
Lõpetuseks kõlas CD-lt „Tibutants“
ja iga rühm sai vallatutelt jänestelt
väikese pühadeüllatuse.

Lapsed õppisid südant hoidma
Et süda hästi töötaks on vaja
tervislikult toituda, hästi magada
ja palju liikuda.
Ljudmila Dmitricheva,
Jelena Kandrušina
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
õpetajad
Sestap peeti 22.-26. aprillini lasteaias
Õnnetriinu südamenädalat, mille
raames toimus ka spordipäev.
Lastele jagati orienteerumiskaardid,
üles pidi leidma viis tegevuspunkt ja
igas neist ülesannet täites lunastama
välja ühe pusletüki. Kõikidest
tükkidest moodustus lõpuks kokku
süda.
Lapsed olid tublid, näitasid üles
nutikust ja sportlikkus ning said selle
eest ka diplomid.
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Kepikõnd jõuab Kihnu ja Narva kaudu Loksale
Aive Mõttus, Loksa Spordikeskuse
juhataja
Viis kuud haiglavoodis lamanud
endisele
pikamaajooksjale
ja
triatleedile andis elujõu tagasi
soomlaste leiutatud kepikõnd, mis
tänaseks on spordialana levinud üle
kogu maailma.
„Kaks
inimest
selles
autos
said surma, mina jäin ainsana
ellu,” meenutab 17 aastat tagasi
juhtunud kohutavate tagajärgedega
liiklusõnnetust tänavu sügisel 70.
sünnipäeva tähistav René Meimer
paari nädala taguses Maalehes.
Ellu jäi ta küll, kuid tervena sellest
paugust ei pääsenud – oli kuu aega
koomas ja hingas aparaatide abil.
Pärast teadvusele tulekut pidi veel
viis kuud voodis lamama. Kõik see
muutis elupõlise spordimehe nii
nõrgaks, et istudagi ei jõudnud õieti,
rääkimata siis püsti seismisest.
Tahtejõu varal hakkas ta siiski
tasapisi palatis ringi komberdama,
abiks ühe soomlasest sõbra toodud
kõnnikepid. Kodus jätkas ning
kõndis end pelgalt kolme kuuga
enam-vähem rahuldavasse vormi.
Kepikõnd päästab tervise
Tänaseks on endine suusa- ja triat-

Egert Jõesaar pälvis
noorsportlase
stipendiumi
Konkurss 2200 euro suurusele
stipendiumile oli tihe, kuid
Loksa aasta sportlaseks valitud
kettaheitja Egert Jõesaart pidas
komisjon selle vääriliseks.

Mai on orienteerumiskuu
Kõik huvilised, sõltumata
vanusest, soost ja kehalisest
vormist on oodatud tutvust
tegema Eesti ühe populaarseima
liikumisviisiga.
„Orienteerumine on kõigile jõukohane,” sõnas teemakuud avades
Eesti Orienteerumisliidu president
Meelis Mälberg. „Igaüks leiab
endale sobiva raskusastmega raja,
kus ka liikumiskiiruse saab ise
vabalt valida. Kaardiga värskes
õhus joostes-kõndides möödub aeg
märkamatult ja emotsioone rajal
kogetust jätkub kauemaks.”
Lisaks on orienteerujad Mälbergi
sõnul sõbralik rahvas ja alati rõõmsalt
valmis uusi tulijaid õpetama.

lonitreener läbinud Rahvusvahelise
Kepikõnni Liidu instruktorite koolituse ning omandanud lisaks ka
kepikõnni treeneri kutse. „Olen
käinud kepikõndi õpetamas nii
Kihnus kui Narvas,” muigab
Meimer, kes on õpetussõnu jagades
läbi Eesti risti-põiki läbi sõitnud.
René Meimer
on Soome
kepikõnni
viinud ka
Narva.

treeningud ka edaspidi, kord nädalas.
Treeneri tasu maksab esimesel korral
kepikõnniliit, kuid edaspidi on ühe
treeningu pileti hinnaks 2 eurot.
Treeneri käe all omandatud õige
tehnika muudab liikumise sujuvamaks ning lubab edaspidi edukalt
omal käel jätkata.
Kepikõnd sobib nii lastele kui
täiskasvanutele,
edasijõudnutele
kui algajatele, kiirematele ja ka
rahulikuma tempoga liikujatele.

Esmakordselt Eestis –
kepikõnnivõistlused

Foto autor: Tartu Ülikooli
Narva Kolledž

Loksale tuleb ta kepikõnnitrenni
andma kolmapäeval, 15. mail.
Treening algab kell 18 ujulast ning
on osalejatele tasuta.
Piisava huvi korral jätkuvad

19. mai, Viimsi – Eesti esimene
kepikõnni karikavõistlus, distants
10 km. Täpsem teave Facebookist
@viimsisport (üritused).
7. juuli, Kolgaküla –
elamusmaraton (ajavõtuta,
distantsid 10, 21 ja 42 km) ning
Rahvusvahelise Kepikõnniliidu
maailmakarika sarja etapp
(distantsid 10 ja 21 km).
Täpsem teave kodulehelt
www.elamusmaratonid.ee.
Pikemat lugu René Meimerist ja
kepikõnnist loe
24. aprilli Maalehest
(saadaval raamatukogus).

Jürioojooks kujunes emotsionaalseks
Eesti pikima ajalooga orienteerumisvõistluse finiš pakkus tänavu
ohtralt emotsioone, medalite saatuse otsustasid loetud sekundid.

Maikuus
toimub
Eestis
ligi
70
erinevat
orienteerumisalast
sündmust, seejuures ka ohtralt
tööpäevaõhtuseid päevakuid, mis
ongi tegelikult parimad kohad
alustamiseks.
Loksale lähimad on Lääne-Virumaal
toimuvad kolmapäevakud ja Tallinna
neljapäevakud. Kui sul on huvi
minna, aga pole transporti, helista
spordikeskuse
administraatorile
telefonil 688 8055 - püüame aidata.

„Viimast vahetust jooksnud Tõnis Laugesaare kiip ei registreerinud
mööda joostes viimast kontrollpunkti ja ta pidi paar sammu tagasi astuma,
et kontrollpunkti läbimine siiski kirja saada. Just sel ajal kihutas seni
kolmandal kohal olnud võistkond meist mööda,” kirjeldas 20. aprilli Viljandi
lossimägedes peetud jüriöö teatejooksul toimunut Rakvere orienteerumisklubi
võistkonna teise vahetuse jooksja Epp Paalberg.
Teine koht libises küll napilt – 10 sekundiga – käest, kuid 55 põhiklassi
võistkonna seas saavutatud kolmas koht on igati väärikas ja hea algus
suvisele hooajale.
Rakvere orienteerumisklubi võistkonna eest olid lisaks Loksa aasta
sportlaseks valitud suusataja ja suusaorienteeruja Epp Paalbergile rajal veel
Kelly Vildek, Olle Kärner, Tõnis Laugesaar ja Priit Randman.
Juba 60 aastat algab orienteerumisjooksu hooaeg Eestis jüripäeva paiku
toimuva teatevõistlusega viieliikmelistele segavõistkondadele, erinevates
võistlusklassides võtavad omavahel mõõtu sadakond võistkonda. Võistlusega
mälestatakse 1343. aasta Jüriöö ülestõusu.

Jüriööjooks pakkus seekord palju võistluslikke momente – võitis SPORT

„Kõigil valituks osutunud sportlastel
on potentsiaali lüüa läbi tipptasemel
ning saavutada kõrgeid kohti
tiitlivõistlustel,” iseloomustas stipendiumisaajaid hindamiskomisjoni töös
osalenud ERGO juhatuse liige Tarmo
Koll.
Egert on paistnud paistnud silma
pühendumise ja selgete eesmärkidega,
soovides pääseda 2020. aasta Tokyo
suveolümpiamängudele.
Stipendium katab küll vaid väikese
osa ettevalmistuskuludest, kuid teeb
sportlase elu siiski pisutki muretumaks.
Tänavu laekus konkursile 91 taotlust
ning stipendium määrati kümnele
individuaalsportlasele ja ühele naiskonnale.
ERGO
Insurance
SE
annab
noorportlastele suunatud stipendiume
välja juba neljandat aastat.

Loksa linna jüriööjooksul osales sel aastal 14 võistkonda. Kõik olid tublid ning auhinna said kõik osalejad. Ajakirja
TervisPluss eriauhinna kiireimale võistkonnale viis koju Kuusalu Keskkool, parima Loksa linna võistkonnana jõudsid
finišisse päästjad. Võistluse protokolli leiad Loksa Spordikeskuse facebooki lehelt www.facebook.com/loksasport/. Seal on
ka toredad fotod võistlusest.
Suur tänu jooksuvõistluse organiseerijatele ja kõikidele suurepärastele osalejatele!
Järgmisel aastal uuesti ja veel kiiremini! LE

Loksa Püha Neitsi Maarja
Kirikule
aknavitraažid
Esialgsed läbirääkimised
vitraažikunstnikuga on juba
peetud. Kuna tegemist on
suure tööga, siis on igati
oodatud ka toetajad.
Võimalik on toetada kogu akna
vitraaži tegemist või mingit osa
aknast.
Plaanis on teha vitraažidega neli
altaripoolset akent.
Täpsem info: tel 5568 1983

Teadaanne

15. mail 2019.a. kell 15.00
toimub linnavalitsuse
saalis koolitus
„Taotluse koostamine
kanalisatsiooniga
ühendamise toetuste
saamiseks
ühendamise
toetuste saamiseks
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) kaudu”
OÜ LOKSA HALJASTUS

Loksa kool
22.05.19
kell 18.00 – 20.00
Kevadkontsert
19.06.19
kell 16.00 – 19.00
Põhikooli lõpuaktus
Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4200

väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806, Loksa linn, telefon: 603 1253,
e-post: linn@loksa.ee, koduleht: www.loksalinn.ee

20.06.19
kell 17.00 – 21.00
Gümnaasiumi
lõpuaktus

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.

LOKSA AUTOREMONT OÜ, Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus, autovaruosad, rehvid, õlid ja määrded!
Remont ja diagnostika. Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg 1-2 päeva).
Samuti onvõimalik tellida jalgratta/mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine: 58137151, Aleksei

4. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0051, pindalaga
1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21
360 eurot. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
5. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%,
enampakkumise alghind 90 000 eurot. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

Vajatakse autoremonditöölist. Töö ja töötasu kokkuleppel.

6. Kinnistu aadressil Tallinna tn 5, Loksa linn,
pindala 3878 m², sihtotstarve tootmismaa
(003;T), enampakkumise alghind 62 048 eurot.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

MTÜ Rannamännid annab teada
Käsitöö õppereis ja tutvumine Mulgimaaga ootab osalejaid.
Sõidame Viljandisse 8. augustil
ja tuleme tagasi 9. augustil.
Esimene päev möödub Viljandi linnas, teine päev väljaspool
linna. Ööbime Holstrepolli vabaajakeskuses.
Ettemakse inimese kohta on 50 eurot.
On veel jäänud mõned vabad kohad.
Ootame huvilisi!
Teavet saab tel 5551 2094, Laivi Kirsipuu

Korstnapitside ehitus.
tel 55579399

Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik maa
sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine.
Enampakkumise alghind 85 000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe
kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes
300 m.Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

Müüa puhast
hobusesõnnikut kottides
3,5 eurot/40 liitrit. Alates
10 kotist transport tasuta.
Info telefonilt 5071 497.

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel
esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud
tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu oksjonil osalustasu ei ole.
Enampakkumine toimub 06.06.2019 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn
45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Teeme lapsele pai
Eeskujuliikumine “Valge õhupall” kutsub kõiki emasid ja isasid üles katkestama laupäeval,
1. juunil üheks minutiks kõik muud tegevused, et teha oma lapsele pai.

Korstnapühkimise
teenus
OÜ Dolmax korstnapühkijad (kutsetunnistus nr 126621, tase 4)
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.
Tel: 508 8941 või 603 1263.
E-post:ignatenko49@mail.ru

„Pai tehes näitame hoolivust ja loome turvatunde, mida vajavad
nii väikesed kui suured. Üks pai võib tähendada rohkem kui
tuhat sõna,“ ütles eeskujuliikumise „Valge õhupall“ eestvedaja
Tamo Vahemets.
Pai erilisus tuleb esile vaid siis, kui seda teeb lapsele väga
lähedane inimene, näiteks lapsevanem või vanavanem. Kui
laps on 1. juunil kell 11.11 teie kõrval, on see õige hetk näidata
oma hoolivust, teda tunnustada ja innustada. Kui lähedastel
pole võimalik sel ajal koos lapsega olla, saab pai teha mõttes
või soovi korral sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram),
lisades postitustele teemaviiteid #lapselepai või #teemepai ja
#valgeõhupall.
Samamoodi võib sotsiaalmeedias jagada ühiseid emotsionaalseid
hetki. Võimalusel võiks üritustel ning paidest tehtud fotodel ja
videoklippidel kasutada valgeid õhupalle.
Aktsiooniga liitujate nimekiri täieneb iga päevaga. Pai tehakse nii
laupäeval toimuvatel lastekaitsepäeva üritustel kui mõni päev
varem või hiljem aset leidvatel toetusaktsioonidel. Praeguseks
on teada, et pai tehakse Tallinnas võimlemispeo peaproovil,
Põlvas lastekaitsepäeva rongkäigus ja Rakveres Maaelu festivalil,
üleskutsed kõlavad Selveri kaupluste siseraadios. Ettevõtmisega
on lubanud liituda mitmed lasteaiad.
Rohkem informatsiooni leiab kodulehelt
https://valgeohupall.ee ja Facebooki lehelt
https://www.facebook.com/valgeohupall.
Teet Roosaar

