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2 AKTUAALNE

„Anna minu raha tagasi,
anna minu raha tagasi…“

Värner Lootsmann
Loksa linnapea,
Kuusalu vallavolikogu
aseesimees
Riigikogu IX ja X koosseisu
liige
See on ilus lauluke, kuid esialgu abi temast raha tagasisaamisel ei
ole – vähemalt mitte lähitulevikus. Nagu arvata võite, on jutt palju
vaidlusi tekitanud pensionireformist, mille jõustumisele pani jala
ette meie tubli president. Mis siis, et kõikvõimalike küsitluste
järgi enamus Eesti rahvast sooviks kurikuulsast ja mittetootlikust
II sambast oma raha välja võtta, et saaks lahendada vahepeal
tekkinud laenuprobleemid, teha vajalikke olmelisi soetusi või
hoopis ise otsustada võimalike finantstehingute asjus, kuna riigi
ja igasuguste pensionifondide roosasid lubadusi juba ammu
uskuda ei saa.
Ei ole mingi saladus, et riigi rikkustest 80 – 90% on 10 – 20%
elanike käes, kes pensionireformi jõustudes vaevalt oma raha
II sambast hakkaksid liigutama, kuna nendel jätkub piisavalt
teisi võimalusi/finantsinstrumente oma sammastevälise rikkuse
säilitamiseks ja suurendamiseks.

Loksa Gümnaasiumis EV 102. aastapäevale pühendatud
kontsert-vastuvõtt
külaliste saabumine
külalisi tervitab puhkpilliorkester
Kontsert

Estonian Voices

Loksa Muusikakooli puhkpilliorkester,
lastekoor ja vilistlaste segakoor
linnapea pidupäevakõne
väärikate linnakodanike austamine

Kõige kummalisem, et president ei suuda ega soovi oma eitavale
otsusele anda sisulist ja motiveeritud selgitust, vaid piirdub üksnes
vaieldavate riivetega põhiseadusega ja teatud inimeste õigustatud
ootuste piiramisega, unustades ära, et enamus viimase 30 aasta
jooksul läbiviidud reformidest Eesti Vabariigis on ikka piiranud
tuhandete ja kümnete tuhandete inimeste õigustatud ootusi. Aga
riigi kiirema arengu nimel on neid reforme õigustatult vaja olnud.
Kindlasti ei ole aga vaidluse all olev pensionireform see reform,
piiraks või riivaks kellegi õigustatud ootusi. Ei ole vaidlust, et
seaduse teatud formuleeringud peaksid olema selgemad ja mitte
võimaldama erinevaid tõlgendusi.
Aga olen kindel, et Riigikogu saab sellega hakkama nii, et kui
mitte Vabariigi President, siis Riigikohus ka õiglase ja enamuse
rahva soovi arvestava otsuse langetab. Seda nõuab ka meie
parlamentaarne riigikorraldus.

Toompeale lippu heiskama!

Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul, 24. veebruaril on kõik oodatud
Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamisele. Lipp tõuseb
hümni saatel kell 7.34.
Kõne peab Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ette loetakse 1918.
aastal vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest.
Esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid ning Politsei- ja
Piirivalveorkester.
Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.
Alustame üheskoos Eesti riigi sünnipäeva!

Päevajuht Lauri Metus,
sündmuse jäädvustab
TIPPFOTO Peeter Hütt

TARTU RAHU 100

2020. aasta 2. veebruaril täitus 100
aastat Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel sõlmitud Tartu
rahulepingu allkirjastamisest.
Tartu rahulepingu sõlmimisega 2.
veebruaril 1920. aastal tunnustas
Venemaa Eesti Vabariigi iseseisvust
ja lõppes Vabadussõda. Tartu rahu

avas tee Eesti rahvusvaheliseks
tunnustamiseks.
Loksa linn oli sel päeval lipuehtes ja
Tartu rahulepingu 100. aastapäeva
tähistati koosviibimisega Loksa
kirikuaias mälestuskivi juures.
Loksal Tartu rahu aastapäeva

tähistamist jääb meenutama ilus
lause Loksa Kultuurikeskuse
lehel. „Ilmas alatasa sõda käib,
Elu tihtipääle ohus – Sestap Rahu
pühitseda on me rõõm ja kohus!“Ü. Bach.
Loksa Elu

AKTUAALNE 3

Volikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 31.
istung toimus 30. jaanuaril.
Istungit juhatas volikogu esimees Rein
Heina, protokollis volikogu sekretär Viive
Pajusaar.
Volikogu õigusaktide eelnõude
menetlemisel osalesid 13 volinikku,
Loksa linnapea Värner Lootsmann ja
abilinnapea Hilleri Treisalt.
Volikogu menetles veelkord määrust
„Loksa linna haridustöötajate
töötasustamise alused“ ja täiendas
selle määruse paragrahvi 4 lõikega
2, milles sätestas keskeriharidusega
ja kvalifikatsioonile mittevastaval
lasteaiaõpetajal töötasu alammäära.
Volikogu kehtestas määruse
„Puuetega inimeste eluaseme füüsilise
kohandamise kord Loksa linnas“.
Määruses kavandatud tegevustega
tagatakse Loksa linnas puuetega
inimestele paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused, mille tulemusena

paraneb nende iseseisev toimetulek ja
väheneb omaste hoolduskoormus.
Volikogu otsustas nimetada Loksa
linna Aukodanikeks Eha Gnadeberg´i ja
Reet Vaher´i suure panuse eest Loksa
linna ajaloo uurimisel, säilitamisel ning
tutvustamisel ja kajastamisel. Linna
Aukodaniku nimetuse pälvinu saab
lisaks tiitlile Loksa linna Teenetemärgi,
Tänukirja ning rahalise preemia.
Loksa linna Teenetemärgid saavad
volikogu otsusel:
- Loksa perearst Mall Idavain tänuväärse
töö eest meditsiini alal;
- Loksa Muusikakooli õpetaja Juule
Laurend väljapaistva Loksa kultuurielu
edendamise ja tänuväärse muusikaalase
pedagoogilise töö eest;
- Loksa kooli endisele õpetaja Malle
Vaher kauaaegse ja tulemusliku
pedagoogilise töö ning eesti keele ja
kultuuri hoidmise eest.

Loksa linna Teenetemärgi pälvinu saab
lisaks märgile Tänukirja ning rahalise
preemia.
Otsuse poolt hääletasid kõik volikogu ja
volikogu komisjonide liikmed.

Projekteerimine algab tänavu,
katlamaja valmib 2022. aastal algavaks
kütteperioodiks. Artikkel Loksa linna
uuest katlamajast ilmus Loksa Elu 2019.
aasta detsembrikuu numbris.

Volikogu otsustas Loksa linna
Aunimetuse Aasta Sportlane anda
kõrgete sportlike saavutuste eest Epp
Paalberg´ile ja Egert Jõesaar´ele, Loksa
linna Aunimetuse Aasta Noor aktiivse
ja tubli tegutsemise eest noorsootöö
valdkonnas Sandra Vilumaa´le ja Marko
Metus´ele.
Aunimetuse pälvinud saavad linna
Tänukirja, meene ning rahalise preemia.

Loksa Linnavolikogu istungite eelnõudega
saate tutvuda linna veebilehel
http://www.loksalinn.ee/et/volikoguistung

Volikogule otsustas otsustuskorras
müüa 645 m2 suuruse Nooruse tn
5b kinnistu N.R.Energy OÜ´le 10
eurot m2. Nimetatud kinnistu paikneb
N.R.Energy´le kuuluva Loksa katlamaja
kinnistu Nooruse tn 3a kõrval, Posti tn
24 korruselamu kuuride taga. Suuremat
territooriumit vajab ettevõte seoses
uue hakkepuidu katlamaja rajamisega.

Loksa Linnavalitsus
kuulutab välja konkursi
arendus- ja avalike suhete
juhi ametikohale

Loksa Linnavalitsus
kuulutab välja konkursi
noorsootööspetsialisti
ametikohale

Konkursi tähtaeg: 20.02.2020

Konkursi tähtaeg: 20.02.2020

Tööülesanded:
- linna arendustegevuse korraldamine:
- projektitaotluste koostamine;
- aruannete koostamise korraldamine;
- meetmete väljatöötamine ettevõtluse arendamiseks
linnas;
- kodanike ühenduste kaasamine ja koostöö arendamine;
- avalike suhete korraldamine;
- pressimaterjalide koostamine ja avaldamine;
- aktiivne esindamine meedias (sh sotsiaalmeedias);
- kutsete, plakatite, infolehtede-voldikute või muude
trükiste koostamine, kujundamine ja avaldamine;
- linna mainet kujundavate tegevuste planeerimine ja
korraldamine ning elluviimisel osalemine.
Nõuded kandidaadile:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule
esitatavatele nõuetele
- tundma tööks vajalikke riigi ja Loksa linna õigusakte ning
oskama neid kasutada;
- tundma eelarve koostamise põhimõtteid;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele
oskust ametialase sõnavara osas, kasuks tuleb inglise keele
oskus;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- autojuhilube;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Haridus:
- bakalaureus.
Omalt poolt pakume:
- vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
- sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
- erialaseid täiendkoolitusi
Töökoha asukoht:
Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45
Tööaeg: Täistööaeg
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Töötasu: kokkuleppel
Tingimused ja lisainfo:
Avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad märgusõnaga „Arendus- ja avalike
suhete juht“ palume saata hiljemalt 20.02.2020.a e-posti
aadressile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua
Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.

Rohkem teavet Loksa omavalitsuse
tegevusest www.loksalinn.ee

Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa linnavalitsus pakub
tööd lastekaitse- ja
sotsiaaltööspetsialistile
Konkursi tähtaeg: 20.02.2020

Tööülesanded:
- noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine
ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas;
- laste ja noorte sotsiaal-, kultuurilise- ja
tervisekasvatuse korraldamine;
- linnaraamatukogu, muusikakooli, kultuuri- ja
huviasutuste teenistuslik järelevalve, koordineerimine
ja arendamine;
- võrgustikutöö edendamine;
- noorsootöö valdkonna ürituste korraldamine;
- oma valdkonna eelarve ja arengukava koostamises osalemine;
- noorsootöö valdkonna projektide koostamises osalemine.

Tööülesanded
Ametniku tööülesanneteks on: jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist
Loksa linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada
seadustest tulenevalt Loksa linna lastega seotud probleemide ja vaidluste
lahendamisel laste huve; sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine
vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale;
riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele
kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste
ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.
Spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks elanike seadusega tagatud õiguste kaitse
ja heaolu kindlustamine toetamise ning mõjutamise kaudu.

Nõuded kandidaadile:
- bakalaureus

Nõuded kandidaadile:
Haridustase: rakenduskõrgharidus või bakalaureus sotsiaalvaldkonnas
Keeleoskus: eesti keel kõrgtase, vene keel – kesktase, kasuks tuleb inglise
keele oskus
Arvutioskus: kesktase

keeleoskus:
- eesti keel väga hea,
- vene keel suhtlustasand.
Muud nõuded:
- täpsus, põhjalikkus, konkreetsus
- hea pingetaluvus, julgus;
- nõudlikkus iseenda ja teiste suhtes;
- oskus tegutseda iseseisvalt;
- tahe panustada noori linna arengusse läbi oma
valdkonna.
Kasuks tuleb:
- varasem töökogemus avalikus sektoris;
- autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto
kasutamise võimalus;
Omalt poolt pakume:
- vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
- sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
- erialaseid täiendkoolitusi
Töökoha asukoht:
Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45
Tööaeg: Täistööaeg
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Töötasu: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d
ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga
„Noorsootööspetsialist“ hiljemalt 20.02.2020 e-posti aadressile
linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45,
74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee
või tel 603 1253.

Muud nõuded:
- teadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
- kasuks tuleb varasem kogemus laste ja peredega töötamisel;
- teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
- hea meeskonnatöö oskus;
- baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
- vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele.
- avalikus teenistuses töötamise kogemus, eelnev kogemus sotsiaaltöös,
STAR- programmi tundmine;
- B kategooria juhiload
- olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega,
heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik,
kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt
ja stabiilselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele
tööülesannetes- ja tingimustes.
Omalt poolt pakume:
- Motiveerivat töötasu;
- võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi;
- meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.
Töökoha andmed:
Töökoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töötasu: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat
haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Lastekaitse- ja
sotsiaaltööspetsialist“ hiljemalt 20.02.2020 e-posti aadressile
linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või
tuua Loksa Linnavalitsusse.
Infot saab linn@loksa.ee või tel 603 1253.
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Seiskem ise oma turvalisuse ja heaolu eest
Linnavalitsusele on tulnud mitmeid
teateid ATVde ja mootorratastega
sõitmisest Loksa linnas kohtades,
kus see on keelatud (nt suusaradadel
ja rannas), seoses sellega palub
politsei anda teada häirivatest
juhtumitest
piirkonnapolitseinik
Kalev Kuuspalu´le kas meili teel
kalev.kuuspalu@politsei.ee või siis
telefonil nr 512 3615 tööpäevadel
kell 08.00 – 16.45.
Avaldusi on võimalik ja saab esitada
elektrooniliselt aadressil politsei.ee
Kohest politsei sekkumist vajava
juhtumi puhul helista politsei
lühinumbril 112.
Tule abipolitseinikuks!
Kui sul on aga soov korrakaitse
teemadega paremini kursis olla ning
turvalisuse küsimustes kaasa rääkida,
siis on Eesti kodanikul võimalus
panustada vabatahtlikuna ka politsei
ridades – tule abipolitseinikuks.
Vabatahtlik
tegevus
pälvib
ühiskonnas üha enam kõlapinda
ning aina rohkem vabatahtlikke
on valmis tasu saamata panustama
turvalise elukeskkonna tagamisse.
On igati loomulik, et inimene tunneb
muret nii enda kui ka oma elukoha
turvalisuse pärast ning siinkohal on
politsei ja kogukonna omavaheline
koostöö äärmiselt oluline. Just
vabatahtlike tegevuse parendamine
on ka üks politsei prioriteetidest.
Kindlasti on
üks mõjusamaid
viise kogukonna turvalisuse panustamisse osalemine politseitöös
abipolitseinikuna. Abipolitseinike
tegevus hõlmab mitmeid politseilisi tegevusi alustades patrulltoimkondades
osalemist
kuni
ennetustegevuseni välja. Lisaks
kogukonna turvalisusesse panuse

andmisele saavad abipolitseinikud
arendada ennast mitmekülgselt
läbi koolituste, seega ei võida
abipolitseiniku tegevusest üksnes mitte kogukond ja seeläbi
ühiskond, vaid ka iga abipolitseinik
individuaalselt.
Lisaks pakume abipolitseinikele
erinevaid ühisüritusi ning kogupereüritusi, kus vahetada muljeid
ja kogemusi ja seeläbi tihendada
suhtlust samasuguseid väärtuseid
oluliseks pidavate inimestega.
Keda ootame abipolitseinikuks?
Abipolitseinikuks sobiv kandidaat on vähemalt 18-aastane keskharidusega Eesti kodanik, kes on
kriminaalkorras karistamata. Samuti peab abipolitseinikuks soovija
läbima tervisekontrolli.
Pärast dokumentide esitamist on
abipolitseinikuks soovijal vajalik
läbida
abipolitseiniku
esmane
väljaõpe, mis kestab 40 tundi,
mille loengud toimuvad tööpäeva
õhtutel 3-4 tunnistes osades. Selle
käigus tutvustatakse politseitöös
osalemiseks esmavajalikke teadmisi.
Peale esmase väljaõppe läbimist
on soovi korral abipolitseinikul
võimalus läbida ka iseseisva pädevuse väljaõpe.
Kes soovib kogukonna turvalisusesse reaalset panust anda võib
julgelt ühendust võtta telefonil
612 4851, e-maili aadressil annika.
tikk@politsei.ee või kohaliku piirkonnapolitseinikuga.
Koostöös loome turvalisema Eesti!
Kalev Kuuspalu
piirkonnapolitseinik

Politseitöö on see, mida tahan teha
Abipolitseinikuks
sain
2016.
aastal, mil õppisin veel Loksa
Gümnaasiumi 12. klassis. Huvi
abipolitseinike tegevuse vastu
tekkis siis, kui käisin töövarjuna
Ida-Harju
politseijaoskonnas,
kus sain ka infot abipolitseinike
kohta. Aprilli kuus läbisin abipolitseinikuks saamise esimese
astme õppe, mille järel hakkasin
vabatahtlikuna tegutsema IdaHarju politseijaoskonnas.
Abipolitseinikuks saamine on üsna
lihtne ning koolitusemaht ei ole
suur. Abipolitseinikuna osalesin
mitmetel noorsoo reididel ning
andsin oma panuse ka patrullis
käies.
Esimest korda patrullitegevuses
osalemine oli kindlasti veidi
hirmus, sest puudus veel kogemus
ning samuti ei teadnud, mis täpselt
ees ootab.
Politseiametnikud, kellega koos
töötasin, olid abivalmid ning
alati selgitasid, kuidas teatud olukordades käituda. Vabatahtlikune
tegutsedes sain aru, kui oluline on
enda teadmiste ja oskuste pidev
arendamine. Abipolitseinikele korraldatakse erinevaid koolitusi ning
treeninguid, millest on võimalik
osa võtta.
Vabatahtlikuna tegutsesin küll
lühikest aega, kuid selle aja
jooksul sain tutvuda politseitööga
ning ise panustada oma kodukoha
turvalisusele.
Abipolitseinikuna
tegutsemine
aitas jõuda järeldusele, et politseitöö

Kullamaa discolfi park

on see, mida tahan teha ka tulevikus
ja mitte ainult vabatahtlikuna.
Mõned kuud hiljem astusin Sisekaitseakadeemiasse, kus läbisin politseiteenistuse eriala ning nüüdsest
töötan Ida-Harju politseijaoskonnas
patrullpolitseinikuna.

Julgustan kõiki asjalikke ning aktiivseid inimesi samuti panustama
oma kodukoha turvalisusele liitudes
abipolitseinikega.
Lisett Sindeva
patrullpolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond

Tule- ja veeõnnetustes kaotas Tallinnas ja Harjumaal elu kokku 13 inimest
ja siseruumides suitsetamine, samuti on jätkuvalt väga paljudes
kodudes puudu töökorras ja
õigesti paigaldatud suitsuandurid.
Päästjad ja ametnikud viivad regulaarselt läbi kodunõustamisi
just selleks, et ennetada õnnetusi
ja säästa inimelusid. Sel sügisel
viidi põhja regioonis esmakordselt
läbi ka kodunõustamise aktsioon,
kus päästekeskuse töötajad koos
päästjatega viisid kodunõustamisi
läbi majades, kus olid olnud kurbade
tagajärgedega õnnetuseks.

Reili Kull
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo
juhataja
Võrreldes 2018. aastaga on Põhja
regioonis olukord paranenud –
tuleõnnetustes kaotas 2019. aastal
elu 6 inimest (Eestis kokku 43
inimest) ja veeõnnetustes 7 inimest
(Eestis kokku 36 inimest). Siiski
on seda liiga palju ning tööd
õnnetuste ennetamiseks tehakse
hoolega.
Tulekahjud puhul on märksõnadeks
endiselt lahtise tule kasutamine

Aktsioonid tõestasid ennast ning
nendega jätkatakse, kuna koos
jõutakse alati rohkem. „Vaatamata
sellele, et Eestis on suitsuandur
kohustuslik juba üle 10 aasta, on
jätkuvalt väga palju neid kodusid,
kus see puudub või pole korrektselt
paigaldatud või kontrollitud,“ tõdes
põhja päästekeskuse ennetusbüroo
juhataja Reili Kull ning lisas, et
tuleohutus kortermajades on kõigi
elanike asi- kellegi teise õnnetus võib
mõjutada terve maja elanike, seades
ohtu nende elu, vara ja tervise.
Kõigil inimestel on võimalik tellida endale kodunõustamine, et
tä-nane kodune olukord koos
päästjatega üle vaadata ja vajadusel
seal muudatusi teha. Alates
möödunud aasta novembrist saavad
ka korteriühistud tellida endale
tuleohutusalase nõustamise, mille

eesmärk on, et korteriühistud teaksid
tuleohutusnõudeid
ja
oskaksid
neile ka ise tähelepanu pöörata.
Nõustamise käigus vaadatakse koos
ühistu liikmetega üle kortermaja
ühiskasutatavad pinnad ehk trepikojad, koridorid ja keldrid ning
ka maja ümbrus. Varasemad
päästeameti kontrollid näitavad, et
kortermajades on üldkasutatavatel
pindadel tuleohutusnõuete täitmisega probleeme.
Enda soovist kodunõustamist saada
tuleb teada anda helistades Päästeala
infotelefonile 1524.
Rõhutame, et nõustamised on
tasuta!
Tuleohutusnõuded korteris:
- Eluruumis peab olema töökorras
suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega
eluruumi paigalda lisaks ka
vingugaasiandur.
- Hoolda küttesüsteeme. Hooldatud
küttesüsteem on ohutu ja kestab
kauem.
- Korteri uks võiks olla seestpoolt
ilma võtmeta avatav, et tulekahju
korral sinna lõksu ei jääks.
Tuleohutusnõuded kortermaja
ühiskasutataval pinnal:
- Hoidke ühiskasutatavad

väljumisteed puhtana. Trepikoda on
ehitatud nii laiaks just seepärast, et
kui ohuolukorras kõik majaelanikud
korraga väljuda soovivad, siis on
see võimalik.
- Väljumisteele jäävad uksed peavad
olema võtmeta avatavad juhuks, kui
olete tulekahju või muu õnnetuse
korral võtmed tuppa või jope
taskusse unustanud. Selliselt ei jää
te lõksu ning saate ohutult hoonest
väljuda.

1524
- Kui keldri uks avaneb trepikotta,
peab see olema tuletõkkeuks, et
keldritulekahju korral ei leviks suits
trepikotta.
Vastasel juhul jääb kogu maja rahvas
lõksu ega pääse välja.
Teiseks suureks murekohaks on
uppunud. Põhja regioonis kaotas
veekogudes oma elu 7 inimest.
Jätkuvalt on paljudel uppumistel
võtmesõnaks alkoholi tarvitamine.

„Veekogude juures on oluline
järgida paari lihtsat reeglit alkoholi tarvitatuna ei tohi ujuma
minna, lapsi ei tohi järelevalveta
jätta ning oma võimeid ei tohi
ülehinnata,“ rõhutas Kull ning tõdes,
et kahjuks on üks neist kolmest
alati uppunutega seotud. Kui veel
mõni aasta tagasi oli noorte meeste
seas suureks probleemiks purjus
peaga ujuma minek ja oma võimete
ülehindamine, siis täna seisame
silmitsi uue probleemiga- aina
rohkem inimesi kukub või komistab
veekogude ääres ning upuvad selle
tulemusena. Ehk, et isegi kui eesmärk
ei olnud vette sattuda, siis alkoholi
tarvitades võib juhtuda siiski kõige
hullem. Sellega seoses oli 2019.
aasta veeohutussõnum suunatud ka
eakatele, sest ka tšempionid väsivad.
Vanusega
kaasnevad
kahjuks
terviseriskid, 2018. aastal olid üle
poole uppunutest eakad.
Räägi oma eaka lähedasega ja
tuleta talle meelde et:
- Ta arvestaks oma võimetega
Arvestaks oma krooniliste haiguste
jm terviseriskidega
- Võtaks arvesse ravimite
kõrvalmõjusid.
Ohutut aastat kõigile!
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21. jaanuaril toimunud Albert Borkvelli mälestuspäevast
jäid osalejatele eredad mälestused
Kõik osalised olid päeva lõppedes nõus,
et Albert Borkvell oli inimene, kes väärib
meenutamist ja tutvustamist ka sajandeid
hiljem või nagu ütles kokkuvõtlikult 12.
klassi õpilane Sander: “Teadsime juba
enne, et ta oli oluline inimene, kuid
nüüd saime aru, et professor Borkvell oli
veelgi enamat, ta oli võimas.”
Abiturient Engela ja 9a klassi õpilane
Liisa Riin tõid välja, et just meil, Loksa
kandi elanikel on eriti oluline teada
tema lugu, sest Albert Borkvell sündis
lähedalasuvas kalurikülas Võsul ning
käis Loksa vallakoolis, kust omandatud
haridust ta kogu elu jooksul kõrgelt
hindas.
12. klassi õpilane Sandra oli
hämmastunud, kui paljude ülikoolis
õpetatavate ainete eelduseks või
vähemalt tugisambaks on laialdased
teadmised matemaatikast.
Osalejaid Liisa Riini ja Ellyt rõõmustas,
et said uurida professor Borkvelli
koostatud õpikuid, mida kasutatakse
tänapäevani, sest ülesandeid on rikastatud
eluliste näidetega ja lahendamisel saab
lisaks valemitele panna proovile oma
loogilise tuletamisoskuse.

Vanemate klasside õpilased Engela ja
Kaja tundsid rõõmu sellest, kuidas TLÜ
ja TalTechi õppekavade tutvustused olid
oskuslikult ja põnevalt seotud professor
Borkvelli elutööga ning andsid noortele
vahva võimaluse suunata oma õpinguid
puudutavaid tulevikuvaateid. Ksenija
10. klassist ütles kokkuvõtvalt - see oli
haridusreis, mille tulemusena teame
rohkem
matemaatika
baasoskuste
olulisusest ja seda kuhu tulevikus
õppima minna.
Lõpetuseks leidis Liisa Riin, et võib
uhkusega öelda: tema kodukandist
on pärit väga palju tarku inimesi ning
selletaolisi meeldejäävaid projekte võiks
kool kindlasti veel korraldada.
Muljed lõimis kokku Loksa
Gümnaasiumi abiturient Sandra
Vilumaa
Õetaja Maie kommentaar:
mälestuspäeval saime uue infona
teada, et Loksa vallakoolis õppimise
kõrvalt käis Albert karjas, oli
Loksa tellisevabrikus kirjakandja ja
vagonetilükkaja. Pärast Loksale elama
asumist töötasid Albert Borkvelli
isa Aleksander ja ema Miina Loksa
tellisetehases.

Playbox Loksa koolis
20. jaanuaril korraldati Loksa
koolis traditsioonilist iga-aastast
Playboxi. Selle aasta teemaks oli
„Eesti laulud 2000-ndad +“.
Osa võtsid 7 klassi. Kuulda-näha sai
Dark Velveti „Kiisu-Miisu“ laulu,
Stig Rästa „Hambapesulaulu“,
ansambel Kala „Buratino lugu“,
Allan Kasuki „Templit“, Elina Borni
ja Stig Rästa „Goodbye to yesterday“,
Jana Hallase „Milline päev“, 42GO
„SidurPidurGaasGaasi“.
Peolt ei puudunud ka üllatusesinejad:
Traffic „Kesköödisko“, mille tõid
lavale 12 õpetajat.
Žüriisse kuulusid: õpilased Daniella
Myallo ja Liisa Laur, õpetajad Anna
Stužina ja Sulev Valdmaa ning
Loksa Muusikakooli direktor Lauri
Metus.
1.-4.klassi vanuserühma
paremusjärjestus:

IV koht: S.Rästa „Hambapesulaul“
– 4.a klass
III koht: ans.“Kala“ „Buratino lugu“
– 3.a klass
II koht: J.Hallase „Milline
päev“ – 4.b klassi esindaja Anna
Koshikhova – ainukene vene

klasside esindaja!!!
I koht: A.Kasuki „Tempel“ – 2.a
klass
5.-12.klassi arvestuses:
III koht: 42GO
„SidurPidurGaasGaas“ – 5.a klass

II koht: Dark Velveti „Kiisu-Miisu“
– 6.a klass
I koht: E.Borni ja S.Rästa „Goodbye
to yesterday“ – 11.klass
Eripreemiad:
Oliver Siirus – parim meesosatäitja

Milana Gorgodze ja Karl Kustav
Terras - kuumim paar laval.
2.a klass esindab kooli 18.märtsil
Kosel toimuval Harjumaa
algklasside Playboxil.
Hoiame kõik nendele pöialt!!!

Loksa kool on mitmekülgne ning siin on lihtne olla aktiivne

30. jaanuaril olid Loksa Gümnaasiumi külalisteks naaberkooli, Kolga
kooli kuus 9. klassi neidu-noormeest,
kes soovisid tutvuda õppimis- ja
huvitegevusvõimalustega meie kooli
gümnaasiumiastmes.
Õppealajuhataja
Valvi
kõneles noortele meie

Joaväli
koolist,

andes ülevaate õpivõimalustest
pärast
põhikooli
lõpetamist.
2014/2015. õppeaastast on Loksa
Gümnaasiumi õpitegevuses humanitaar- ja loodusainete suund.
Oluliseks peetakse keelteõpet ja
looduslooaineid toetavaid projekte,
ent rõhutatakse ka kõikide teiste
õppeainete mõtestatud omandamise
vajalikkust. Õppealajuhataja vestlus
ja slaidiprogramm ei puudutanud
ainult õppetegevust, vaid andis teavet
kooli spordiringidest, kauaaegsest
rahvatantsutraditsioonist, muudest
võimalustest vaba aja sisustamiseks.
Direktoriga tehti väike ringkäik
koolihoonetes, seejärel siirduti
ujulasse, kus kohtuti Loksa spordikeskuse juhataja Aive Mõttusega.

Kolga õpilased, kes olid varem
siinses võimlas käinud, uudistasid
selle uut, renoveeritud väljanägemist.
Käidi ka jõu- ja kardiotreeningu
saalis.
Koolimajas
uudistati
õppekööki, looduslooainete klassi,
muusikaklassi ja raamatukogu.
Emakeeleklassis tervitasid külalisi
abituriendid Sandra Vilumaa ja
Kristo Peetermann ning õpetajad
Urve Toompuu ja Glaidi Aasrand.
12. klassi õpilased Sandra ja Kristo
rääkisid, milliseid väärtusi nad
oma koolil näevad, nimetades
võimalust aktiivselt kaasa lüüa
kooli tegemistes, õpilasesinduses,
soovi korral panustada koolivälisele
noorsootööle. Abituriendid tõdesid,
et väikese koolis võib alati nõu, abi,

tuge, individuaalset ülesannet või
konsultatsiooni paluda. Ka see, et
kõik on kõikidega tuttavad kui mitte
sõbrad-semud, arvati kooli plusside
hulka.
Loksa koolis on lihtne olla aktiivne,
sest õpilasesinduses on tegutsemisvabadus ürituste korraldamisel
ja teotahteline noor saab soovi korral
oma võimeid ja loovust rakendada.
Kuna õppimine ei toimu enam
ammu vaid klassiruumis, tõid
abituriendid välja ka selle, et kool on
mitmetest harivatest ja arendavatest
projektidest osa saanud, seda tänu
nii õpetajate kui õpilaste endi
initsiatiivile.
Loodusaineteõpetaja Glaidi Aasrand

rääkis noortele oma õpetajateest,
koolirõõmust, mida jagavad tema
kolm last, kes Loksa koolis õpivad.
Emakeeleõpetaja Urve Toompuu
rõhutas, et head haridust ei anta,
vaid võetakse, seega on igal õpilasel
meie majas võimalus, aga ka
kohustus selles peamises – hästi ja
pühendunult õppida.
Meile meeldiks näha Kolga koolinoori uuel õppeaastal Loksa
Gümnaasiumis - oma õpilaste seas,
kuid nagu kõik valikud elus, nii ka
kooli- ja kutsevalikud teeb igaüks
ikka ise.
Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi direktor
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Kust meie kliendid tulevad?

Noorsportlastelt tublid tulemused
Ujumisest kergejõustiku ja võrkpallini - häid tulemusi saavutati
jaanuaris mitmetel aladel.

20.-26. jaanuarini läbi viidud anonüümsest küsitlusest selgus, et lisaks Loksa
linnale käib spordikeskuses päris palju kliente Kuusalu ja Haljala vallast, aga
ka mujalt Harju- ja Lääne-Virumaalt.
Välisriikidest on lähiminevikus olnud esindatud Ukraina, Venemaa, Holland,
Türgi ja Taani.
Jaanuaris käis spordikeskuses 2451 klienti ehk peaaegu 82 inimest päevas.

Me hoolime teie tervisest
Üksteist toetavad väikesed terviseteod, mida igaüks enda heaks teeb, võivad
koos mõjudes ootamatult kiiresti ja positiivselt üllatada.
Juba mõnda aega on spordikeskuse ujula külastajatel võimalus kasutada
jalgade desinfitseerimiseks seennakkusevastast preparaati Cutasept. Nii
meeste kui naiste riietusruumis on üles pandud ka vastavad soovitussildid.
Teatavasti kasvavad ja levivad naha ning küünte seenhaiguste põhjustajad
väga hästi just niisketes ja soojades keskkondades nagu duširuumid ja ujulad.
Cutasept on ennetava mõjuga, muu hulgas ka pärmiseentevastase toimega
preparaat ning juba käigusolevat seenhaigust see ei ravi. Selleks on apteekides
käsimüügiravimitena müügil teised preparaadid.
Teise väikese terviseteona on spordikeskuse külastajatel võimalik mõõta
nööriga oma vööümbermõõtu ning seinale kinnitatud juhise järgi hinnata,
kas see on tervislikes piirides või tuleb ümbermõõdu vähendamisega tegelema
hakata. Samas on kehakaalu kindlakstegemiseks ka kaalumise võimalus.
Vööümbermõõdu mõõtmise ja kaalumise saab igaüks läbi viia diskreetses
üksinduses - kõik vahendid asuvad riietusruumide ruumikates tualettides.
Pooldame tervislikke eluviise ja tuletame meelde, et suitsetamine ja
alkohoolsete jookide, ka õlle tarbimine on spordikeskuses ning selle
territooriumil keelatud.

17. jaanuaril spordikeskuse ujulas
toimunud Eesti Koolispordi Liidu
ujumisvõistlusel saavutas Loksa
Gümnaasiumi võistkond tubli 7. koha,
tõustes võrreldes aastataguse ajaga
koolide arvestuses ühe koha võrra.
Parima individuaalse tulemuse ujus
välja 6. klassi neiu Johanna Süda
(3. koht, 50 m rinnuli, aeg 39,49).
Rõõm oli näha, et üsna mitu Loksa
kandi lapsevanemat olid leidnud aja,
et oma lapse ja tema sõprade ning
trennikaaslaste starte vaatama tulla.
Võistlust korraldatakse Loksal
juba mitmendat aastat, selle eestvedajateks on Monika ja Gunnar
Tõnning Vinni Vaba Aja Keskusest
ja ujumisklubist Wiru Swim. Monika
töötab ujumistreenerina ka Loksa
Spordikeskuses.
Võistluste protokolli leiate Eesti
Koolispordi Liidu kodulehelt.
Loksa kandi parim noor ujuja
Johanna Süda tõi laupäeval,
25. jaanuaril toimunud Järvamaa
ujumise seeriavõistluse IV etapilt
11-12 aastaste tüdrukute klassis koju
kaks medalit (100 m vabalt, I koht,
aeg 1.08,39 ja 50 m rinnuli III koht,
aeg 40,69) ning ühe 5. kohta (200 m
selili, aeg 2.52,87).
Kergejõustik
22. jaanuaril Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud Harjumaa noorte
sisekergejõustiku meistrivõistlustelt
toodi Loksale kuldmedal. Selle
võitis U14 vanuseklassi kuulitõukes
Uku Trolla tulemusega 8.86.
Tulemus 7.47 andis Paul Jalakasele
kaheksanda koha.
Sama vanuseklassi poiste kõrgushüppes saavutas tulemusega 1.25 kaheksanda koha Vladislav Matrjonin
ja teivashüppes tulemusega 2.20
neljanda koha Ruslan Gulyakov.
Tüdrukute
U16
vanuseklassis

Kutsume kõiki lauatennisehuvilisi
oma oskusi proovile panema 9.
veebruarist 12. aprillini toimuval
turniiril. Etapid toimuvad spordikeskuse pallimängude saalis pühapäeviti – 9. veebruaril, 8. märtsil,
12. aprillil algusega kell 10.
Võisteldakse kolmes vanuseklassis:
noored – kuni 18aastased;
täiskasvanud – 19.-49. eluaastani;
veteranid – alates 50. eluaastast.
Registreerimine toimub kohapeal
vahetult enne iga etapi algust.
Osalemine on tasuta ning oodatud

on kõik lauatennisehuvilised.
Turniiri juhendi leiate spordikeskuse
kodulehelt loksasport.ee/voistlused/
juhendid/.
***
Laupäeval, 15. veebruaril
algusega kell 11 toimub
spordikeskuse pallimängude saalis
segavõistkondadele mõeldud
võrkpalliturniir.
Osalema oodatakse kõiki võrkpallihuvilisi. Registreerimine on avatud
kuni 10. veebruarini (k.a.) e-posti
aadressil sport@loksa.ee. Võistlustel
osalemine on võistkondadele tasuta.
Võistkonnad tuleb komplekteerida
arvestusega, et korraga võib ühe

jooksis 800 m distantsil end ajaga
2.55,24
kaheksandaks
Leenu
Aasrand. U18 vanuseklassis võitis
Anna Kuznetsova samal alal ajaga
3.05,72 kolmanda koha.
Poiste U18 vanuseklassi kuulitõukes
saavutas Uku Aasrand tulemusega
10.79 viienda koha.
Ka teised Loksa Gümnaasiumi noored
sportlased, keda juhendab treener
Aarne Idavain, võistlesid tublilt.
Võrkpall
Päev varem, 21. jaanuaril peeti Kiilis
võrkpalli kooliliiga maakondlik etapp,
kus Loksa Gümnaasiumi 7.-9. klassi

poiste võistkond (Paul ja Johannes
Paesüld, Uku Aasrand, Danil Jašin,
Romet Viisitamm, Martti Neidla,
Kregor Latt) saavutas 16 võistkonna
seas hea 7. koha.
“Kõigi geimide lõpud läksid
meil kahjuks pisut käest ära, aga
muidu olid poisid väga tublid,”
kommenteeris treener Idavain.
Koolidevaheliste meistrivõistluste
kompleksarvestuses
on
Loksa
Gümnaasium praegu 8. kohal.
Kergejõustiku- ja võrkpallivõistluse
protokollidega saab lähemalt tutvuda
Harjumaa Spordiliidu kodulehel
harjusport.ee.

Aasta sportlased treenivad tiitlivõistlusteks
Loksa linna aasta sportlased valmistuvad hooaja tähtsaimateks
võistlusteks.
Praegu Šveitsis elava suusaorienteeruja Epp Paalbergi treeningu
hulka kuulub ka ilma kaardita
suusatamine ning võimalusel võistlustel osalemine.
12. jaanuaril Lenzerheides peetud
Šveitsi mara-tonisarja osavõistlusel
saavutas Epp 25 km distantsil
naiste arvestuses 18. koha ning
18. jaanuaril peetud La Diagonela
maratonil 62 km pikkusel ränkraskel
rajal 37. koha.

Loksa Spordikeskuse
lühiuudised

Ainsa Loksa Gümnaasiumi õpilasena
sai Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlustel
medali kaela Johanna Süda. Foto: Tiina Trolla

võistkonna koosseisus väljakul viibida
neli mees- ja kaks naismängijat.
Tutvu turniiri juhendiga spordikeskuse
kodulehel ning pane oma võistkond
kirja!
***
Veebruari algusest lisandusid spordikeskuse teenuste hinnakirja mitmed
uued teenused:kahetunnine 10
korra pilet ujulasse ning kahetunnine
10 korra pilet ujulasse, jõusaali
ja kardiotreeningu saali. Mõlema
kehtivusaeg on kolm kuud;
Kolm komplekspiletit:
kardiotreeningu saal + jõusaal +
ujula; kardiotreeningu saal + ujula;

Veebruari esimesel nädalavahetusel toimunud Šveitsi murdmaasuusatamise meistrivõistlustel sõitis
ta tugevas rahvusvahelises konkurentsis 5 km klassikadistantsil
välja 41. ja järgmisel päeval peetud
10 km vabatehnika jälitussõidus 36.
koha.
20.-26. veebruarini võistleb Epp
Rootsis Umeås maailmakarika
etapil,
8.-15. märtsini Venemaal Hantõ-Mansiiskis Euroopa meistrivõistlustel
ning 23.-27. märtsini Soomes
kardiotreeningu saal + jõusaal, kõik
kestvusega kaks tundi;
piiramatu kasutusega kliendikaart,
mis kehtib 30 kalendripäeva
ning millega saab ilma ajaliste
ja nädalapäevaliste piiranguteta
kasutada (ka samal päeval) nii
kardiotreeningu saali, jõusaali kui
ujulat.
Teenuste hinnakirja leiate
spordikeskuse kodulehelt.
***
16. jaanuaril Rakveres toimunud
Lääne-Virumaa sportlaste tunnustamisõhtul jagus tähesära Loksalegi.
Tiitli „Tunnustatud võistkond 2019“
pälvisid teiste hulgas ka suvel

Rovaniemis üliõpilaste maailmameistrivõistlustel.
Kettaheitja Egert Jõesaar valmistub
augustis-septembris Jaapanis Tokyos
peetavateks paraolümpiamängudeks.
Esimene tänavune treeninglaager
Hispaanias on edukalt selja taga,
treeningud jätkuvad Eestis. Egertit
võib sageli treenimas kohata ka
Loksa Spordikeskuse jõusaalis.
Loksa linnavolikogu on otsustanud,
et mõlemad, nii Epp kui Egert,
pälvivad linna aasta sportlase tiitli
tänavugi.
Hispaanias toimunud rogaini
maailmameistrivõistlustel
pronksmedali võitnud Epp
Paalberg ja Kaisa Rooba.
***
Spordikeskus pälvis 2019. aasta
tegevuse eest mitu innustavat
tunnustust:
Terviseameti tunnustus ujulale
stabiilselt hea basseinivee
kvaliteedi eest;
Juhataja Aive Mõttus - Harjumaa
aasta tervisetegija nominent;
Juhataja Aive Mõttus - Kuusalu
valla spordipreemia nominent.
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Margit Amer pälvis Kodutütarde organisatsiooni
Harju ringkonna Aasta Pärl 2019 tiitli

Kodutütarde pidulikul aastapäeval
kuulutati välja Aasta Pärl tiitlisaajad.
Igal maakonnal oli võimalus
esitada nelja erineva kategooria
peale üks pärl. Kategooriateks olid:
pikaajaline panus, Kodutütarde rühm,
silmapaistvaim tegu ja suurim toetaja.
Tema tutvustusest:
„Loksa rühm on Harjumaal ainsana
tegutsenud aktiivselt järjest 20 aastat.
Margit Amer liitus kodutütarde
tegevusega 2001. aastal, mil sai
ametlikult alguse Loksa kodutütarde
rühm. Varasematel aastatel käis
Margit Amer oma abikaasal,
noorkotkaste rühmajuhil Tarmo
Ameril, laagrites ja matkadel abis.

Margit Amer oli 2010-2016 aastal
Kodutütarde Harju ringkonnavanem.
Hetkel panustab Margit Amer
oma teadmiste ja kogemustega
kodutütarde keskjuhatuses. Margit
Amer on särasilmne, aktiivne ja
pühendunud nii Loksa kui kogu Harju
kodutütarde juhendamisel. Loksa
rühma kodutütred on võistlustel läbi
aastate heade tulemustega silma
paistnud. Ka organisatsioonist välja
kasvanud noored jäävad Margiti
kõrvale ja käivad edaspidi üritustel
abiks. Margit on särasilmne, aktiivne,
toetav ja kaasav. Tema peale saab
alati kindel olla ja ta on igal ajal
valmis jagama oma kogemusi ja

teadmisi ning panema õla alla igale
Harju ringkonna üritusele. Just tänu
sellisele pikaajalisele panusele saab
Harju ringkond areneda ja muutuda
aina tugevamaks.“
Margit on aktiivne mitte ainult
kodutütarde tegevustes, tema juhtida
on Loksa Noortekeskuse töö ning ta
viib ellu ja juhendab aktiivselt Loksa
piirkonna erinevaid noortetegevusi.
Eelmisel suvel tegutses ta aktiivsel Loksa õpilasmaleva töö
koordineerimisega.
Palju õnne, Margit! Rohkem toredaid
tegusaid kodutütreid!
Hilleri Treisalt, abilinnapea

Kodutütarde organisatsiooni loomisest möödus 88 aastat
LOKSA SPORDIKESKUS VÕTAB TÖÖLE
VANEMADMINISTRAATORI
Nõuded kandidaadile:
- hea suhtlemisoskus;
- täpsus;
- enesekindlus ja hea pingetaluvus;
- arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel, kasuks tuleb M.O.B.Y
kassaprogrammi kasutamise oskus;
- hea eesti ja vene keele oskus;
- ujumisoskus;
- valmisolek õppimiseks ja uute teadmiste-oskuste omandamiseks;
- vähemalt keskharidus.
Tööülesanded:
- klientide teenindamine, sh teenuste ja kaupade müük;
- korra tagamine spordikeskuses;
- basseinivee kvaliteedi jälgimine;
- treeningruumide ja tehniliste seadmete korrashoiu jälgimine;
- vajadusel juhataja, koristaja ja vetelpäästja abistamine.
Pakume:
- vastutusrikast, mitmekesist ja huvitavat tööd;
- osalise koormusega töötamist graafiku alusel;
- võimalusi ametikohal töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste täiendamiseks;
- sõbralikku ja toetavat, sportlikku eluviisi väärtustavat kollektiivi.
Töökoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 47b
Koormus ja tööaeg: 0,5 ametikohta, töötamine graafiku alusel
Töötasu: 450 eurot
Tööle asumise aeg: koheselt
Avaldus ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 21.02.2020. a
e-postiaadressile sport@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45,
74806 Loksa linn või tuua Loksa Spordikeskusesse. Täiendavat teavet saab
spordikeskuse juhatajalt telefonil 5332 9135.

19. jaanuaril möödus Kodutütarde
organisatsiooni loomisest 88 aastat ning selle tähistamiseks pidasid
ringkonnad oma pidulikke koonduseid. Harju ringkonna pidu toimus
18. jaanuaril Saku Gümnaasiumis.
Kodutütre pühaliku tõotuse andis
35 tüdrukut üle Harjumaa ning
Loksa rühmale lisandus 2 uut kodutütart. Tunnustati ka tublisid rühmavanemaid, kodutütreid ja toetajaid. Loksa kodutütar Liisa Laur
sai hoolsuspaela omanikuks. Piduliku
koonduse muusikaliste vahepalade
eest hoolitsesid kodutütred. Elena
Viktoria Vaas esines klaveripalaga.
Pärast kostitas Harju Ringkond
noori, lapsevanemaid ja külalisi
uhke piduliku suupistete lauaga.
Margit Amer
Loksa Kodutütarde rühmavanem

Huviringid noortele Loksal

Loksal on noortel võimalik osa võtta 38 huviringist, lisaks sellel saab muusikalist haridust ja pillimängu omandada
Loksa Muusikakoolis. Sellel kevadel alustab tööd veel mõni uus huviring (näiteks fotograafia).
Noortele huvitegevust pakuvad nii Loksa Gümnaasium, Loksa Spordikeskus, Loksa Muusikakool, SA Loksa Kultuur,
Loksa Noortekeskus ja mitmed MTÜ-d. Täpsemalt on võimalik lugeda Loksa linna kodulehelt:
			
https://www.loksalinn.ee/vaba-aja-veetmise-voimalused
			
https://www.loksalinn.ee/kultuuriringid
			
https://www.loksalinn.ee/spordiringid
			
https://www.loksalinn.ee/spordiklubid

Loksa linnavalitsuses loosimise läbiviimine
Loksa linn korraldas 2019. aastal elukoha registreerimise kampaania, kus
osalesid kõik täisealised isikud, kes registreerisid end 2019. aastal Loksa
linna elanikuks, ning olid jätkuvalt 1. jaanuari 2020.a seisuga Loksa linna
elanikud.
Linnavalitsuse liikmete poolt läbi viidud loosimise tulemusel võitsid:
- perepileti kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele
2020. aastal: Eduard Rodin, Vasyl Sokil, Igor Khomyak, Yurii Yevtieiev,
Xuân Hoài Thuöng Nguyên, Oleg Sahharius, Anatoliy Stepanov, Bohdan
Polishchuk, Varvara Kiseleva, Pert Kaptein;
- Loksa ujula kümnekorra pileti: Kristiina Tšebotar, Jevgeni Kukuškin,
Aleksei Andreitšuk, Rita Peetermann, Volodymyr Donii, Anton Rohtla,
Tiiu Okas, Galina Moskalets, Yurii Dranov, Sergiy Nozdrenko;
- televiisori: Aleksandr Bartoš;
- jalgratta: Lyutsiya Dutlova.
Lisaks loositi välja üks jalgratas kõikide (alates 18. eluaasta) Loksa linna
elanike vahel, kes on 1. jaanuari 2020. a seisuga meie linna elanikud, välja
jalgratas. Jalgratta võitis Elmar Samm.
Auhinnad antakse üle 23.02.2020 kontsert -aktusel Loksa Gümnaasiumis.

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.

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 on võimalik tellida
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

Päikeseloojangul

Duett Sasha Beresta (Moskva) ja Konstantin Sedov (Tallinn Russkoje Radio)
- see on kohtumine sõpradega, mõnus seltskond ja lemmiklaulud!

Olete oodatud!

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.

Täpsem info: tel 5568 1983

Sasha Beresta ja Konstantin Sedovi soojas akustilises kavas kõlavad
talvised rahvalaulud ja populaarsed laulud.
Kaasa laulda on lubatud!
Kontserdi kestus - 1 tund

LINNAVARA MÜÜK

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

ADVGrupp OÜ

2. 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.
3. 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.
4. 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.
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.
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 05.03.2020 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.

Tegeleme ehitus ja viimistlus töödega (plaatimine, maalritööd,
parkett, liistud, terrassid jne).
Küsi pakkumist anti488@hot.ee või 59 488 (eesti)
ja 56 696 230 (vene)

VEEBRUARIS

