Armsad naised!

Naistepäev on ilus päev, seda ei tohi lasta niisama mööda minna. Selle päeva teete eriliseks just teie –
naised. Olgu selles päevas vaid seda, mida soovite ja ootate, olgu rahulolu ja päikest.
Rein Heina, Loksa Linnavolikogu esimees
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Loksa linnas tähistati Eesti riigi juubelit
tänujumalateenistuse ja piduliku
kontsert–aktusega
Palju õnne
sünnipäevaks!
MÄRTS

Eesti Vabariigi 100-nda sünnipäeva
tähistamiseks alustati ettevalmistustega Loksa linnas juba eelmisel
aastal. Juubelimõtted ja ühine tegevus kulmineerus kauniks loksalasi
ühendavaks juubelipeoks laupäeval,
24. veebruaril.
Reedel, 23.02.2018, päeval kui 100
aastat tagasi loeti esimest korda rahvale ette Manifest Eestimaa Rahvastele, toimus algusega kell 16.00
Eesti 100. sünnipäeva tänujumalateenistus Loksa Püha Neitsi Maarja
kirikus.
Jumalateenistusel musitseeris lisaks
orelile ERSO metsasarvekvartett.
Jumalateenistus algas Gustav Ernesaksa muusikaga ”Mu isamaa on
minu arm”, millele järgnes õpetaja
Jaanus Jalaka poolt kiriklik algusliturgia.
Tänujumalateenistust
isamaalise muusikaga kaunistanud metsasarvekvartett mängis Kunileidi
„Sind surmani“ ja Tätte „Tuulevaiksel ööl“. Diakon Ahti Udam luges

rahvale ette peapiiskop Viilmaa
läkituse Eesti iseseisvuspäevaks.
Metsasarvekvarteti esituses kanti
ette Heino Elleri „Kodumaine viis“.
Loksa Linnapea Värner Lootsmann
luges rahvale ette Manifesti Eestimaa rahvastele, nagu see oli kirjutatud 24.02.1918.
Pärast metsasarvekvartett esitatud
Pajusaare „Unistus igavesest päevast“, pidas õpetaja Jaanus Jalakas
palve ja õnnistamise ning jumalateenistus lõppes Eesti hümniga.
Kiriku ees kaunistati mälestuskivi
jalam lillede ja küünaldega. Mälestuskivi juures lillede panekul kuulas
rahvas muusikute esituses „Eesti
muld ja Eesti süda“ ning lõpuloona
„Hoia Jumal Eestit“.
Laupäeval, 24. veebruaril oli Loksa
linn, nagu kogu Eesti riik, lipuehtes.
Juba traditsiooniliselt viiakse riigi
sünnipäevale pühendatud kontsertaktused läbi Loksa Gümnaasiumi
saalis. Seekord – Eesti riigi esimese
suure juubeli puhul – toimus see pi-

dulikumalt kui kunagi varem.
Kell 14.00 astus lavalaudadele koos
Laulva revolutsiooniga 1991. aastal
asutatud RAM-i Kuninglik Kvintett,
kellega koos saalitäis pidulisi sai
laulda Eesti Vabariigi hümni. Kuningliku Kvinteti kava isamaalised
laulud olid läbi põimitud tuntud rahvalike lauludega – väga-väga ilus.
Südantsoojendav oli kuulata Nikolai
Kipjatkovi esituses Lydia Koidula
“Eesti muld ja eesti süda” ja Alina
Tšitšigeševa ja Regina Novikova
poolt ilusas eesti keeles ette kantud
Juhan Liivi luuletust ”Ta lendab mesipuu poole”. Tublid olid esimest
korda suurel laval esinenud Loksa
Lasteaia Õnnetriinu mudilased.
Kui aga lavale sättisid ennast Loksa Muusikakooli puhkpilliorkestri
orkestrandid ja Andrei Sedleri taktikepi all esitasid hoogsa „Poiste
marsi“ ja imelise „Valsi“, lõid loksalaste silmad särama – õnnest ja
rõõmust, et üle pikkade aastate astub Loksal jälle üles oma puhkpil-

liorkester - ja veel riigi tähtsal sünnipäeval. Kontserdi lõpetas dirigent
Teele Utti juhatamisel Loksa Muusikakooli Lastekoor ja Loksa Noorte
Vokaalansambel koos Loksa puhkpilliorkestriga, esitades Tõnis Mägi
loo “Koit”. See oli fantastiline.
Pärast Loksa linnapea Värner
Lootsmanni pidupäevakõnet jagus tänusõnu ja tänu paljudele
tublidele, kes Loksa arengule kaasa
aidanud. Peale kümnete tänukirjade
said Loksa linna Aumärgi õpetaja
Arvi Soolind, majahoidja Valentina Jeršova, postkontori pikaaegne
töötaja Kaie Esna, ettevõtjad Olev
Puldre ja Erik-Voldemar Üprus.
Loksa linna Teenetemärk omistati
meie rahvast nelikümmend aastat
arsti ja perearstina ravinud Tatjana
Proskurinale. Aasta Sportlase aunimetuse said Epp Paalberg ning Egert
Jõesaar.
Kontsert-aktus lõppes ühise pidulauaga.
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Loksa linnas tähistati Eesti riigi juubelit tänujumalateenistuse ja
piduliku kontsert–aktusega

Loksaga on Tatjana Proskurina seotud alates 1978. aastast, samal aastal alustas ta ka tööd Loksa Haiglas.
1971. aastal lõpetas ta Vitebski
Meditsiini Instituudi naistearsti erialal. Perearsti kutse sai ta 1998.
aastal Tartu Ülikoolis.
Tatjana Proskurina on töötanud
Loksal arstina 40 aastat. Ta on hinnatud kolleeg, hea nõuandja. Oma
teadmisi ja oskusi on ta edukalt rakendanud mitme põlvkonna Loksa
elanike ravimisel. Ta on alati rahulik
ja tasakaalukas ning hooliv. Ta on
alati soovinud, et Loksal oleks parim
arstiabi ja teenused.

Loksa linna Aumärk –
Arvi Soolind

Loksa linna Aumärk omistati Arvi
Soolinnule Loksa kooli arendamise eest. Arvi Soolind töötab Loksa
Gümnaasiumis infojuhina ning füüsikaõpetajana. Samuti annab ta arvuti
tunde ning viib läbi robootikaring.

Loksa linna Aumärk –
Kaie Esna

Eelmisel aastal täitus Kaie Esnal
postkontoris töötamise 40 aastat. Ta
alustas telegraafis, siis ajalehekiosk,
siis teeninduskassa ja viimased 10
aastat on ta kirjakandjate juhataja.
Tema ametikoht nõuab täpsust, kannatlikkust, pingetaluvust. Kunagi ei
ütle ta abipalujale ära, ebatäpsed
saadetised leiavad ühisel nõul
omaniku ja kolleegid võivad alati
tema peale loota.

Loksa linna Aumärk –
Valentina Jeršova

Aumärgi pälvis Valentina Jeršova kohusetundliku ja korrektse töö eest
Loksa linna haljastuse valdkonnas.

Loksa linna Aumärk Erik-Voldemar Üprus

Erik-Voldemar Üprus on OÜ Loksa
Clothing Expert juhatuse liige. Õmblustöökoda avati Loksal 1991. aastal,
tollase Eesti Kergetööstusministeeriumi algatusel ja kandis firma
nime Loksa Elta. Esmalt tegeldi nii
õmblustööde ja kudumistöödega,
millest tänaseks on väljakasvanud
omanikku vahetanud tugev spetsialiseerunud õmblusfirma, kelle toodangu põhiosa läheb eksporttoodanguna piiri taha.
Firma on oma maa ja rajatiste omanik. See annab kindlust nii ettevõttele kui linnale, et väikelinnas nii
tähtsad töökohad naisperele säilivad. Erik-Voldemar Üprus pälvis Loksa linna Aumärgi väikeettevõtluse
arendamise eest.

lused NJ 2000m takistusjooksu 1.
koht; Eesti meistrivõistlused orienteerumises, N18 tavarada 1. koht;
Eesti klubide karikavõistlused murdmaajooksus NJ 3km 1. koht; Eesti
meistrivõistlused suusatamises N 30
km 2. koht; 2017. aastal: maailmameistrivõistlused
suusaorienteerumises, teatesõit 3. koht; Eesti
meistrivõistlused suusaorienteerumises, sprint, N20 – 1. koht; Eesti
meistrivõistlused suusaorienteerumises, teatesprint – 1. koht; juunioride maailmameistrivõistlused
suusaorienteerumises, sprint, 16.
koht. Suurepäraseid tulemusi on
Epp juba saavutanud ka sellel aastal.
Suureks eesmärgiks on Epul osalemine 2022. aastal Pekingi olümpial.

Loksa linna Aumärk –
Olev Puldre

Loksa linna aasta Sportlane –
Egert Jõesaar

Olev Puldre on panustanud Loksale
eakatekodude ehitamisesse. Selle
aasta märtsis peaks avama Loksal
uksed lisaks olemasolevale eakatekodule ka teine Olev Puldre juhitav eakatekodu endises Loksa Ravikeskuse hoones.

Loksa linna Aasta Sportlane Epp Paalberg
Foto: skiforce.ee

Loksa linna Teenetemärk Tatjana Proskurina

Epp Paalberg on pälvinud Loksa
linna aunimetuse „Aasta Sportlane“
kolmel korral. Juba 2016. aasta
spordisaavutused andsid igati tunnustust tema sportlasekarjääri väga
kõrgetest saavutustest. Epp Paalbergil on: Eesti noorsoo, juunioride, A-ja
B-klassi kergejõustiku meistrivõist-

Egert Jõesaar on kettaheites ja odaviskes saavutanud märkimisväärseid
tulemusi alates 2011. aastast, kui ta
saavutas EIL Eesti MV 1. koha kettaheites. Egerti Jõesaar saavutas
2016. aasta Rio paraolümpiamängudel kettaheites 8. koha; 2017.
aastal saavutas Egert IPC kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kettaheites 8. koha. Eesmärkideks on
Egert seadnud 2018. aastal tulla IPC
Euroopa meistrivõistlustel kolme
parema hulka, 2019 IPC kergejõustiku MM-l 6 hulka ning 2020 Tokyo
paraolümpiamängudelt tuua ära ka
medal.

Loksa linna Tänukirjad:

Tatjana Serebrjakova,
Alla Sitnikova, Jelena Täht,
Viktor Fjodorov,
Hannes Peetermann,
Diina Lukjanova, Viktor Šrainer,
Terje Välkmann, Irina Štšukina,
Irina Žarkova, Veroonika Vahter,
Svetlana Krotkova, Kaire Kotkas,
Eele Treimann, Olga Maslova,
Glaidi Aasrand, Aarne Idavain,
Maie Itse, Valvi Joaväli,
Margit Järve, Eve Jürgens,
Linda Kask, Ljubov Karofeld,
Liina Liivamägi,
Marjaana Loide,
Inga Korts-Laur,
Õnnela Tedrekin,
Galina Nikitina, Riina Paartalu,
Urve Toompuu, Maret Vihman,
Pille Veber, Larissa Plehova,
Elna Linkvist,
Aivar Jürimets, Jana Roopa,
Eha Žmenja, Külli Adler,
Hilvi Kesküll, Signe Blum,
Heiki Tudre, Andres Kaskla,
Hilleri Treisalt, Laivi Kirsipuu,
Ljudmilla Tursk, Airi Öösalu,
Viive Pajusaar, Deivi Loomus,
Helle Lootsmann,
Marija Kudrjakova,
Robert Rohtla, Lauri Metus,
Juri Grill, Erti Paalberg,
Teele Utt, Tiina Nozdratenko,
Õnne Teern, Margit Amer,
Tarmo Amer, Tõnu Metsar,
Villu Uett, Reet Vaher,
Eha Gnadeberg,
Niina Kolmkant,
Forans Eesti AS,
OÜ Loksa Ehitus,
KASKOD-MTRONIX OÜ,
N.R. Energy Osaühing,
OÜ Loksa Haljastus.
Loksa linna elanikuks registreerimise kampaania sülearvutid võitsid
Eha Gnadeberg ja Valentina Sedova.
Loksa Kultuurikeskuse terve aasta
perepiletid võitsid Regina Junkina,
Alar Allaste, Albert Arhipov, Viktoria
Jeremejeva ja Aleksei Kosjakov.
Hilleri Treisalt
Loksa abilinnapea

Fotod: Peeter Hütt/Tippfoto

AKTUAALNE 3
Kallid loksalased ja
Loksa kandi rahvas!
Lugupeetud külalised!
Daamid ja härrad!
Täna algab Eesti Vabariigi 100-s

iseseisvusaasta ja me tähistame
oma väikese riigi esimest suurt
juubelit rõõmu- ja tänutundega.
Mälestagem kõiki neid, kes
selle võimaluse meile loonud,
minutilise mälestushetkega.
Tähistades Eesti riigi 100ndat
sünnipäeva, pöörakem hetkeks
pilgud tagasi ja leidkem oma
ajaloost nii julgust kui õpetust.
Ajalugu on näidanud, et rahvaste
iseseisvumine pole kunagi
toimunud üleöö. Nii on see
sündinud ka Eesti rahvaga. Pikka
aega tuha all hõõgunud iseseisvumissoov sai hoo sisse XIX
sajandi ärkamisajal ja realiseerus
rahvusliku vabanemisega pea
sajand hiljem.
1917. aasta aprillis moodustatud
Eesti Maanõukogu ehk Maapäev
kuulutas juba pool aastat hiljem,
15. novembril end kõrgema
võimu kandjaks Eestis. Ehkki
Maapäev oli sunnitud minema
põranda alla, oli võitlus oma
riigi eest alanud ja 1. jaanuaril
1918 võtsid Maapäeva juhid
vastu otsuse Eesti iseseisvuse
väljakuulutamiseks, sest
ajalooline hetk oli saabunud
– enamlased olid lahkumas ja
saksavägi polnud jõudnud veel
Eestimaa pinnal kanda kinnitada.
23. veebruaril 100 aastat tagasi
luges Hugo Kuusner rahvale
Pärnu Endla teatri rõdult ette
„Eesti iseseisvuse manifesti“.
Teist korda loeti Manifest ette 24.
veebruaril Pärnu Eliisabeti kirikus
koguduse õpetaja Hasselblati
poolt. Manifest kuulutas -..“Nüüd
on see aeg käes“.

Samal päeval kuulutati Tallinnas
välja Eesti Vabariik.
Võitlus iseseisvuse eest aga jätkus
– algas Vabadussõda. Kuid iseseisev
Eesti Vabariik oli sündinud.
Tähistades Eesti riigi sünnipäeva,
mälestame me Eesti riigi loojaid
ja austame nende poolt tehtut
ja edasikantut, seda nii rahu kui
sõja ajal, nii siin kodumaal, kui
ka võõrastel maadel paguluses
olles. Me oleme tänulikud ka

nendele esivanematele, kes paljude
põlvkondade jooksul enne meie
riigi loomist, suutsid hoida elus
meie keelt ja kultuuri, nagu oleme
tänulikud sellele põlvkonnale, kes
kasutades ajaloolist hetke, suutis
oma tarkusega taastada Eesti riigi
iseseisvuse pea kolm aastakümmet
tagasi.
Ühegi riigi sünd, nagu ka Eesti riigi
sünd, pole tulnud kergelt. Ka riigina
olemine käib ikka läbi tõusude ja
mõõnade, läbi raskuste, võitluste,

kaotuste ja võitude. Saja-aastase
ajaloo jooksul on Eesti riigil tulnud
üle elada sõdasid, okupatsioone
ja repressioone. Ka täna, ühe
osana Euroopast, näeme me kui
rahutu on maailm ja habras on
rahu. Kasutagem siis meile antud
rahu mõistlikult. Täna pole vaja
tegeleda vaidlustega kõige kõrgemal
tasemel, kes peaks Presidendi
vastuvõttu korraldama või millal
tohib/või ei tohi riigihümni laulda
või lippu heisata. Meil on toimivad
seadused ja korrad selleks juba
olemas. Tegelgem sisuliste otsuste
vastuvõtmisega, mis parandaksid
Eesti elu ja seda mitte ainult
Tallinnas. Tegelgem otsuste tegemisega, mis aitaksid noori ja noori
peresid nii, et nad suudaksid ja
tahaksid endast rohkem anda
meie oma Eesti riigile. Talente pole
vaja koju tuua. Elu on näidanud,
et see loosung ei toimi. Valitsus
peab tegelema sellega, et talendid
kodunt ei sooviks ära minna. See
toeks ka rahvastikuprobleemide
lahendamisel. Tegelgem tarkade
seaduste ja õigete otsuste tegemisega, mitte asendustegevustega.
Me võitlesime endale iseseisva riigi,
me võitsime tagasi õiguse ise oma
majandust juhtida ja korraldada.
Tegelgem siis sellega.
Meil läheb hästi, palju paremini kui
paljudel meie saatusekaaslastel,
aga võiks minna ju palju paremini.
Ma olen kindel, et meie riik suudab
seda.
Riigile on iseloomulik paljude muude tunnuste kõrval üks oluline
tunnus, s.o väljakujunenud kohalik
omavalitsus. Eesti sünnijärgselt
oli kohalike omavalitsuste moodustamine oluline roll demokraatliku ja kohalikule kogukonnale
tugineva riigi loomisel.

tublid olnud. Andkem siis nüüd
omavalitsustele ka rohkem otsustusõigust, seda loomulikult koos
vajalike vahenditega.

Omavalitsused on nurgakiviks ja
vundamendiks, millele praegune
aeg ja meie riik tugineb. Tänaseks
on läbi saanud selle vundamendi
remont. Tahaks loota, et remonti
on hästi tehtud ja remondimehed

Sõbrad – õnnitlen Teid Eesti
Vabariigi juubeli puhul.
Rohket õnne, armas Eestimaa!

Lipp kõrgel lehvimas
Veebruar on lipuheiskamisekuu,
mis tähendab, et iga veebruaripäeva
päiksetõusul on Pika Hermanni tornis
heiskamas riigi esilippu üks kodutütar
ja noorkotkas - nii terve kuu!
Iga lipuheiskaja sai torni kaasa
võtta kaks saatjat, Märt Mägi kutsus
endaga Lürvo liikmed Marko
Metuse ja Siim Aksel Ameri ning
Kaarel Eelmäe käis Kuusalu rühma
noorkotka Mattias Idavainu saatjana
20. veebruaril!
Getrin Tereping ja Märt Mägi on
kodutütar ja noorkotkas Harjumaalt.
Nemad olid esimesed noored, kes
Harju ringkonnast ja malevast tõusid
Pika Hermanni torni riigilippu
heiskama.

Miks Märt selle au sai, sest kokku
oli Harjust lippu heiskamas
veebruari kuu jooksul 6 kodutütart
ja 6 noorkotkas kuue päeva
jooksul. Märt elab Tallinnas ja
õpib Tallinna Ehituskoolis tisleriks.
Noorkotkastega tegeleb aastast
2010. 2017. aastal võitis võistkond
Lürvo, mille koosseisus on Märdil
alati kindel koht, Harjumaa noorte
patrullvõistluse „Luureretk 2017”.
Esindades malevat vabariiklikul NK
võistlusretkel Mini-Erna, saavutas
Märt II koha ning preemiareisil
Rootsi militaarmängudel osaleti väga
hästi, olles parim Eesti võistkond
ning saavutades üldarvestuses V
koha.

Hoolimata sellest, et Märt õpib ja elab
Tallinnas, tegi ta 2017. aastal Loksa
rühma noorkotkastest kõige rohkem
osalustunde - 785 tundi, osales
kõikidel maakondlikel üritustel,
läbis salgapealike koolituse. Märt
on saanud Noorte Kotkaste Harju
malevapealiku tänukirju, sooritanud
matkaja, luuraja, sportlase, suusataja
ja laagri korraldaja erikatsed ning
talle on omistatud III järk.
Märt on väga sõbralik, abivalmis ja
alati rõõmsameelne noor, kellel on
palju sõpru.
Margit Amer
Loksa rühmajuht

Ja kui soovime, et tekiksid uued
töökohad ka väljapool pealinna, et elu edeneks igal pool
üle Eestimaa, siis loogem neile
tublidele ettevõtjatele ka vajalikke
soodustusi. Rahvast ei pea hüvedega Tallinna meelitama, vaid
hüvedega maale meelitama ja
seda Virust Võruni ja Harjust Ikla
piiripunktini.
Küsimusele, kas meie 100-aastane
Eesti riik on nüüd valmis, saab
vastus olla vaid üks – ei ole, ei saagi
olla. Riik ei saa kunagi päris valmis.
Aga meie armas Eesti riik on nii
noor, meie riik on terve ja meie riik
tahab veel palju areneda. Kõik koos,
aga eelkõige meie noor põlvkond ja
järgnevad põlvkonnad, peavad seda
tegema - veel paremini kui seni
seda on tehtud ja suudetud.
Ka meil teiega – head loksalased
ja Loksa kandi rahvas, ühel osal
Eestimaast, on palju teha, et meie
ühine kodu muutuks paremaks,
ilusamaks ja saaks ning jääks
armsaks meie lastele ja lastelastele.
Loksa linna näo on kujundanud
meie eelkäijad. Tänast Loksat
kujundavad tänased loksalased ja
Loksa kandi rahvas. Tehkem seda
sooviga, et meie lastel ja lastelastel
oleks siin hea ja turvaline elada.
Jõudu selleks, head sõbrad!
Sellega anname meie oma panuse
esivanemate loodud ja meie jaoks
hoitud Eesti riigi arengusse.
See on meie riik ja teist me ei soovi.
Soovime oma riigile arengut
järgmiseks sajaks aastaks.

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
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Kas rentida, ehitada, või …?
Sellise küsimuse ees on täna Kuusalu valla juhid. ………..või tuleks hoopis
mõistlikult lahendada Kuusalu Keskkooli ruumikitsikus olemasolevate
haridusasutuste baasil?
Eesti rahvastik vananeb ja maaelanikkond väheneb hoogsalt juba veerand
sajandit. Linnadesse liiguvad tööjõus aktiivsed noored, eeskätt naised, kuna
linnades on töökohad. Valdades valitseb pruudipõud nagu Põhjamaadeski,
sest vanuserühmas 20–34 on maal mehi tunduvalt rohkem kui naisi. Jätkub
linnastumine, mis näitab ühelt poolt inimeste elukvaliteedi paranemist,
samas aga toimiva regionaalpoliitika ja tasuvate töökohtade puudumist maal.
Siit küsimus – kuidas saavadki vallad „täita maa lastega“, kui noored elavad
pealinnas või hoopis välismaal?
Seetõttu on kummastav, et Kuusalu valla haridusvõrgu korrastamise tuhinas
on välja käidud ideid, mis eiravad pöördumatuid rahvastikuprotsesse.
On tõsi, et hetkel kipuvad Kuusalu kooli ruumid normaalse õppetöö
läbiviimiseks kitsaks jääma. Kuid kes initsieeris kampaania „võimalikult
rohkem naabervaldade lapsi Kuusallu õppima!“, unustades ära oma valla
lapsed? Riigigümnaasiumi lootuses astuti samme, mille tagajärgi peab nüüd
siluma. Ja kulutama lisaks Kuusalu maksumaksja raha teiste valdade laste
veoks Kuusallu.
Kuusalu valla koolivõrku ehk teeninduspiirkonda kuuluvad Kuusalu
Keskkool, Loksa Gümnaasium, Kolga Kool ja Vihasoo Lasteaed-Algkool.
Õpilaskohti kokkuvõtvalt jagub ja mõne aja pärast jääb laste puudusel
ülegi. Seda kinnitab fakt, et valla lasteaedades jagub juba täna kohti kõigile
soovijaile. Sündimus on Kuusalu vallas vähenenud 10-15 lapse võrra aastas.
Ei ole vaja Kuusalu koolimajale mõne klassi suurust juurdeehitust, küll on
aga vaja investeeringuid olemasoleva koolihoone õpilasesõbralikumaks
muutmiseks. Muidugi võiks lühiajalise ruumipuuduse lahendamiseks kõne
alla tulla koolimaja ajutine laiendamine moodulite abil. Veelgi mõistlikum
oleks aga algklasside paigutamine Kiiu lasteaeda.
Tekiks Kiiu Lasteaed-Algkool, nagu see on välja pakutud Kuusalu valla
haridusvaldkonna arengukavas.
Kindlasti võiks rohkem Kuusalu valla lapsi õppida ka Loksa Gümnaasiumis,
kus õpilaskohti on piisavalt ja õppetöö kõrgel tasemel. Paljudele Kuusalu
lastele on ju Loksa Gümnaasium kodulähedane kool ja õpilastranspordi
paremal korraldamisel lüheneb ka nende koolitee ja –aeg. Meie valla rahakott
võib olla küll paks, aga see ei tähenda, et olemasolevaid ressursse ei peaks
mõistlikumalt kasutama.
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea

Loksa Haljastus OÜ TEADAANNE
Lugupeetud uute Loksa linnas registreeritud korteriühistute
juhatuse liikmed!
„Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise lepingu“
vormistamiseks on vaja esitada Loksa Haljastusele avaldust
näitamisega:
- korteriühistu nimetuse ja registrikoodi
- lepingu allkirjastamiseks volitatud isiku nimi ja perekonnanimi
- korteriühistu kontakt telefoninumber
- korteriühistu elektronposti aadress
lepingu allkirjastamise vorm – digiallkiri või paberikandjal.
Avaldust on vaja esitada e-postile haljastus@loksa.ee või tuua
Loksa Haljastus kontorisse aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn
(II korrus).
NB! Lepinguid automaatselt ümber ei vormistata, on vaja avaldust
Tarbijatelt (maja = korteriühistu).
Lisa info tel 5551 2015

Käsitöötegijad ostsid tikkimismasina
MTÜ Rannamännid, kelle liikmed tegelevad usinasti mitmesuguse käsitööga,
ostsid selle aasta jaanuaris tikkimismasina. Rahvuslike mustrite kasutamine
esemetel on selle aasta populaarsem teema ning erinevad tikandid on seoses
Eesti Vabariigi suure juubeliga au sees.
Mittetulundusühing esitas Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali kaudu Kohaliku
omaalgatuse programmi sügisvooru taotlusprojekti tikkimismasina ostmiseks koos vajalike tarvikutega summas 632,00 €. KÜSKi toetus sellest oli
568,00 € ja MTÜ Rannamännid omaosalus 64,00.
Soetati tikkimismasin NV 97 ning juurde vajaminevad niidid, nõelad,
tikkimiskangas ja tikkimisalusriie. Selle aasta jooksul korraldatakse
tikkimismasina kasutamise ja hooldamise koolitus.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Rannamännid
juhatuse liige

Poolik vastus ei lahenda sõitjate muret
Nii võib kokku võtta enam kui kahesaja Kuusalu valla ja
Loksa linna elaniku ja Põhja-eesti Ühistranspordikeskuse
vahelise lühikese kirjavahetuse. Kui Kuusalu valla
Kolgaküla elaniku Eve Adamsoni initsiatiivile,
pöörduda ühistranspordikorraldaja poole sooviga muuta
bussiliinid Tallinn – Loksa – Tallinn sõitjasõbralikumaks,
andis paari nädalaga oma toetusallkirja enam kui 200
valla – linnaelanikku, loodeti, et saab olema ka sisuline
elanikke arvestav lahendus. Kahjuks saabus Põhja – Eesti
Ühistranspordikeskusest vastus(allpool), mis räägib küll
ladusalt liinivõrgust ja kiirustest aga sisulist lahendust
probleemile ei pakuta. Loksa linnavalitsuse arvates on
tegemist lihtsalt ametnikukeskse probleemi silumisega,
mitte lahenduste otsimisega.
Probleemi olulisuse tõttu kõigi Loksa kandi elanike
jaoks, toetab Loksa linnavalitsus igati allpooltoodud
KORDUSPÖÖRDUMIST – VASTUST Põhja –
Eesti Ühistranspordikeskusele, lootuses, et seekord
jõutakse konkreetsete lahendusteni.

***
Vastuseks Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse
selgitusele.(korduspöördumine)
„Lugedes Põhja-Eesti ÜTK vastuskirja 206 allkirjaga
pöördumisele bussiliinide optimeerimise ja osalise
muutmise palvega Loksa-Tallinn-Loksa suunal, jääb
paratamatult mulje, et seda pöördumist ei ole korralikult
läbi loetud. Kuidas muidu aru saada sellest, et vastatud
on ainult pöördumise esimesele osale, mis puudutab
lubatud ja võimalikku sõidukiirust. Pöördumise
teisele ja peamisele punktile ei ole vastuses üldse
tähelepanu pööratud, selle asemel kirjutatakse mingist
kuulujutust! Pean tähelepanu juhtima asjaolule, et
meie pöördumine ei sisaldanud ühtegi viidet sõiduaja
ei 6 ega ka 20 minutilisest pikenemisest, nagu vastuses
väidetakse ega ka sõnagi sellest, et ”kõik Loksa suunal

väljuvad bussid sõidavad Kuusalu Rahvamaja kaudu”.
Vastus sisaldab veel väidet, et Harjumaa bussitranspordile nõudlus kasvas ja oldi sunnitud sellele
vastavalt liinivõrku muutma, korrigeerides liinide
151A ja 152 liikumisteed. Seniste andmete alusel
kasvas nimetatud nõudlus 29 inimese (allkirja) võrra.
Seega 29 Kuusalu elaniku soovil korrigeeriti kahe
liini marsruuti! Kusjuures seda pikendatud liini on
esimese kuu aja jooksul kasutanud vaid 6 inimest!
Vastuses on veel kokkuvõtvalt tõdetud, et ollakse kursis
Tallinn-Loksa kiirema ühistranspordiühenduse vajadusega
ja käivad ettevalmistused, et lisada Tallinn-KuusaluLoksa suunal täiendavad reisid, lisades 3-4 väljumist. See
on muidugi tore. Statistika, kas lisaväljumisi on vaja või
mitte, on kindlasti ÜTK rida, aga see ei ole vastus meie
pöördumisele. Seda eriti mitte juhul, kui ka lisaväljumised
hakkavad sisse keerama Kuusalu keskusesse.
206 inimese soov ja palve oli, et muudetaks kiiremaks
võimalusel kahe olemasoleva liini marsruuti, jättes
välja nende busside edasi-tagasi sissekeeramised
Kuusalu alevisse. Ja et Kuusalu peatused jääksid nendel
liinidel ainult viaduktilt mahasõitudele. Sõnumitoojale
väitis ÜTK esindaja, et Kuusalu aleviku peatusi ei
saa marsruutidelt välja jätta. Aga seda ei olegi keegi
soovinud! Lugege ometi see pöördumine läbi! Kusjuures
peaks mainima, et Kuusalu viaduktilt mahasõidul
asuv bussipeatus ja ka Tallinna suunal ringtee kõrval
asuv bussipeatus asuvad ju ka Kuusalu alevikus.
Väljaspool Kuusalut elavad inimesed soovivad
valikuvõimalust, et tööle ja koju saaks sõita ka sellise
bussiga, mis ei keera Kuusalu alevikku (ja Kiiu mõisa) sisse!
Kui 29 inimese soovil muudeti 2 liini marsruuti, siis miks
ignoreeritakse 206 inimese soovi? Miks Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus on ainult Kuusalu keskne?“
Lugupidamisega
Eve Adamson

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse vastus 206 elaniku
ühispöördumisele
Harju
maakonnas
idasuunal
osutatakse veoteenust bussidega,
kus on lisaks istekohtadele ka
seisukohad. See tingib ka busside
suurima lubatud sõidukiiruseks 60
kilomeetrit tunnis.
Arvestades, et igal Loksa suunal
sõitval liinil on ühel reisil keskmiselt
50 peatust, kus sisenevad/väljuvad
sõitjad, siis keskmine liini läbimise
kiirus võibki olla ligi 50 km/h.
Harju maakonna avalik bussiliinivedu on suunatud regionaalsele
bussitranspordile, mida osutatakse
maakonnasiseselt ning ei saa võrrelda kaugliinidega. Maakondade
vahel sõitvatel bussidel ei ole ette
nähtud seisukohti ning puuduvad
enamasti ka vahe-peatused, seega
saavad need bussid ka arendada
sõidukiirust 90 km/h.
Kuna 2017. a riigi sihtotstarbeline
toetus Harjumaa bussitranspordile
ei suurenenud aga nõudlus kasvas,

olime sunnitud sellele vastavalt
liinivõrku muutma. Korrigeerisime
liinide 151A ja 152 liikumisteed,
mis tõi endaga kaasa sõiduaja
pikenemise kõige rohkem 6 minutit
(Kiiu sissesõit + Kuusalu rahvamaja
lõik). Teie poolt mainitud 20 minutiline pikenenud sõiduaeg võis
ol-la seotud suvise Kiiu–Kuusalu
teeremondiga. Meieni jõudnud kuulujutt, nagu sõidaksid kõik Loksa
suunal väljuvad bussid Kuusalu
Rahvamaja kaudu ei vasta tõele.
Rahvamaja kaudu käib vaid 3 bussi
16-st.
Kokkuvõtvalt, oleme Loksa–Tallinn
kiirema
ühistranspordiühenduse
vajadusega kursis. Kõik muudatustega seotud kulud kaetakse kas
riigieelarvelistest või omavalitsuste
eelarvelistest vahenditest, siis aastaks
2018 esitasime idasuuna liinivõrgu
korrigeerimise rahastamiseks taotluse.

Maanteeameti
poolt
rahuldati
meie poolt esitatud taotlus teisest
poolaastast ning hetkel käivad
ettevalmistustööd, et lisada täiendavad reisid liikumisteel Tallinn –
Kuusalu – Loksa/Loksa – Kuusalu
– Tallinn. Plaanis on lisada sellele
3-4 väljumist.
Sarnaselt seni teavitatud muudatustega ka seekord sõiduplaanide muutmisega ning uute väljumiste avamisega
seotud informatsiooni edastame ja
avalikustame asjaomastele omavalitsutele, Keskuse kodulehel ja FB lehel,
Balti jaama infotabloo(de)l, bussidesse
paigaldatavatel teadetel ja ajalehes
Harju Elu.
Lugupidamisega
/digitaalselt allkirjastatud/
Vello Jõgisoo
Tegevdirektor

ELU 5

Vägivald ei ole alati füüsiline
Politsei saab igapäev teateid
koduseinte vahel toimunud vägivallast.
Suhtume
kõikidesse
lähisuhtevägivalla
juhtumitesse
tõsiselt. Eelmisest aastast on
Karistusseadustikus ka uus süütegu
– ahistav jälitamine.
Perevägivald,
sealhulgas
ka
psühholoogiline, on sotsiaalne
nähtus, mis on alati eksisteerinud.
Aastaid tagasi sai lähisuhtevägivalla
vastu võitlemine politsei üheks
peamiseks prioriteediks. Ma arvan,
et pole politseinikku, kes ei puutuks
tihedalt kokku vägivallajuhtumitega.
Palju pöördutakse meie poole, sest
üks inimene ahistab teist. Tavaliselt
leiab ahistamine aset lähisuhtes või
varasemalt suhtes olnud inimeste
vahel – suhtes kas tekkisid pinged või
purunes see üldse. Aga alati ei pruugi
nii olla ahistatu ei tunne või tunneb
vaevu ahistajat. Selliseid juhtumeid
on vähem ning võib toimuda näiteks
naabrite, töökaaslaste ja tuttavate
vahel.
Kirjutan ahistavast jälitamisest läbi
lähisuhtevägivalla (LSV), kuid
nagu mainitud, siis see ei toimu
alati lähisuhtes olevate inimeste
vahel. Eesti allkirjastas Istanbuli
konventsiooni,
mis
kohustab
riiki kaitsma lähisuhtevägivalla
ohvreid ning ahistav käitumine on
lähisuhtevägivalla üks vorm.
Aga mis on üldse lähisuhtevägivald,
millest räägivad politseinikud,
poliitikud ja ka president. See on
igasugune vaimne, füüsiline või
seksuaalne vägivald, mis leiab
aset inimeste vahel, kes on või
olid intiimsuhetes või omavahel
veresuguluses.
Politseitöö
on
näidanud, et vaimne ja verbaalne
vägivald,
survestamine
ja
ahistamine käivad käsikäes füüsilise
vägivallaga.
Kui
politseinikud
saavad väljakutse peretülile, siis
käsitletakse seda vägivallajuhtumina
ka siis, kui tegu ei ole füüsilise, vaid
hoopis verbaalse vägivallaga.

Lähisuhtevägivallaga
võitlemine
on riigi prioriteet. Parim viis nende
ära hoidmiseks on ennetus. Mul
on hea meel, et inimesed on aastaaastalt hakanud paremini tajuma, et
perevägivald pole ühe pere mure.
Vägivallast annavad meile teada ka
naabrid ja lähedased, kes astuvad
otsustava sammu ja pöörduvad
politseisse. Pahatihti kannatanu
ei tea või julge ise kuriteost teada
anda. Kaasame pere olukorra
hindamiseks partnerid nagu kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialistid,
sotsiaaltöötajaid ja haridusasutuste
esindajad.
Ühiskonna hoiak lähisuhtevägivalla
suhtes on muutunud ja enamus
inimesi saab aru, et see on
kuritegu. Ka vägivallatsejad ise.
Sotsiaalministeeriumi 2014. aasta
uuringu tulemused näitasid, et Eesti
elanikud tunnevad LSV-d olulise
probleemina, kusjuures üle poole
uuringust osa võtnud inimestest
on kinnitanud, et on pealt kuulnud,
näinud või kahtlustanud mõnda LSV
juhtumit. 77% vastanutest leidis, et
vägivald ei ole peresisene asi ja 94%
olid arvamusel, et vägivald pere- ja
lähisuhtes on kuritegu.
Veel ei ole inimesteni jõudnud
teadmine,
et
vaimne
terror,
survestamise, tülitamine ja ahistav
käitumine on kuritegu ning karistatav.
Ida-Harju politseijaoskond saab
iga nädal keskmiselt 2-5 avaldust,
mille puhul võib olla tegu ahistava
jälitamisega. Saame avaldusi, kus
lähisuhtes olnud inimesed ei saa
omavahel läbi ja üks pool helistab
teisele ning edastab häiriva sisuga
sõnumeid, otsib temaga kontakti
ja alandab, solvab, pressib välja ja
hirmutab. Tihti on säärase käitumise
põhjuseks armukadedus või soov
kätte maksta. Inimesed ei suuda
kooselu jooksul soetatud vara ümber
jagada ja leida ühist keelt laste
kasvatamise osas.

Kurb on näha, kuidas endised
elukaaslased manipuleerivad ja
ähvardavad lapse äravõtmisega,
elatise sissenõudmisega ja intiimfotode avaldamisega. On ka
juhtumeid, kus jälitatakse endist
elukaaslast, ning ei lase teiste
inimestega suhelda ega uusi suhteid
luua. Põhjusteks tuuakse alatasa
lapse huve ja õigust lapsega suhelda.
Politseisse pöördujad tihti esitavad
pildi- ja videomaterjali sellest,
kuidas teine osapool jälgib ja käib
järel. Tülitamisega võivad kaasneda
ka solvangud ja ähvardamised. Pidev
kontakti võtmine, järel käimine võib
muutuda niivõrd pealetükkivaks,
et hakkab segama igapäevaseid
tegemisi. Avaldusi, kus täiesti võõras
inimene jälgib, võtab kontakti,
sekkub eraellu, laekub politseile
märkimisväärselt vähem.
Kõik eelpool toodud võib kvalifitseeruda
ahistamiseks
jälitamiseks. See kuriteokoosseis lisati
Karistusseadustiku möödunud suvel. Ahistava jälitamise paragrahv
näeb ette kas rahalist karistust või
kuni üheaastast vangistust, kui
üks pool otsib teisega korduvalt
või lakkamatult kontakti, jälgib
teda või sekkub muul viisil tahte
vastaselt tema eraellu. Erinevus
ahistava jälitamise ja eraviisilise
jälitustegevuse vahel seisneb selles,
et viimasel juhul peab olema selgelt
eristav andmete kogumise eesmärk.
Kui inimene pöördub politseisse
avaldusega, et keegi teda tülitab,
võtab pidevalt kontakti telefoni ja
e-posti teel, sõidab oma autoga kogu
aeg järele, jälgib elukoha läheduses
ja avalikes kohtades, siis teevad
politseinikud selgeks kõik asjaolud
ning langetavad otsuse menetluse
alustamise osas.
Jaanuari keskpaigaks oli üks IdaHarju politseijaoskond laekunud
ahistamise jälitamise juhtum jõudnud
kohtuotsuseni. Lisaks on veel üks
juhtum jõudnud prokuratuuri ja kolm

veel menetluses. 16 juhul puudus
aga süüteokoosseis võeti vastu 16
menetluse alustamata jätmise otsust.
Valdava enamuse alustamata jätmisi
moodustavad endiste elukaaslaste
või abikaasade konfliktid. Ahistavad jälitamised on üks osa
lähisuhtevägivallast. 2017. aastal
registreeriti 2329 lähisuhtevägivalla
Ida-Harju politseijaoskonna territooriumil aset leidnud juhtumit,
kus kriminaalmenetlust ei alustatud. Need on juhtumid, kus
on tegu vaimse, majandusliku
vägivalla, kiusamise, peretülide
ja arusaamatustega, mis on küll
probleemid, kuid mis ei ole süüteod.
Nendes juhtumites vajavad inimesed
kellegi muu kui politsei abi. Osa
nendest juhtumitest on seotud
abikaasade või elukaaslaste valusa
lahkuminekuga ja pöördutakse
politseisse avaldustega kiusamise ja
ahistava käitumise kohta.
Enne avalduse kirjutamist soovitame kaaluda ja analüüsida,
mida saab ahistamise tunnustega
konfliktolukorras ise ära teha.
Soovitused käivad ka naabrite,
tööandja ja töötaja konfliktide
kohta, kus üks osapool leiab, et teda
ahistatakse.
- Säilitage kõik Teie hinnangul
ahistamist kinnitavad
tõendid, milleks võivad olla
e-kirjad, sõnumid, vestlused
suhtlemisprogrammides ja
sotsiaalvõrgus, videod jne.
- Kui Te ei julge pöörduda
politseisse seoses vaimse vägivalla
ja moraalse survestamisega, kuid
tunnete, et Teie õigusi on rikutud,
siis mure ära rääkimiseks,
toe ja konsultatsiooni
saamiseks on Teil võimalik
pöörduda ohvriabikeskusse.
Ohvriabi teenust pakub
Sotsiaalkindlustusamet. IdaHarju politseijaoskonnas on
olemas ohvriabi kabinet

(tel 6009059). Ohvriabispetsialisti
poole pöördumine ei kohusta Teid
andma politseile selgitusi.
- Laim ja solvamine enam
ei ole Eestis rohkem kui 15
aastat süüteomenetluse korras
karistatavad. Küll aga on
inimesel õigus end laimamise
eest kaitsta, pöördudes hagiga
tsiviilkohtusse. Seda võimalust
saab kasutada, kui keegi levitab
Teie kohta solvava sisuga
valeinfot. Tsiviilkohus lahendab
au teotamise küsimust, lähtudes
võlaõigusseaduse sätetest.
- Tsiviilkohtu kaudu saab
taotleda lähenemiskeelu
kehtestamist inimese suhtes,
kes oma käitumisega riivab
oluliselt vastaspoole õigusi. Kui
võõras inimene ahistab ja jälitab
teist, siis on ilmselge, et tuleb
kaaluda menetluse alustamist
ahistava jälitamise paragrahvis.
Kuid perekonnaliikmete ning
vara ja lapse hooldusõigust
jagavate partnerite puhul ei
pruugi see nii olla. Kui inimene
rikub kohtulikult kohaldatud
lähenemiskeeldu, siis teatud
tingimustel on tegemist juba
kriminaalkorras karistatava
teoga.
Mis aga peamine – iga avaldus ja
pöördumine, milles kirjeldatakse
vaimse vägivalla vorme vaadatakse
läbi ning analüüsitakse, kas tegemist
on süüteoga või mitte. Ja isegi kui
tegemist on probleemiga, mille
lahendamine ei kuulu politsei
pädevusse, teavitab politsei avaldajat, mida tema konkreetsel juhul
saab teha ja kuhu pöörduda. Iga
juhtum on individuaalne ja vajab
erinevat lähenemist. Soovin kõigile
kainet mõistust ja rahumeelset
konfliktolukordade lahendamist.
Jevgenia Jakobson
Ida-Harju jaoskonna juhtivuurija

Võttes endale koera, võtad ka vastutuse
Politsei poole pöördutakse üsna tihti seoses hulkuvate või siis vabalt ringi
jooksvate koerte tõttu. On teatatud olukordadest, kus hulkuv või vabalt
ringi jooksev koer on murdnud kanu, tulnud võõrasse aeda ja ehmatanud
inimesi, lõhkunud aeda või siis koguni hoonete uksi ning ajanud teedel
rattureid taga.

Ta vaikib, su Õpetaja.
Üks kiirgus on lakanud.
                      (D. Kareva)

Koeraomanikud on harjunud, et külades ei ole koerad aias ega ketis kinni,
vaid liiguvad oma territooriumil vabalt. Üldjuhul arvab koeraomanik, et
koer ei lähe kodu piiridest kaugemale ja kui lähebki, siis koerad on külades
kogu aeg vabalt ringi jooksnud ja mis halba ikka juhtub.
Kuid iga koeraomanik peab arvestama, et ilma peremeheta ringi jooksev
koer, kes küll peremehe arvates ei ole kuri, mõjub teistele inimestele ikkagi
häirivalt ja hirmutavalt. Lisaks ei tea keegi, mismoodi käitub tema koer
väljaspool kodu. Ühtlasi tuleb ka arvestada, et omapäi välja lastud koera
võivad varitseda paljud ohud, mille tõttu võib loom raskelt viga saada või
isegi hukkuda. Omanik kannab täit vastutust oma looma tegevuse eest. See
tähendab, et koera tegevuse tõttu kannatada või kahju saanud isikul on õigus
tsiviilkohtu kaudu nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Näiteks on vabalt ringi
jooksvatel koertel oht jääda auto alla ja juhul, kui see on juhtunud, tuleb
omanikul hüvitada lisaks koera ravikuludele ka koerale otsa sõitnud auto
remondikulud.
Murekohaks on olnud ka hulkuvate või siis hukkununa leitud koerte
tuvastamine. Kiiremaks koeraomaniku tuvastamiseks, võiks koeral lisaks
kiibile olla ka kaelarihmal omaniku telefoni number. Mõelda võiks ka
sellele, et kui koeraomanik on ennast pimedal ajal teinud nähtavaks, siis
sama võiks teha ka oma lemmikuga ning panna koerale selga helkurvest,
sest muidu võib autojuht koera märgata liiga hilja.
Koerte ja kasside pidamist reguleerivad esmalt kohalikud omavalitsused
vastavate eeskirjadega, mis on leitav internetist omavalitsuste kodulehelt
või siis riigiteatajast. Lisaks tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida
loomakaitseseadusega teisi seonduvaid õigusakte.

Mälestame sügavas kurbuses
endist kolleegi ja õpetajat
SIMANDINE RÄTSEPAT
Loksa Gümnaasium
Loksa Linnavalitsus
Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind.

Kokkuvõttes võib koeri ja kasse pidada hoones või piiratud territooriumil
selle ala omaniku loal. Ühtlasi peab tagama, et loom ei pääseks iseseisvalt
territooriumi piiridest välja. Koer või kass ei tohi häirida rahu ning rikkuda
kaaskodanike vara. Avalikus kohas peab koer olema jalutusrihma otsas ja
kandma vajadusel suukorvi. Väiksem koer võib olla spetsiaalses korvis,
kastis või puuris.
Kalev Kuuspalu
Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Mälestame kallist kolleegi
IGOR TYURIN-it
ja avaldame
sügavat kaastunnet omastele!
WeeRec OÜ kollektiiv
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JJ-Street pidas maha suure Vastla-sõbrapäevapeo
Loksal tegutsev JJ-Street Tantsukool võttis
veebruarikuus kokku oma sõbrad ning oma treeneri,
Brita Kikase eestvedamisel peeti ühel mõnusal
laupäeval maha üritus nimega JJ-Street Vastlasõbrapäev. Ühendati kaks olulist tähtpäeva ning
suure tantsu ja peo saatel küpsetati Eesti Vabariigi
vanusele vastavalt lausa 100 pannkooki. Hiljem sai
pannkookidele lisatud igasugust head ja paremat
ning muidugi läksid pannkoogid jagamisele oma
parimate sõpradega. Nüüd ongi märtsikuus jälle sõpru
trennis juures ning hea uue energiaga alustada. Kui
mõni sõber veel trenni ei jõudnud, siis märtsikuus on
viimane võimalus, et veel sellel hooajal tantsijatega
liituda. Kindlasti on tulekul veel palju põnevaid üritusi
ja esinemisi, kõige parem on nende tegemistega kursis
olla vaadates tantsukooli kodulehte www.jjstreet.ee
või leida nad Facebookis.
Loksa JJ-Sreet

Sõbrapäeva Sussipidu

Sõbrapäeva hommikul olid Jänes, Karu ja Rebane kutsutud Õnnetriinude sussipeole. Oma ilusad sussid olid nad
juba varakult valmis pannud, kuid neid jalga panema hakates selgus, et kuri nõid, Baaba-Jagaa oli Karu sussid ära
varastanud. Lapsed aitasid Karul susse tagasi saada, täites selleks erinevaid ülesandeid: osalesid susside paraadil,
võimlesid sussidega, tegid sussidest ussikese ning kõndisid mööda seda, ehitasid sussidest torni. Järgnevalt esitasid
tantsurühma lapsed kaks toredat tantsu ja nõid nõustuski sussid Karule tagasi andma. Pidu lõppes ühise susside
saluudiga ja kommide söömisega.
Põrnikate ja Sipelgate rühma õpetajad

Kuidas igapäevased harjumused
mõjutavad reovee reostustaset
Iga päev inimesed tarbivad / kasutavad vett. Vee kasutamine tähendab seda,
et tekib reovesi (üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi), mis
peale puhastamist juhitakse tagasi loodusesse.
Veereostusel on palju põhjuseid ja tunnuseid. Mida me teame sellest?
Esitasin selle küsimuse Loksa Gümnaasiumi 8. klassi õpilastele. Samuti
palusin neil täita küsimustiku küsimustega: mida võib ja mida ei või
valada kanalisatsiooni? Õpilaste vastused küsimustele rõõmustasid mind,
sest rohkem, kui 75% küsitletutest teadsid, et kanalisatsiooni (wc-sse,
kraanikaussi) ei tohi valada ja minema visata toidu jääke, prügi, õlisid ja
rasvu, niiskeid salvrätte, teepaksu, pakendeid, värve ja pesuvahendeid.
Kuid kahjuks arvasid paljud, et tualetti visatud suitsukonid, kohv, maitseained,
paberrätikut, surnud akvaariumikalad, väiksed klaasist või muust materjalist
nõude tükid ei ole kanalisatsiooni süsteemi ummistuste põhjusteks.
Peale küsitlusest saadud andmete analüüsi viisin 8. klassi õpilastele seas
läbi loengu teemal ,,Välisfaktorite mõju reovee puhastuse efektiivsusele
ja maksumusele”. Seminaril me arutasime, kuidas suurenenud toitainete
sisaldus vees võib viia hapniku puuduseni. Orgaanilised jääkained,
näiteks heitveed, mis on jõudnud mingisse veekogusse, vajavad lagunedes
lisahapnikku, mille tagajärjel võib tekkida veekogus hapnikuvaegus ja see
omakorda muuta kogu veekogu ökosüsteemi. Hapnikuvaegus võib tekkida
ka tööstusest mingisse veekokku juhitud termilise vee ehk soojussaastega.
Probleemne on ka muda äravool näiteks ehitusplatsidelt, maha raiutud
metsade alalt, põllumajandusest, mis võivad takistada päikesekiirguse
jõudmist veesambasse, mistõttu kannatab taimede fotosüntees ja võivad
tekkida taimestikuta veealad, mis ei ole osa looduslikust ökosüsteemist.
Peale selle, kui me valame või viskame kanalisatsiooni sellesse mittemääratud
prügi, reostame me sellega loodust ning sellega kaasneb veel kanalisatsiooni
torude ummistus. Väike ummistus võib tekitada ebamugavust ühele või
mitmele korterielanikule. Kuid mõned jäätmed (kassiliiv, paberrätikud,
kooslus kohvist/suitsu konidest ja rahvastest toidujääkidest) põhjustavad
kanalisatsiooni trasside ummistust. Selle tõttu võib korterielamus esimesel
või keldri korrusel lõhkeda torustik, mis toob kaasa heitveeuputuse.
Kooliprogrammis on ettenähtud pikk aeg mille jooksul õpitakse aineid, mis
on seotud ökoloogiaga ning õpilased teavad kuidas säästa loodust. Kuid teada
õiget teed ja järgida seda - on kaks erinevat asja. Lapsed oma käitumisega
samastuvad oma vanemate harjumustega/eluviisiga.
Seega, kõiki neid aspekte arvesse võttes kutsun teid, Loksa rahvas, jälgima
oma veekasutuskultuuri. Loksa reoveepuhasti teeb tublit tööd, kuid alati
on arenemisruumi. Kui me kasutaksime linna vett korralikumalt: ei valaks
reostusaineid kanalisatsiooni, ei viskaks wc potti prügi ja ei laseks wc potist
alla halvaks läinud toitu, oleks vee puhastus palju odavam ja sellest tuleneks
vee kuupmeetri hinna langus.
Jevgeni Fjodorov
Loksa Gümnaasiumi 12 klass
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lasteaias Õnnetriinu
EESTIMAA
Heiki Vilep
Peipsi äärest Saaremaani,
Läti piirist mereni,
igast lapsest punapõsksest
kuni suure pereni –
kõik see kokku on me kodu,
see on meie Eestimaa.
Kaardi pealt võib ära võtta,
südamest ei kätte saa!
Eesti pidas sel aastal oma sajandat
juubelit. Kõik elanikud valmistusid
suureks sündmuseks. Eesti sümboolikat võis näha kõikjal.
Meie väike ja hubane lasteaed ei
jäänud samuti kõrvale. Pidulikuks
päevaks kaunistasime oma maja nii
väljast kui ka seest. Sel aastal korraldati
vabariigi sünnipäeva puhul meie majas
laste ühistööde näitus, kus lapsed
õpetajate juhendamisel näitasid oma
loomingulisust. Näitust täiendatakse
uute töödega kuni mai kuuni.
Pidupäeval said lapsed Loksa Linnavalitsuselt kingiks raamatud
„100 last“. Samuti ei jäänud lasteaia kollektiiv ilma väikestest
sümboolsetest kingitustest. Pidu
läks väga uhkelt ja kõik lasteaia
väikesed elanikud suhtusid sellesse
väga kohusetundlikult ja olid hästi
ettevalmistatud.
Suurejooneline
pidupäev lõppes peolauaga.
Kallis meie isamaa, palju õnne!
Natalja Kalinina
Loksa lasteaia õppealajuhataja

Loksa noorkotkaste ja
kodutütarde huvitavatest
ettevõtmistest
17. veebruaril läbi viidud Kaitseliidu lauatennise meistrivõistlused võitis
meeste arvestuses Ülo Randalu Tartu malevast, naiste arvestuses Aili
Popp Valgamaa malevast, Kodutütarde arvestuses Kreete Karits Pärnumaa
ringkonnast ja Noorkotkaste arvestuses Martti Neidla Harju malevast.
Võistlustel osales kokku kuue maleva esinduskoosseisud, kuhu kuulusid
naised, mehed, kodutütred ja noorkotkad.

21. veebruaril osalesid meie noored Hanna-Eliise Kiviberg, Karolina
Vaino, Marko Metus ja Siim Aksel Amer Tartus Gümnaasiumite EV 100
raames toimunud laskevõistlusel, saavutasid tubli 6. koha 20 võistkonna
seast.

22. veebruaril toimus Viinistul Aleksander Warma kuju „sallitamine“
kaitseministri poolt. Meie noored Elena Viktoria Vaas ja Kregor Latt olid
auvalves ning lugesid ka luuletust.

Lõbus vastlapäeva tähistamine

23. veebruaril Loksa Gümnaasiumi EV 100 tähistamisel olid pidulikus
vormis 3 Loksa noorkotkast, pildile saime Kregor Lati ja Martti Neidla,
aga veel oli Paul Paesüld. Enamus meie noori tantsivad rahvatantsu, seega
oli nende riietuseks rahvariided.
Koolipäeva lõpetas
Loksa poiste ansambel MAIKS tunni pikkuse
kontserdiga.
Õhtupoolikul toimus Loksa Püha Neitsi Maarja kirikus jumalateenistus,
pärast seda oli lillede ja küünalde asetamine kirikuaias mälestuskivile.
Auvalves seisid Liisa Laur ja Martti Neidla.
24. veebruaril esindasid Loksa rühma Vabaduse väljakul lipuhoidjatena Pert
Paesüld ja Siim Aksel Amer.

16. veebruaril toimus Loksa Lasteaias Õnnetriinu Масленица. Масленица sümboliseerib kevade, soojuse ja päikese
saabumist.
Vene rühmade õpetajad tutvustasid oma rahva traditsioone. Lapsed said teada, et vene vastlapäev on kõige lõbusam
pidu talvel, mis kestab nädala ja kuklite asemel süüakse hoopis pannkooke. Vene rühmade õpetajad olid peo
planeerinud nii, et igat päeva tutvustati eraldi. Iga päeva kohta said lapsed teada, mis sellel päeval tehti ja kuidas seda
päeva nimetati. Peale iga päeva tutvustust toimus mäng, mis seda päeva kõige paremini iseloomustas.
Oli väga lõbus ja õpetlik pidu nii väikestele kui suurtele Õnnetriinudele.
Margret Latt, Jaaniusside rühma õpetaja

Õhtul andis MAIKS koos Loksa Muusikakooli õpilastega Valgejõel ka tunni
pikkuse kontserdi külarahvale.
Margit Amer
Loksa rühmajuht

19. märtsil alates 10.00

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (kutsetunnistus nr 126621,

korstnapühkija 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 6031263.
E-post:ignatenko49@mail.ru

NAISTEPÄEVA
ERI
05.03. – 08.03.2018
AINULT NAISTELE
LOKSA UJULA
10-KORRA
ABONEMENDID
20% SOODSAMALT!

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

Loksa Linnaraamatukogus
* 8. märtsil kell 16.00
luulekava

„Eesti – mu kodu“.
Esinevad Kuusalu
Rahvateatri näitlejad.

* Vitali Tšubukovi tööde
näitus
* Loksa Gümnaasiumi
alglassiõpilaste joonistuste
näitus „Eesti Vabariik 100“

OÜ Ahel-LJ

asukohaga
Loksa Pärna tn 1

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid,
õlid ja määrded!
Remont ja diagnostika.
Registreerimine:
58137151
Aleksei

võtab tööle

õmblejaid
Kontakttelefonid:
5682 8577
ja 504 0338.

Loksa Clothing Expert OÜ

vajab kiiresti overlockmasinatele õmblejaid

(võib tulla tööle ajutiselt), töö sobib ka pensionäridele,
kes on eelnevalt overlockmasinatel töötanud.

Asume Loksal, Kalurite tn.1
Täpsemat infot saab telefonidelt
5822 7034; 5615 5384 või
saata kiri aadressil: loksa.elta@mail.ee
Lugupeetud lapsevanem

1. septembril 2018 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega
1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus
klassijuhatajaga ajavahemikul 02.04. - 13.04.2018.
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks
saab seitsmeaastaseks.
Palume registreeruda vestlusele hiljemalt
30. märtsiks 2018 Loksa Gümnaasiumi kantseleis
või tel 622 1421.
Loksa Gümnaasiumi juhtkond
ja klassijuhataja Malle Krusell.

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 300 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa
linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine kaheks
eramu krundiks), enampakkumise alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa
linna keskosas. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev
kinnistu aadressil Tallinna tn 41
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360 eurot.
5. 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.
6. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna
omandis olev 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.

Osavõtu tingimused:

Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal
enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Enampakkumine toimub
05.04.2018 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

