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2 AKTUAALNE

See kevade tuleb
teisiti
Pole Loksa Elu lugejale uudiseks, et viimased 8 aastat on
Loksa linn võidelnud selle nimel, et viia linna netovõla
koormus seadusega lubatud ehk 60% piiridesse. Probleemid
tekkisid 2010. a kui taanlased müüsid Loksa Laevatehase
kokkuklopsitud „ärimeeste“ jõugule, kes kõik Loksa piirkonna
suurima tööandja ligi 700 töötajat koondas, mis tõi juba
2011.a kaasa Loksa linna eelarvesse laekuva maksutulu
vähenemise 42% võrreldes 2009. aastaga. Muidugi teeb
sellises olukorras kurvaks riigi senine suhtumine kohaliku
omavalitsuse arendamisse põhimõttel – kellel on, anname
juurde, kellel pole, saagu ise hakkama. Ja Loksa linn on
hakkama saanud, vähendades linna netovõla koormust
kaheksa aasta jooksul: 2011.a – 117,5%, 2012.a – 112,1%,
2013.a – 109,0%, 2014.a – 97,6%, 2015.a – 89,1%, 2016.a –
83,0%, 2017.a – 76,2%, 2018.a – 55,4%!
Just seetõttu on mul heameel, et eelnevad linnavalitsused
ja volikogu koosseisud viisid ellu projekte, mida tänaste
ehitushindade juures oleks olnud hoopis raskem realiseerida.
Jah, Loksa linn on kogu eelmainitu koosmõjus pidanud
viimased aastad majandama hoopis kokkuhoidlikumalt kui
me oleks tahtnud aga samas on see andnud meile ka teadmise
ja oskuse, kuidas ka rasketes oludes hakkama saada. 2019. a
alustame värskete ideede ja uute tegudega.
Seepärast see kevade tulebki teisiti.
Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!
				
			
				
					

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu
aseesimees

Loksa linna teenekad 2019 ja tänukirjade saajad ning loosimise võitjad
23. veebruaril antakse Loksa
linna pidulikul kontsert-aktusel
üle Loksa linna Teenetemärk,
Aumärgid, Loksa linna Aasta
Sportlase ja Aasta
Noore tiitlid ning Tänukirjad.
Loksa linna Teenetemärgi saab
Loksa Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja ja treener
Aarne Idavain.

Loksa linna Aumärgi antakse üle
Elmira Seminogile,
Tatjana Ivanovale,
Margit Järvele,
Nikolay Sizovile,
Lemara Vahile ja
Teele Uttile.
Aunimetuse Aasta Sportlane
pälvad kõrgete sportlike saavutuste
eest Epp Paalberg
ja Egert Jõesaar.
Aunimetus Aasta Noor
antakse Loksa Gümnaasiumi 12.
klassi õpilastele
Anastasia Vandyshile
ja Kaarel Eelmäele.
Loksa linna Tänukirjad saavad sellel
aastal:
Glaidi Aasrand,
Valvi Joaväli,
Eve Jürgens,
Ljubov Karofeld,
Urve Toompuu,
Natalia Subbotina,

Natalja Pošetško,
Vladimir Novikov,
Tiia Rosen,
Valentina Moiseeva,
Nina Kononenko,
Hannes Peetermann,
Natalja Kalinina,
Maimu Ilves,
Mall Idavain,
Tatjana Proskurina,
Õnnela Tedrekin,
Galina Nikitina,
Külli Adler,
Riina Paartalu,
Heiki Tudre,
Margit Amer,
Helle Lootsmann,
Marija Kudrjakova,
Õnne Teern,
Lauri Metus,
Andrei Sedler,
Erika Kasetalu,
Ljudmilla Tursk,
Raik Saart,
Rainer Lapp,
Andres Kaskla,
Viive Pajusaar,

Vaike Reinla,
Laivi Kirsipuu,
Pavel Šitškin,
Tatjana Serebrjakova,
Jaanus Jalakas,
Ahti Udam,
Juri Grill,
Erti Paaberg,
Andres Kiviberg,
Pavel Kosjakov,
Jelena Täht,
Heli Pitertsev,
Liisa Laur,
Pavel Martõnov,
Tõnu Metsar,
Olev Arvisto,
Ljubov Oksenenko,
Ninel Košljakova,
Veera Larionova,
Alla Sitnikova,
Nikolai Suhorutšenkov,
Eele Treimann,
Olga Maslova.
Loksa linnavalitsuse 31. jaanuari
2019 istungil loositi välja kaks
sülearvutit ja 5 perepiletit Loksa

Kultuurikeskuse üritustele.
Sülearvuti võitsid
Roman Sidorenko
ja Meelis Mölder.
Perepiletid võitsid
Ekaterina Verbova,
Raul Jaanson,
Sergei Lukomski,
Guntis Gorkins
ja Jekaterina Kukarina.

Palju õnne!

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
Linnavolikogu tegevusest
2019. aasta algas Loksa
linnavolikogule töiselt – juba on
toimunud kaks istungit.
31. jaanuaril toimunud volikogu
IX koosseisu 18. istungil osalesid
10 volinikku, linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead Hilleri
Treisalt ja Andres Kaskla,
linnasekretäri asendaja Ilona
Alla ja linna pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk.
-Volikogu otsustas Eesti Vabariigi
101. aastapäeval tunnustada
teenekaid ja tublisid loksalasi:
- Loksa linna Teenetemärk
otsustati anda Loksa kooli
kauaaegsele kehalise kasvatuse
õpetajale ja treenerile Aarne
Idavainule pühendumuse eest
Loksa kandi noorte sporditegevusse
kaasamisel. Otsus võeti vastu
ühehäälselt;
Aunimetuse Aasta Sportlane
pälvisid kõrgete sportlike saavutuste
eest taas Epp Paalberg ja Egert
Jõesaar. Otsus võeti vastu
ühehäälselt;
Aunimetus Aasta Noor omistati
aktiivse ja tubli tegutsemise
eest noorte valdkonnas Loksa
Gümnaasiumi 12. klassi õpilasele
Anastasia Vandyshile ja tema
klassikaaslasele, Loksa rühma
noorkotkas Kaarel Eelmäele. Otsus
võeti vastu ühehäälselt;

Linna tunnustuse pälvinud loksalasi
austatakse laupäeval, 23. veebruaril
2019 Loksa Gümnaasiumi saalis
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva
pühendatud kontsertaktusel. Üritus
algab kell 14.00.
- Volikogu alustas Loksa linna
2019. aasta eelarve eelnõu
menetlemist. Linnavalitsus
koostatud eelarve projekt edastastati
volikogule möödunud aasta 30.
novembril ja sellega oli võimalik
kõigil huvilistel tutvuda linna
veebilehel www.loksalinn.ee/
eelarve-2019 . Eelnõu 1. lugemine
lõpetati ja suunati 2. lugemisele.
2019. aastaks kavandatud põhitegevuse tulud ja kulud eelarve projekti edasise menetlemise käigus
muutuvad, põhiliselt seoses eraldistega riigieelarvest.

- Volikogu otsustas võõrandada
kirjalikul enampakkumisel
Tapa linnas, Lembitu pst 16-24
asuva 2-toalise korteri, mille linn
omandas pärimise teel. Loksa
linnale ei ole Tapal asuv eluruum
omavalitsuse ülesannete täitmiseks
vajalik. Enampakkumise alghind
on 8 000 eurot. Otsus võeti vastu
ühehäälselt.

- Volikogu moodustas 5-liikmelise
Loksa linna valimiskomisjon.
Komisjoni liikmeteks nimetati
Olga Losjeva, Antonina Gusseva,
Merily Laur ja Olga Trubotšev ning
asendusliikmeks Vladimir Koltsov.
Komisjoni esimees on linnasekretär
ja tema äraolekul linnasekretäri asendaja. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

- Volikogu tegi muudatuse
majandus- ja eelarvekomisjoni
kooseisus. Komisjonist arvati valja
IRL-i nimekirjas kandideerinud
Ignar Tamsalu, kes ei saanud
osaleda komisjoni töös. Komisjoni
liikmeks kinnitatai samas nimekirjas
kandideerinud volikogu liige Tiit
Eerma. Otsuse vastuvõtmise poolt
hääletas 9 volinikku, vastu oli Ilmi
Ternovskaja.

-Volikogu moodustas käesoleva
aasta 3. märtsil toimuvate
Riigikogu valimiste korraldamiseks
Loksa linna valimisjaoskonnas
6-liikmeline jaoskonnakomisjoni.

14. veebruaril toimunud volikogu
IX koosseisu 19. istungil osalesid
14 volinikku, linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead Hilleri
Treisalt ja Andres Kaskla ja linna

Vallavalitsus taastab Kuusalu valla
infopunkti Loksa linnas
Kui Loksa vald ja Kuusalu vald
2005.a ühinesid Kuusalu vallaks,
otsustati
ühinemislepingus,
et
vallaelanike parema teenindamise
nimel, avatakse Loksa linnas valla
infopunkt. Nii see ka toimis kuni
2018a suveni, kui maatriksjuhtimist
viljelema asunud Kuusalu valla
uus koalitsioonivõim otsustas, et
külastajate vähese huvi tõttu tuleb
infopunkt sulgeda.
Olen nõus, et tänasel interneti ajastul,
on võimalus pea enamus tegemisi
digikeskkonnas korraldada. See aga
ei tähenda, et saavad või soovivad
teha kõik vallakodanikud. Kohaliku
omavalitsuse ülesanne on aga tagada
parim võimalik teenuste osutamine
KÕIGILE vallakodanikele.
Kaks kuud tagasi Kuusalu vallajuhtimise üle võtnud koalitsioon
soovib aga arvestada iga vallaelanikuga
ja
peab
seetõttu
vajalikuks Kuusalu valla infopunkti

Komisjoni esimeheks nimetati
Airi Öösalu, liikmeteks: Margus
Kröönström, Tatjana Goršanova,
Kaie Esna, Reet Lainla ja Tiit
Eerma ning asendusliikmeteks Lea
Uotila ja Erle Krimann.
Otsuse vastuvõtmise poolt
hääletas 9 volinikku, vastu oli Ilmi
Ternovskaja.

taasavamise,
seekord
Loksa
linnavalitsusega samas hoones –
Tallinna tn 45. Infopunkt asub I
korrusel, ruum nr 8 ja on esialgu
avatud igal reedel kell 09.00 – 14.00.
Loomulikult on töökorralduse osas
oodatud kõik soovid ja ettepanekud.
Kasuks võiks olla teadmine, et kuna
Loksa linnapea Värner Lootsmann
on valitud ka Kuusalu vallavolikogu
aseesimeheks ja Loksa abilinnapea
Hilleri Treisalt on kinnitatud Kuusalu
vallavalitsuse liikmeks, on Kuusalu
vallakodanikel oma küsimustega
võimalik pöörduda ka vallavolikogu
aseesimehe või vallavalitsuse liikme
poole. Infot selle kohta saab linnapea
abi käest.
Lugupidamisega
Värner Lootsmann
Loksa linnapea, Kuusalu
vallavolikogu aseesimees

Riigikogu
valimised 2019
Loksal
Loksa linnas asub valimisjaoskond Linnavalitsuse hoones,
volikogu saalis, Tallina tn 45,
Loksa.
E-hääletamine algab 21.02.2019
kell 9.00 ning lõpeb 27.02.2019
kell 18.00.
Eelhääletamine algab
25.02.2019 ja lõppeb
27.02.2019. Eelhääletada saab
valimisjaoskonnas kella
12.00-st - 20.00-ni.
Valimiste päev 03.03.2019,
hääletamine kell 9-20.
Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.
Valijad, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse kantud
Loksa linna täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas
nr 1 (Tallinna 45, Loksa,

pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk.
Toimus Loksa linna 2019. aasta
eelarve eelnõu 2. lugemine.
Eelarve projekti viidi sisse
vaid linnavalitsuse poolt
tehtud muudatusettepanekud,
mille tulemusel eelarve maht
kasvas 4,3 miljonile eurole.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja
muudatusettepanekutega arvestada
ei saanud, sest nende puhul on
tegemist asjatundmatu inimese
küsimuste, tähelepanekute,
arvamuste ja uitmõtetega. Eelnõu
2. lugemine lõpetati ja suunati
3. lugemisele. Eelarve eelnõu on
kättesaadav www.loksalinn.ee/et/
volikogu-istung
- Volikogu kehtestas uue
„Loksa linna haridustöötajate
töötasustamise alused“. Seni
kehtinud volikogu määrus õpetajate
töötasu alammäärade kohta oli
vastu võetud 2017. aasta augustis.
Rohkearvuliste muudatuste tõttu ei
olnud mõistlik olemasoleva määruse
riigi õigusaktidega vastavusse
viimine. Määrus võeti vastu
ühehäälselt.
- Volikogu otsustas lõpetada
31. märtsist Sihtasutuse Loksa
Sport ja Osaühingu Loksa Ujula
tegevuse ning asutada linnavalitsuse
allasutuse Loksa Spordikeskus,
kuhu alates 1. aprillist koondatakse
Linnavalitsus).
Rohkem infot: https://
www.valimised.ee/et

Riigikogu
valimised 2019
Kuusalu vald
Valimisjaoskond nr 1:
Hääletamisruum Mõisa tee
17, Kiiu alevik, Kuusalu vald,
Harju maakond – avatud
eelhääletamise päevadel
25.02-26.02.2019 kell 12-20;
Hääletamisruum Kuusalu tee
22, Kuusalu alevik, Kuusalu
vald, Harju maakond – avatud
eelhääletamise päeval
27.02.2019 kell 12-20 ja
valimispäeval 03.03.2019
kell 9-20;
Valimisjaoskond nr 2:
Hääletamisruum Leesi
rahvamaja, Leesi küla, Kuusalu
vald, Harju maakond – avatud

linna spordivaldkonna tegevused.
Spordikeskus hakkab haldama
linna spordivaldkonna taristut,
sh ujulat, osutab saunateenust,
korraldab spordi- ja vabaajaüritusi,.
Spordikeskus ei ole iseseisev
juriidiline isik, tema tegevust
rahastatakse linna eelarvest.
Otsused võeti vastu ühehäälselt.
-Volikogu kehtestas ühehäälselt
Loksa Spordikeskuse
põhimääruse.
- Volikogu rahvakohtunikukandidaati ei valinud. Harju
Maakohtu tööpiirkonda kuuluval
Loksa linna volikogul paluti esitada
4. märtsiks üks rahvakohtuniku
kandidaat. Ettepanekuid kandidaadi
osas said teha kõik volikogu liikmed. Rahvakohtunikukandidaat jäi
valimata, kuna kandidaati üles ei
seatud.
Linnapea Värner Lootsmann vastas
volikogu liige Ilmi Ternovskaja
„teabenõuetele-arupärimistele“.
Loksa Linnavolikogu istungite
eelnõudega saate tutvuda linna
veebilehel http://www.loksalinn.ee/
et/volikogu-istung
Rohkem teavet Loksa omavalitsuse
tegevusest www.loksalinn.ee
Rein Heina
Volikogu esimees
eelhääletamise päeval
25.02.2019 kell 12-20;
Hääletamisruum Viinistu
rahvamaja, Viinistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond –
avatud eelhääletamise päeval
26.02.2019 kell 12-20;
Hääletamisruum Kolga muuseumis, Kolga alevik, Kuusalu
vald, Harju maakond – avatud
eelhääletamise päeval
27.02.2019 kell 12-20;
Hääletamisruum Kolgaküla
rahvamaja, Kolgaküla, Kuusalu
vald, Harju maakond – avatud
valimispäeval 03.03.2019
kell 9-20.
Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.
Valijad, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse kantud
Kuusalu valla täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
E-hääletamine algab 21.02.2019
kell 9 ning lõpeb 27.02.2019

TEADANNE
Loksa linna valimiskomisjoni
asukoht
Loksa linnavalitsuse 14. veebruari
2019 korraldusega nr 25 määras Loksa
linnavalitsus Loksa linna valimiskomisjoni
asukohaks linnavalitsuse esimesel

korrusel asuva ruumi nr 9,
aadressil Tallinna tn 45,
Loksa linn.

4 ELU

Ehk saaks kuidagi ka paremini
Minu käest on pärast uue võimukoalitsiooni tekkimist Kuusalu
vallas, ikka ja jälle küsitud – kas
nüüd hakkavad Loksa linn ja
Kuusalu vald ühinema? Mõni on
ka kirja või meili saatnud. Üks
huvilistest oli vallakodanik Kenno
Põldsam, kes vajadusel näeks
võimalust teha seda ehk võimu
ülevõtmise teel Loksa linnas. Seda
viimast on loomulikult võimalik
teha – selleks on üksnes vaja
valimised võita.
Aga mis puudutab ühinemist
üheks omavalitsuseks, siis sel-

Kuusalu Vallavalitsus ja
Vallavolikogu vallavalitsus@
kuusalu.ee 			
Meie 12.02.2019 nr 20-1/1134
Mõisa tee 17
Kiiu alvik, 74604, Harju maakond
Tähelepanu juhtimine
Lugupeetud Kuusalu vallavanem ja
vallavolikogu esimees
Justiitsministeeriumis on
14.01.2018 registreeritud taotlus
teostada järelevalvet Kuusalu valla
volikogus 18.12.2018 ja 31.12.2018
vastuvõetud otsuste õiguspärasuse
kontrolliks. Taotluse esitajad
leiavad muu hulgas, et volikogus
toimunud umbusalduse avaldamine,
vallavanema valimine ning
vallavanema ja volikogu liikmete
töötasude määramine ei toimunud
õiguspäraselt.
Selgitame, et Justiitsministeeriumi
poolt teostatava järelevalve
eelduseks on Vabariigi Valitsuse
seaduse (VVS) § 753 lõikest 4
tulenevalt kohaliku omavalitsuse
üksuse haldusakti õigusvastasus ja
avaliku huvi rikkumine. Seejuures
peavad mõlemad tingimused olema
samaaegselt täidetud. Sõltumata
sellest, kas tingimused on täidetud
või mitte, on Justiitsministeeriumil
kaalutlusõigus küsimuses, kas
järelevalvet alustada või mitte.
Järelevalvet saab teostada vaid
haldusakti seaduslikkuse üle ning
välistatud on haldusakti andmise
otstarbekuse kontroll.
Haldusakti õiguspärasuse eeldused
on sätestatud haldusmenetluse
seaduse (HMS) § 54. Haldusakt
on õiguspärane, kui ta on antud
pädeva haldusorgani poolt andmise
hetkel kehtiva õiguse alusel ja
sellega kooskõlas, proportsionaalne,
kaalutlusvigadeta ning vastab
vorminõuetele.
Esmalt märgime, et umbusalduse
algatamine on poliitiline
järelevalvevahend, millele
kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus (KOKS) ei
sea põhjendamiskohustust ega
kaalutlusõiguse piire. Tegemist
on poliitilise otsusega, mis ei
pea tuginema konkreetsetele
umbusaldatavale etteheidetavatele
tegudele või tegevusetusele. Piisab
üldistest põhjendustest, mis on

gitan veelkord lisaks varasemalt
öeldule, et ennekõike tuleb alustada
mõistliku ja vajaliku koostööga.
Usun, et tänane Kuusalu koalitsioon
seda suudab. Aga eelduseks,
et see toimiks parimal viisil, on
vallavolikogu sisene koostöö õrna
koalitsiooni ja tugeva opositsiooni
vahel – seis 10 – 9 ju seda on.
Samas, kui tänase opositsiooni
kogu aur läheb vile peale, näitab
see pigem opositsiooni nõrkust ja
tahtmatust koostööd teha. Ei ole ju
tänase koalitsiooni süü, et eelmine

volikogu hinnangul küllaldased,
et isik KOKS § 46 alusel oma
kohustustest ja ametist vabastada.
Umbusaldusavalduse näol ei
ole tegemist ka haldusaktiga
haldusmenetluse seaduse (HMS)
tähenduses¹ mistõttu ei ole
Justiitsministeeriumi pädevuses
hinnata umbusaldusavalduse
esitamise õiguspärasust.
Vallavanema valimise ning
vallavanema ja volikogu liikmete
töötasude määramise osas märgime
järgmist.
I Vallavanema valimine
18.12.2018 toimus Kuusalu
vallavolikogu istung, mille kutses
edastatud päevakorra projekt
sisaldas muu hulgas järgmisi
punkte:
• (Punkt 8) Umbusalduse
avaldamine vallavanemale;
• (Punkt 9) Vallavalitsuse liikme
vallavanema asendajaks määramine,
tingimusel, et vallavanemat
umbusaldati.
Eelnimetatud päevakorrapunktid
kinnitati istungil päevakorra osaks.
Peale vallavanemale umbusalduse
avaldamist tegi üks volikogu
liikmetest ettepaneku muuta
päevakorra 9. punkti sisu ja
valida vallavanema asendaja
asemel kohe uus vallavanem.
Parandusettepaneku poolt hääletas
10, vastu hääletas 5 ja 4 liiget jättis
hääletamata. 10 poolthäälega valiti
uus vallavanem.
Juhime tähelepanu, et volikogu
päevakorra muutmine kirjeldatud
viisil ei ole lubatud. KOKS näeb
ette, et volikogu kokkukutsumisel
tuleb kutses ära näidata arutusele
tulevad küsimused ja kutse
peab olema volikogu liikmetele
teatavaks tehtud vähemalt neli
päeva enne volikogu istungit.
Kutsega koos tehakse volikogu
liikmetele kättesaadavaks istungi
materjalid (KOKS § 43 lg 3) ja
volikogu arutab istungi kutses
märgitud ja volikogu poolt
nõutavas korras ettevalmistatud
küsimusi (§ 44 lg 5). Seega sätestab
KOKS ühemõttelisena kohustuse
arutada istungi kutses märgitud
küsimusi. Erandiks võib pidada
eelnõu tehnilist täpsustamist

koalitsioon koos ei püsinud. Ei usu,
et kogu raskus volikogu esimehe
kohas oli, pigem ikka loendamatutes
paradigmades ja kõikejuhtivas
maatriksis.
Selle asemel, et eelmist juhtimist
(mina selles ei osalenud!) pidevalt
süüdistada ja juhtide haridust
alavääristada, oleks võinud mõõdukamad olla ja mitte tegeleda
üksnes personali lammutamisega
ja
samas
komplekteerimisega
ametnikega, kelle tervis peale
võimuvahetust nii põduraks muutus, et keegi neid rohkem vallas
näinud pole.

Head sõbrad.

arutelu käigus, kuid kindlasti mitte
päevakorrapunkti asendamist mõne
teise kutses märkimata eelnõuga.
Volikogu istungi läbiviimisel tuleb
järgida kinnitatud päevakorda.
Kuigi KOKS § 46 lõike 4 teise lause
järgi tuleb volikogul vallavanemale
või linnapeale umbusalduse
avaldamise korral valida samal
istungil kas uus vallavanem või
linnapea või määrata üks valitsuse
liikmetest vallavanema või linnapea
asendajaks kuni uue vallavanema
või linnapea valimiseni, ei
olnud antud juhul tegemist
alternatiiveelnõuga.

teha kirjaliku ettepaneku tunnistada
haldusakt kehtetuks, viia see
õigusnormidega vastavusse või anda
nõutav haldusakt välja.
HMS § 58 kohaselt ei saa haldusakti
kehtetuks tunnistamist nõuda aga
üksnes põhjusel, et haldusakti
andmisel rikuti menetlusnõudeid või
et haldusakt ei vasta vorminõuetele,
kui eelnimetatud rikkumised ei
võinud mõjutada asja otsustamist.

Päevakorra punkt, milles nähti
ette vallavanema asendaja
määramine tingimusel, et
vallavanemat umbusaldatakse,
on uue vallavanema valimisega
võrreldes erinevate õiguslike
tagajärgedega. Vallavanema
umbusaldamisel valitud uus
vallavanem saab täieõiguslikud
volitused valitsuse kui kollegiaalse
täitevorgani ja vallavalitsuse kui
ametiasutuse juhtimiseks alles uue
valitsuse ametisse nimetamisest.
Sel hetkel loetakse ka senine
valitsus tagasiastunuks². Enne uue
valitsuse ametisse nimetamist on
vallavanemal õigus KOKS § 28
lõike 1 alusel vaid moodustada
valitsus, st esitada volikogule
kinnitamiseks valitsuse liikmed.
Valla esindamiseks muid volitusi
vallavanemal senikaua ei ole, nt
notariaalsete tehingute kinnitamine,
valitsuse istungite juhtimine ja
otsustele allakirjutamine. Samas ei
ole KOKS piiranud vallavanema
asendaja volitusi, kes täidab
vallavanema ülesandeid kuni
uue vallavanema valimiseni,
vallavanema umbusaldamisel
sarnaselt uue valitud
vallavanemaga³.
Vallavanema asendajal on seevastu
täieulatuslik volitus kuni uue
vallavanema valimiseni ja valitsuse
ametisse kinnitamiseni juhtida nii
vallavalitsust kollegiaalorganina kui
ka vallavalitsust ametiasutusena.
Vastavalt VVS § 753 lõikele 4 võib
valdkonna eest vastutav minister,
juhul kui ta leiab, et kohaliku
omavalitsuse üksuse haldusakt
või selle andmata jätmine on
õigusvastane ja rikub avalikku huvi,

Möönan, et volikogu töös on
vigu olnud, aga erinevatele ametkondadele kaebekirju ja avaldusi
kirjutades anname küll tööd
ametnikele, aga põrmugi ei muuda
elu paremaks Kuusalu vallas.
Ajaleht „Sõnumitooja“ oma 2019.
a 19. jaanuari artiklis „Opositsioon
taotleb
justiitsministeeriumilt
järelevalvet Kuusalu valla tegevuse üle“ kajastas tänaste opositsioonipoliitikute
põhjalikult
kaebuse sisu. Kordan, et valla-

Volikogu istungil osalesid kõik
volikogu liikmed ja uus vallavanem
valiti ametisse kümne poolthäälega
ehk otsustamiseks vajaliku arvu
häältega. Kuna menetlusnõuete
rikkumine (päevakorrapunkti
asendamine) ei mõjutanud asja
otsustamist ehk konkreetse isiku
valimist, ei pea Justiitsministeerium
haldusjärelevalve algatamist
otstarbekaks.
Küll aga peame oluliseks
informeerida Teid menetlusnõuete
rikkumisest. Volikogu efektiivse
ja läbipaistva töö tagamiseks
on oluline järgida põhimõtet,
et volikogu arutaks üksnes
volikogu istungi kutses märgitud
ja volikogu poolt nõutavas korras
ettevalmistatud küsimusi. Kui
volikogu liikmed olid istungile
tulles lähtunud teadmisest, et juhul
kui vallavanemat umbusaldatakse,
määratakse kuni uue valimiseni
asendaja, siis päevakorrapunkti
muutmine volikogu istungi
käigus vähendas eelduslikult
volikogu liikmete võimalust seada
oma kandidaate vallavanema
ametikohale.
Kuna valituks osutunud vallavanem
sai siiski vajaliku arvu poolthääli, ei
ole põhjust arvata, et vallavanema
valimine järgmisel istungil oleks
olnud teistsuguse tulemusega. Seega
leiame, et antud juhul on tähelepanu
juhtimine menetlusnõuete rikkumisele eesmärgipärane ning
proportsionaalne meede tagamaks
avalikku huvi, et Kuusalu vallavalitsus ja volikogu järgiks edaspidi
nimetatud küsimuses seadust ja
toimiks õiguspäraselt.
II Toimingupiirang
Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018
otsusega nr 88 “Kuusalu
vallavanema töötasu määramine“

volikogu töös on vigu olnud,
kuid mitte selliseid, mis vajaksid
Justiitsministeeriumi järelevalvet.
Justiitsministeerium oma kirjas
seda ka selgitab. Kui tähelepanelik
vallakodanik sellega põhjalikult
tutvub, saab ta aru, miks ma
viljakale koostööle väljapoole
pean oluliseimaks eelduseks koostöötahet- ja mõistmist esmalt
Kuusalu vallavolikogus endas.
Lugupidamisega
Värner Lootsmann

otsustas volikogu uuele vallavanem
nimeliselt määrata töötasuks 2900
eurot kuus, autokompensatsiooni,
sideteenuse piirmäära ja seda
tagasiulatuvalt alates 19.12.2018.
Otsus võeti vastu 10 poolthäälega (8
vastu, 1 puudus). Nimetatud otsuse
vastusvõtmise hääletusprotsessis
osales ka uus vallavanem ise.
Korruptsioonivastase seaduse
(KVS) § 11 lg 1 kohaselt on
ametiisikul keelatud toimingu või
otsuse tegemine, kui otsus või
toiming tehakse ametiisiku enda või
temaga seotud isiku suhtes.
Kuna vallavanema tasu
määramiseks ei olnud vajalik
volikogu koosseisu häälteenamus
vaid üksnes poolthäälte enamus,
siis oleks otsus vastu võetud ka
olukorras, kus vallavanem oleks
jätnud hääletamata vältimaks
toimingupiirangu rikkumist või ei
oleks osalenud otsustusprotsessis
kasutades oma volikogu liikme
staatust. Seega ühe isiku
toimingupiirangu rikkumine ning
asjaolu, et volikogu liikme volitusi
kasutati ajal mil faktiliselt kehtisid
juba vallavanema volitused, ei
mõjutanud antud juhul otsuse
vastuvõtmist. Tuginedes HMS
§-le 58 ei pea Justiitsministeerium
haldusjärelevalve algatamist
otstarbekaks ka nimetatud
haldusakti üle.
Lisaks selgitame, et võimalikule
korruptsioonijuhtumile hinnangu
andmine väljub Justiitsministeeriumi pädevusest.
Toimingupiirangu rikkumise
osas oleme taotluse esitajaid
informeerinud võimalusest pöörduda korruptsiooni kahtluse korral Politsei- ja Piirivalveameti
korruptsioonikuritegude büroo
poole.
Kuusalu Vallavolikogu
31.12.2018 määrus “Kuusalu
Vallavolikogu 26.02.2014 määruse
nr 7 „Vallavolikogu ja volikogu
komisjonide tööst osavõtu
eest makstava hüvituse ning
maksmise korra kehtestamine“
muutmine“ osas märgime, et
tegemist on üldaktiga, mille
õiguspärasuse hindamine ei ole
Justiitsministeeriumi pädevuses.
Märgime siiski, et toimingupiiran-
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guid ei kohaldata õiguse üldakti
vastuvõtmisel ja selle vastuvõtmises
või ettevalmistamises osalemisel4.
Sama seisukohta on väljendanud ka
õiguskantsler oma 11.12.2018 kirjas
nr 4/181602/1805404 „Volikogu
liige ei tohi osa võtta volikogu
sellise üksikakti arutamisest
ja otsustamisest, mille suhtes
talle laieneb toimingupiirang
korruptsioonivastases seaduses
(KVS) sätestatu kohaselt
(KOKS § 17 lg 5).
Volikogu 11.10.2018 määruse
nr 11 vastuvõtmisel ei pidanud

volikogu liikmed toimingupiirangut
kohaldama, sest tegu on õiguse
üldaktiga (KVS § 11 lg 3 p 1).
Selle üldaktiga on volikogu
liikmed kehtestanud mitte üksnes
enda, vaid ka järgmiste volikogu
liikmete volikogu tööst osavõtu eest
makstavate tasude suurused.“
Kokkuvõttes avaldame lootust,
et Kuusalu Vallavalitsus ja
Vallavolikogu analüüsivad tekkinud
olukorda ning teevad endast
oleneva hoidumaks tulevikus
viidatud menetluslikust rikkumisest
päevakorra muutmisel. Ühtlasi

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

LOKSA SPORDIKESKUSE JUHATAJA
ametikoha täitmiseks.
Loksa Spordikeskus on Loksa Linnavalitsuse hallatav
asutus, mis alustab tegevust 1. aprillil 2019.
Spordikeskuse eesmärgiks on Loksa linna spordi
edendamisega seotud tegevuste korraldamine,
koordineerimine ja propageerimine ning
sporditraditsioonide hoidmine. Spordikeskus haldab
linnale kuuluvaid spordihooneid ja -rajatisi.
Spordikeskuse juhataja ülesandeks on tagada
spordikeskuse igapäevane toimimine ja põhimäärusest
tulenevate ülesannete täitmine. Juhataja kannab vastutust
spordikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite
sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise
eest.
Spordikeskuse juhataja juhindub oma ülesannete täitmisel
Eesti Vabariigi ning Loksa linn õigus- ja haldusaktidest, sh
Loksa Spordikeskuse põhimäärusest.
Nõudmised kandidaadile
• kõrgharidus
• spordivaldkonna tundmine
• eesti keele oskus C1 tasemel, vene ja veel ühe
võõrkeele oskus B1 tasemel
• hea arvutikasutamise oskus
• B-kategooria autojuhiload ja isikliku sõiduauto
töösõitudeks kasutamise võimalus
Kasuks tuleb
• eelnev juhtimiskogemus
• projektide kirjutamise oskus
• koostöövalmidus, organiseerimisvõime
Pakume
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• võimalust kaasa rääkida Loksa linna
sportimisvõimaluste arendamisel
Töötasu kokkuleppel.
Kandideerimiseks ootame avaldust, elulookirjeldust
ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest
märgusõnaga „spordikeskuse juhataja“ hiljemalt
8. märtsiks 2019 e-postiaadressile 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.

rõhutame, et korruptsiooniriskide
vältimine ning omavalitsuste
otsuste läbipaistvus on riigi
vaates tervikuna äärmiselt oluline.
Täiendavate materjalidega,
sh Sisekontrolli loomise ja
korruptsiooni ennetamise juhisega
omavalitsustele ja Huvide konflikti
käsiraamatuga volikogudele
on võimalik tutvuda veebilehel
korruptsioon.ee5
Juhul kui soovite nõu seoses
kohaliku omavalituse korralduse
seaduses sätestatud regulatsiooni
praktikas rakendamisega, palume

pöörduda Rahandusministeeriumi
poole.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Juta Jõgis
Nõunik
-------------------------------------------¹HMS § 51 lg 1 kohaselt on haldusakt
haldusorgani poolt haldusülesannete
täitmisel avalikõiguslikus suhtes
üksikjuhtumi reguleerimiseks
antud, isiku õiguste või kohustuste
tekitamisele, muutmisele või
lõpetamisele suunatud korraldus,
otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu
õigusakt.5 Vt https://www.korruptsioon.

Loksal toimuvate
NOORTETREENINGUTE
INFO
Suusatamine

Trennide ja rajainfo on leitav siit:
http://skiforce.ee/treeningud-ja-rajainfo/

Noored päästjad

1 x nädalas. Ringitundide info tel 6031253

Jalgpall

Loksa spordisaalis neljapäeviti kell 19.30.
Võitluskunstid
Teisipäeviti ja neljapäeviti Loksa spordisaalis
kell 15.00.

Ujumine

Teisipäeviti ja neljapäeviti Loksa ujulas. Erinevad
vanuserühmad. Info tel 688 8055

Judo

Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti Loksa
spordisaalis kell 17.00-18.30. Info tel 527 9140.

Loksa Gümnaasiumi sporditreeningud
Info kooli kodulehel huvitegevuse all.

Purjetajate treeningud Loksal
ja Kuusalus.
Info 603 1253 või 553 0110.

Vajatakse lauatennise treenerit noortele.
Treeningud toimuksid kaks korda nädalas Loksa
spordisaalis.
Info telefonil 6031253 või e-post:
hilleri.treisalt@loksa.ee

Loksa ujula otsib oma kollektiivi
vesiaeroobika treenerit.

Treening toimuks kord või kaks nädalas õhtuti
Loksa ujulas.
Info: 603 1253 või e-post:
hilleri.treisalt@loksa.ee

ee/et/huvide-konflikt/kasiraamatvolikogudele
² Tuleb rakendada KOKS § 29 lõike 3
analoogiat, mille kohaselt tagasiastunud
valitsuse volitused kehtivad kuni uue
valitsuse ametisse kinnitamiseni.
³ Vallavanema asendajal on samad
õigused, mis vallavanemal. Vt nt
KOKS § 49 lõikeid 6, 9 ja 10.
4

5

KVS § 11 lg 3

Vt https://www.korruptsioon.
ee/et/huvide-konflikt/kasiraamatvolikogudele
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Kuidas liikumisabivahendi abil suurendada
turvatunnet ja iseseisvust?
Igapäevaelu toetavate liikumisabivahendite valik on täna äärmiselt lai ning tänu riigi abile
ei tähenda abivahend tingimata
enam ka suurt väljaminekut.
Kuidas laia valiku erinevate abivahendite seast sobivaim valida?
Invaru abivahendikeskuse juhtivterapeut Kadri Lemberg jagab
nõu.
Lemberg selgitab, et liikumisabivahendi eesmärk on aidata liikuda
turvaliselt ja iseseisvalt. “Erinevate
liikumisabivahendite seast leiab
näiteks nii kõnnikeppe, karke,
tugiraame kui ka manuaalseid ja
elektrilisi ratastoole,” kirjeldab ta ja
lisab, et vastavalt inimese seisundile
võib ta vajada liikumisabivahendit
kas lühiajaliselt või pikema perioodi
jooksul.
“Tegelikult ei teata sageli, et rulaatori
või tugiraami kasutamiseks ei pea
vanaduspensioniealised omama arsti
poolt määratud rasket diagnoosi või
puuet,” selgitab Lemberg, kelle sõnul
võib liikumisabivahendit kasutada
iga inimene, kes soovib seda näiteks
põhjusel, et kõrge iga on omal jõul
liikumise raskemaks muutnud.
Samuti võiks Lembergi sõnul
mõelda lihtsama liikumisabivahendi
kasutamise peale näiteks libedal
ajal või kui on tarvis läbida pikemaid
vahemaid, mis tekitavad väsimust.
“Sobiv abivahend aitab lisaks turvalisemale liikumisele ka elu aktiivsemalt
nautida,” tõdeb juhtivterapeut. Ta toob
näiteks nii eakad, kes saavad rulaatoriga
liikudes suurema turvatunde ja
stabiilsema toe, kui ka nooremad,
keda aitab liikumisabivahend näiteks
traumast taastumise perioodil. Ka
liikumispiiratuse
tekkimisel
ei
maksa abivahendit Lembergi sõnul

laiem ning lisaks on saadaval ka
anatoomilise käepidemega keppe,
mis vähendavad koormust labakäele.
Kui tegemist on inimesega, kes
vajab liikumisel rohkem tuge või
ei tohi jalale üldse keharaskust
kanda, soovitab Lemberg valida
kargud, kuna siis jaotub keharaskus
pikemaajalise kasutamise korral
lisaks randmele võrdsemalt ka
küünarvarrele ja õlavöötmele. “Kuigi kargud aitavad kasutajal oma
keharaskust paremini jaotada, eeldab
nende kasutamine ülakeha ja käte
tugevust,” märgib Lemberg.
Tugiraami soovitab terapeut pikemate vahemaade läbimiseks ja
tasakaalu probleemide korral. Valikus
on erinevaid tugiraamide mudeleid
nii ratasteta, 2-4 rattaga, pidurite või
istmega,” kirjeldab Lemberg. Õues
liikumiseks erinevatel pinnastel
on kõige paremad suurte ratastega
tugiraamid, mis on lisaks varustatud
ka istmega, et vajadusel pikemal
jalutuskäigul või poeskäigul lubada
endale väike puhkehetk, et oleks
jaksu jälle edasi minna.

häbeneda, kuna liikumine on nii
lihasjõudluse, liigeste, südame-veresoonkonna kui ka seedetegevuse parendamise seisukohast väga oluline.
Mida valida: kark, kepp või
tugiraam?
Lemberg selgitab, et kõnnikepp aitab
vähendada haigele jalale laskuvat
keharaskust ning pakub seetõttu

enim tuge kõndimisel ja sobib
näiteks kerge lihasjõudluse languse
korral. “Samas ei tasuks unustada,
et kõnnikepi kasutamine suurendab
koormust selle käe randmele,
kuhu kõndimise ajal toetatakse,”
meenutab Lemberg. Erinevate lahenduste seas leidub tema sõnul
nii tavalisi kui ka 3 või 4 punktiga
harkkeppe, mille toetuspind on

Abivahendeid saab ostmise asemel
ka üürida
Lembergi sõnul ei teata sageli ka
seda, et abivahendeid on lisaks
ostmisele võimalik ka riigipoolse
soodustusega üürida. “Näiteks
ajutise trauma korral polegi majanduslikult mõistlik karke välja osta
- piisab nende üürimisest teatud perioodiks,” selgitab ta.
Samuti on mõistlik üürida abivahend
juhul, kui kasutaja soovib seda
proovida ega ole veel päris kindel,
kas see talle sobib. Abivahendeid
üüritakse Lembergi sõnul enamasti
ka siis, kui kasutaja tervislik seisund

muutub, nii on kõige lihtsam ja
kiirem vana abivahend uue sobiliku
vastu välja vahetada. Kui abivahend
on ostetud, siis tuleb vajaduse
muutudes uut abivahendit hakata
taotlema Sotsiaalkindlustusametist,
koos vajalike tõendite ja hinnapakkumistega.
“Üüritud abivahend läbib enne uut
kasutuskorda põhjaliku puhastuse
ja hoolduse. Oluline on ka see, et
üüritud abivahendi saab vajadusel
ilma lisakuludeta ümber vahetada,”
loetleb Lemberg. Abivahendi ostmine on tema sõnul mõistlik pigem
siis, kui abivahendit kasutatakse
pikaajaliselt või kui tegemist on
eritellimusega, mida ei ole võimalik
üürida. Juba täna on Lembergi sõnul
üle Eesti välja üüritud ligi 9000
abivahendit, neist ainuüksi 1500 on
ratastoolid.
Soodustingimustel
abivahendite
üürimiseks või ostmiseks tuleb
Lembergi sõnul arstitõendi ja
isikliku abivahendi kaardiga, mida
väljastab
Sotsiaalkindlustusamet,
pöörduda abivahendi ettevõttesse.
Riikliku soodustusega on võimalik
osta, üürida abivahendeid lastele,
kellel on eriarsti tõend või määratud
puue, samuti tööealistel inimestel,
kellel on vähenenud või puuduv
töövõime või määratud puue, ning
vanaduspensioniealistel. Riigipoolset toetust abivahenditele reguleerib
sotsiaalkaitseministri määrus ja
toetus abivahenditele on 40-90%
sõltuvalt abivahendi grupist.
Invaru abivahendikeskus on hooldus-,
põetus- ja liikumisabivahenditele
spetsialiseerunud valdkonna suurim
ekspert Eestis. Üle Eesti üheksas
linnas asuvates teeninduspunktides
käib igal kuul enam kui 10 000
abivajajat.

Kontrollitud kortermajadest oli Põhja päästepiirkonnas
tuleohutus korras vaid 22
Veebruari esimesel nädalal kontrollis Päästeamet kortermajade tuleohutusnõuete
täitmist. Põhja päästepiirkonnas (st Tallinnas ja Harjumaal) oli korras vaid 22
kortermaja.
Seekordse reidi jooksul kontrolliti 90 kortermaja, millest 37 asusid Harjumaal
ja 53 Tallinnas. „Peamiseks murekohaks on jätkuvalt trepikodades hoitavad
esemed - lapsevankrid, jalgrattad, kelgud, potililled ja vana mööbel, mis
saavad takistusteks olukorras, kus on vaja kiirelt majast väljuda ning põlema
süttimisel tekitavad mürgist suitsu, mis jätab majaelanikud korteritesse lõksu.
Palun hoolige enda ja teiste eludest ja hoidke trepikojad asjadest vabad,“
selgitas Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Maret Rannala.
4.-8. veebruarini kestnud kortermaja reidide käigus kontrolliti 90 maja,
puuduseid leiti 68 majas. Kokku tuvastati 192 puudust.
Põhja päästekeskuse inspektorid alustasid tuleohutusnõuete rikkumiste tõttu
24 menetlust. Sellest aastast on Päästeametil õigus rakendada lihtsamate
väärtegude puhul ka lühimenetlust. Tegemist on vähem bürokraatlik menetlus,
mille korral on võimalik lihtsamate rikkumiste väärteotrahvi menetleda senisest
mitu korda kiiremini ja on kindla trahvimääraga, 40 eurot. Lühimenetluse
trahve ei kanta karistusregistrisse.
Tuleohutusnõuded korteris:
- Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega
eluruumi paigalda lisaks ka vinguandur.
- 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, esemetest vabad. 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.
- Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et
keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb õnnetuse
korral kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja.
2018. aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist korterelamutes
22 ja eramajades 21. Lisaks hukkus 1 inimene suvilas ja 1 ridaelamus. Sel
aastal on tulekahjudes hukkunud juba 8 inimest.
Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, kuid lisaks
tehakse eelmisest aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis. Süstemaatilised
kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate
ning loodetavasti paneb inimesi rohkem mõtlema enda ohutusele ja täitma
tuleohutusnõudeid.
PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond
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Noorkotkaste ja kodutütarde tegemistest
26. jaanuaril toimunud Ekströmi
marsil osalemine oli Loksa rühma
noortele vabatahtlik ning see tõttu
on eriti hea meel, et meie noori
jätkus nii 7 kilomeetrisele rajale kui
ka poole pikemale 15 kilomeetrisele
matkale. Kõik lõpetajad said endale
tunniskirja mälestuseks ja rõõmsa
meele toredast päevast! Kiidame
kõiki rajal käinud noori!
Juba aastaid on Loksa noored
olnud tublid võistlejad Kaitseliidu
Meistrivõistlustel murdmaasuusatamises. Nii ka sellel aastal, kuigi
veidi väiksema osalejate arvuga.
Võistlused toimusid Haanjas, seega
algas 9. veebruar meile väga varase
tõusmisega, et kell 5.00 saaks buss
Loksalt startida. Meie noored olid
kõik väga tublid ning andsid oma
panuse Harju maleva üldarvestuse 9.
koha saavutamiseks.
Kahjuks oli jälle olukord, et noored olid olemas, aga puudusid
täiskasvanud, et tuua oma osalemise
punktid kõrgemale kohale jõudmise
jaoks.

Päev oli pikk, sest bussisõit nii
kaugele võtab poole päevast, aga
kõik olid rõõmsad ja rahul toreda
päevaga.
Aitäh teile: Karola Rõhlik, Kristiina
Bekiš, Liisa Laur, Siim Aksel Amer,

Tarmo Amer, Andres Kadaste, Sven
Kadaste ja Mattias Idavain!
Margit Amer
Loksa kodutütarde
rühmavanem

Veebruarikuu Loksa lasteaias
Veebruaris teeme me lasteaias
ettevalmistusi meie riigi kõige
tähtsamaks sündmuseks – Vabariigi
Iseseisvuspäeva
tähistamiseks.
Rühmade töö põhineb selle kuu
teemal „Niipea kui veidi mahti saan,
käin vaatan ringi Eestimaal!“
Lapsed avastavad oma maad,
saavad teada huvitavaid ja paljudele
uusi fakte, tutvuvad geograafilise
asukohaga, naabrite ja kaugemate
riikidega, õpivad luuletusi ja laule
oma kodust.
Mõnede jaoks algab tutvumine oma
maaga kodulinnaga tutvumisest,
kus lapsed käivad õppekäikudel,
õpivad orienteeruma, kirjutavad ja
voolivad Loksa linna nime. Samuti
valmistavad huvitavaid loomingulisi
töid. Toimub traditsiooniline aktus ja
koogi söömine.
Veebruaris toimus lasteaias ka
sõbrapäeva
tähistamine.
Sellel
aastal oli pidu planeeritud igas
rühmas eraldi. Rühmades valmistati
sõbrapäeva kingitusi.
Lisaks toimuvad meil rühmades
lahtised tegevused, kus õpetajad
jagavad uusi mõtteid ja näitavad oma
oskusi kolleegidele. Paljudes lasteaia
rühmades lõppevad projektid, mis
olid sel aastal innovaatilised. Nii
õpetajad kui ka lapsed said uusi
kogemusi ja tegid palju huvitavaid
avastusi.
Ees ootab meid märts ning tähtsaim
üritus – lasteaia sünnipäev.
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
direktori kohusetäitja
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Playbox 2019 Loksa koolis
29. jaanuaril toimus traditsiooniline ülekooliline Playbox. Selle aasta
teemaks oli „100 muusikahitti läbi aegade“. Osalejatele oli välja jagatud
link, kus kohast oli võimalik endale meelepärane hitt valida ja seda Playboxil
jäljendada.
Üritus tõi saali palju pealtvaatajaid, nende hulgas palju lapsevanemaid.
Osalejaid oli sellel korral 9 klassi, nende seast üks klass loobus viimasel
hetkel.
Žürii hindamine toimus kahes vanuserühmas. 1.-4.klasside võitja esindab
kooli maakondlikul Plauboxil Kosel 7. märtsil.
Žüriisse kuulusid Ljubov Karofeld, Aivar Jürimets, Lauri Metus, Alina
Tšitšigeševa ja Kaarel Eelmäe.

Maakondliku joonistuspäeva
„Operatiivsõidukid” tulemused

Eripreemiad:
Parim kostüüm– Laura Lindemann
Parim muutuja, ümberkehastuja – Artur Džamal Tuteljan ja Kevin-Julius
Kiviberg
Parim tätoveering – Andrei Bekker
Parim liikumine – Kevin Mõttus ja Marko Metus
Kõige originaalilähedasem – 7.b klaasi esitlus
I vanusegrupp (1.-4.klassid)
1. koht – 2.a klass: LMFAO-Party Rock Anthem ft. - Lauren Bennet,
GoonRock
2. koht – 4.a klass: Macarena – Los Del Rio
3. koht – 3.a klass: Baby Shark – Gongbearcute
II vanusegrupp (alates 5.klassist)
1.koht – 9.a klass:
Mix: Coolio – Gangsta`s Paradise, Bee Gees
Stayin Alive, Maroon 5 – Moves Like Jagger, Carly
Rae Jepsen – Call Me Maybe, Mark Ronson
Uptown Funk ft. Bruno Mars, LMFAO – Party Rock
Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock.
2. koht – 5.a klass: Mark Ronson Uptown Funk ft. – Bruno Mars
3. koht – 11.klass: Rasputin – Boney M
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuhtt

www.facebook.com/abcmotors/

Õpime
professionaalidelt
2019
Juba 3-ndat aastat korraldab Koeru
Keskkooli õpilasesindus üritust „Õpime
professionaalidelt“. Esimesel aastal toimus üritus ainult oma kooli õpilastele,
kahel järgneval korral on üritus laienenud
üle-vabariigiliseks. Sel korral osalesid
Loksa koolist Eliisabeth Jordan, Marko
Metus ja allakirjutanu.
Üritus, nagu pealkirigi ütleb, võimaldab tavalist koolipäeva läbi viia
külalis“õpetajate“ abiga. Sellel aastal
oli professionaale kokku kutsutud 32.
Nende seas sellise nimed: poliitikud
Kadri Simson, Yoko Alender, Jaak Madison; telenimed Katrin Lust, Urmas
Vaino, Tarmo Tiisler, Roald Johansson,
Reet Linna; näitlejad Märt Koik, Peeter
Volkonski, Tõnis Niinemets, Veiko Täär,
Indrek Sammul, aga ka Margus Lepa,
Hardi Volmer, Madis Milling, Peeter Oja jne.
Iga osaleja sai valida endale meelepärase
tunniplaani ja kuulata vastavalt tunniplaanile 6 esinejat. Kui tavapärasel koolipäeval liiguvad õpilased klassist klassi,
siis nüüd liikusid esinejad.
Koeru kooli õpilasesindus on võtnud endale suur pähkli pureda - olen omal nahal
tunda saanud, mida tähendab suurürituse
korraldamine. Aga korraldatud oli hästi!
Praegusel õpilasesindusel olid abiks juba
kooli lõpetanud õpilased, kes ka eelmisi
üritusi korraldasid. Nimetaksin seda
üritust „Mini-Lahedaks-Koolipäevaks“.
Õpilasi oli kohale tulnud üle Eesti,
mõnedest kohtadest oli tuldud lausa
bussitäie õpilastega. Loodan, et järgmisel
aastal ona meie koolist rohkem huvilisi.
Huvi korral saad pilte vaadata Koeru
Keskkooli Facebooki lehelt.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

AUHINNASAAJAD
Auhindade üleandmine toimus 12.
veebruaril Tallinnas.
Aruküla põhikool: Marcus-Kristofer
Eremeev
Jüri Gümnaasium: Robin Oja, Oskar
Unt, Valter Salong
Kehra Gümnaasium: Siim Sahkai,
Samuil Gordiyevych
Keila Kool: Stiven Sedman, Jesper
Tiido
Kiili Gümnaasium: Art Aksin,
Meelis Mikker
Kolga Kool: Mats Kollin
Kostivere Kool: Marten Malva
Kuusalu Keskkool: Paul Hendrik
Pontus
Laagri Kool: Jaspar Tatar, Enrico
Valdes, Markkus Juhkam, Laur Klaar
Loksa Gümnaasium: Mikhail
Kholod, Oskar Leok, Raigo
Jaagumann
Loo Keskkool: Henry Leon Talvik,
Kenneth Rekkaro, Aaron Saluste
Maardu Gümnaasium: Renat Ivanov
Saku Gümnaasium: Tristan Karner,
Kristofer Prikk, Kevin Lauri, Oliver
Linnas, Martin Laas, Kardo Kukk
Saue Gümnaasium: Evert Karus, Ain
Abel, Reimo Sepp, Rainer Roasto,
Marten Midri, Kaspar Niitlaan,
Kristofer Viikmäe
Tabasalu Ühisgümnaasium: Ralf
Hendrik Allmann, Norman Vedom,
Richard Kannenberg
Vihasoo Lasteaed-Algkool: Arti
Rosen
Viimsi kool: Sander Erik Vihalem,
Johan Pajur, Valter Koldre, Robet
Leiger, Aleksei Beljajev
Ääsmäe Põhikool: Lennart Teinbas,
Vladimir Ilinõh

Tore õppekäik
Reedel, 8. veebruaril, pärast kolmandat tundi sõitsime oma klassiga
õppekäigule Kolga muuseumi ja mõisa. Kolga muuseumi juhataja Ulvi
Meier tutvustas meile näitust „Vanale nukule uus elu“. 188 laste poolt
hüljatud, katkist või ära visatud nukku olid saanud tänu vanaproua Juta
Blandele uue elu. Ta oli teinud nukud ilusaks ja õmmelnud neile uued riided.
Nukud olid sätitud erinevatesse tegevustesse: pulm, jaanipäev, talu, kõrts,
mõis, laulupidu, Balti kett.
Muuseumist läksime koos Ulviga Kolga mõisa. Käisime läbi erinevatest
tubadest, kus meile räägiti mõisa ajaloost ja lugusid kummitustest.
Muuseumisse tagasi jõudes pakkus Ulvi meile imehead pärnaõieteed.
Oleksime tahtnud veel kuulata hirmuäratavamaid lugusid Kolga mõisa
vaimudest, aga aeg oli lahkuda.
Meile meeldis nii väga, et andsime lubaduse mõne aja pärast uusi jutte
kuulama minna.
Oli väga õpetlik ja põnev õppekäik.
Kirke Külmsaar
Loksa Gümnaasium 3a klass
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LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil
Kalurite tn 2b Loksa linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 21600 eurot. Kinnistu asub
looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes
250 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn, pindalaga
2317 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa
sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 4650
eurot. Mereni umbes 300m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

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 jalgratta/
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151,
Aleksei

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

Loksa Püha Neitsi Maarja
Kirikule
aknavitraažid

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4200
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.eel

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

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. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0051, pindalaga 1424m²,
sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360 eurot. Võimalik maa
sihtotstarbe muutmine. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
5. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%,
enampakkumise alghind 90 000 eurot. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
6. Kinnistu aadressil Tallinna tn 5, Loksa linn, pindala 3878 m², sihtotstarve
tootmismaa (003;T), enampakkumise alghind 62 048 eurot. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
7. Loksa Linnavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel aadressil Lembitu pst
16-24, Tapa linn, Tapa vald, 2-toaline korter üldpinnaga 46,1 m², katastritunnus
79101:010:0790, registriosa 2066831, enampakkumise alghind 8 000 eurot.
Info tel 508 6283.
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
07.03.2019 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus läbirääkimiste
alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

