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Loksa jõulupuul süüdati esimene küünal
Palju õnne
sünnipäevaks!
DETSEMBER

Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur
tegevjuht
Loksa
linnavolikogu
aseesimees
Leelo Tungal on kirjutanud kaunid
luuleread - Kõige ilusam jõulupuu
linna ei tule, tema koduks on vaikne
ja lumine laas. Õhtu süütab ta okste
peal tähtede tule, inglijuustena lumised vaibad on maas.
Aga kaunis on ka Loksa linna esinduskuusk. Ta on linlane - Loksa
pererahvas loovutas ta linnale meie
kõigi rõõmuks. Kaunis on ta tõesti
ja tuledesse ehituna rõõmuks nii
suurtele kui pisikestele linlastele ja
tema külalistele.
Igal aastal esimesel advendipüha-

päeval süütab linnapea koos kirikuõpetajaga Loksa linna jõulupuul
esimese
advendiküünla.
Sellel
aastal juba 17. korda ja alati toovad Püha Neitsi Maarja kiriku
altaritulest süüdatud tule rongkäigus
linnaväljakule ja loevad kuuse all
luuletusi Loksa Lasteaia Õnnetiinu
mudilased. Kõik kokkutulnud saavad aga suu magusaks pühademaiustustega.
Seekord lõid tõelise pühadeootuse
meeleolu
jumalateenistuskontserdil Loksa Muusikakooli lastekoor ja külaliskoor Aktiva
Tallinnast. Jõuluootuse imele tõid
lisa pühadetuledes särav linn, uue
välisvalgustuse saanud pühakoda,
jõulumuusika kultuurikeskuskuse
pargis ja muidugi arvukad linlased
kirikus ja kuuse juures.
Tänan kõiki, tänu kellele see ilus
advendipühapäev meile kingiti –

Elmar Samm 94
Uljana Kisseljova 91
Varvara Nagornaya 89
Ilma Käärid 88
Nina Kravets 87
Leida Veinberg 86
Raissa Nagovskaja 84
Evgeniya Kabatova 82
Elvi Linhein 82
Eda Kivila 82
Valentina Troshkova 82
Elvi Lebedeva 82
Elizaveta Kostyaeva 81
Rein Treimann 81
Stepan Zubkevitš 81
Arnold Mikk 81
Tiiu Edos 81
Klavdiya Kuklina 80
Valentina Goryaynova 80
Aleksander Kamyshev 80
Nasir Dadašov 80
Leonid Smirnov 75
Margarita Gubenkova 70
Yury Aleksandrov 70
Jüri Kaarmann 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar

Kristina Karpenko
tütar

Leila Shukurova
lastekoori ja selle dirigenti Teele
Utti, orelil saatnud Alari Lahet,
kammerkoor Aktivat, lasteaia mudilasi, nende vanemaid ja õpetajaid,
kuuse ja linna kaunistamise eest
Andres Kasklat koos tublide
töömeestega, Lauri Metust kauni

muusika eest, Loksa koguduse
õpetajat Ahti Udamit, kiriku soojaks
kütnud Eivold Genergardi ja Loksa
linnavalitsust kauni traditsiooni
järjepidevuse hoidmise eest.
Soovin kõigile ilusat ja rahulikku
jõuluaega!

poeg

Demir Tenson

Palju õnne
vanematele!

2 AKTUAALNE

Eesti riik vajab terveid ja
tublisid kodanikke

On aeg esitada Loksa linna
Aukodaniku, Teenetemärgi ja
Aumärgi kandidaate!
Traditsiooniliselt
tunnustatakse
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid
saavutusi või erilisi teeneid Loksa
linna ees. Tunnustust avaldatakse
Loksa linna Aukodaniku nimetuse,
Teenetemärgi, Aumärgi ning tänuja aukirjade andmisega. Seekord
avaldatakse tunnustust juba kaheksateistkümnendat korda.

Värner Lootsmann

Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu
aseesimees
Meie riigi finantsvõimekus on hea, riigi laenukoormus Euroopa
madalaim, meie õpilased on maailma nutikamate seas, Eesti
riigil on hea maine partnerite seas nii Euroopa Liidus kui ka
maailmas.
Aga miks on siis nii, et väljapoole oleme me tublidest tublimad,
aga siseriiklikult ratsutame me oma ekspertide ja analüütikute
arvates ühest kriisist teise – isegi ratsusid ei jõua teekonnal
vahetada. Oma majanduse kiiremaks arenguks püüame me
kiiresti ja efektiivselt pea kõiki eluvaldkondi reformida ja see
on hea. Aga ehk peaksime enne uue reformi algatamist vana
reformi eesmärke realiseerima ja saadud tulemusi analüüsima,
mitte mõne populist-poliitiku või huvigrupi soovidest
ajendatuna pidevalt tormama, et siis tõesti ühel päeval tõsisesse
kriisi sattuda.
Tutvunud ajalehes Postimees avaldatud PHOENIX Groupi
esindaja hr Stefan Herfeldi kirjaga (pigem tungiva soovitusega)
Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimehele hr Tõnis Mölderile,
väliminister hr Urmas Reinsalule ja Sotsiaalminister hr Tanel
Kiigele, jääb minule selgusetuks, kes juhib ja korraldab Eesti
riigis tervishoidu, s.h ka vajalike ravimite jõudmist abivajajateni?
Kas see kohustus on Eesti valitsusel või hoopis mõnel valitud
hulgimüüjal, ravimitootjal koos PHOENIX Groupiga.
Vist seepärast olemegi jõudnud olukorrani, kus Eesti Apteekrite
Liidu hinnangul on täna tekkinud tõsised tarneraskused.
Ravimiametis registreeritud 3000 ravimi hulgast juba 331
ravimi osas. „Teravale ravimite kättesaadavusekriisile on
juhtinud tähelepanu juba nii Eesti Perearstide Selts kui ka Eesti
Lastearstide Selts. Kriisi tõttu kannatavad kümned tuhanded
patsiendid, ohtu on pandud ka laste tervised,“ kommenteerib
olukorda Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. Kuhu
veel?
Kulla-kallis Riigikogu ja Valitsus! Jõuluvana soovitus oleks,
et valitsusel oleks aeg võtta vähemalt tervishoiu valdkonnas
juhtimine oma kätte. Pole ju halb mõte?
Kauneid jõulupühi ja tervist ning õnne uuel aastal!

Teenetemärk antakse füüsilisele
isikule Loksa linnale osutatud
eriliste teenete eest. Aukodaniku
nimetus antakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Loksa linnale
elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest. Aumärk antakse
füüsilisele isikule austusavaldusena
silmapaistvate saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike, Teenetemärgi
ja Aumärgi saajate nimed kantakse
ka Loksa linna auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse
ja Loksa linna Teenetemärgi
andmise kohta võivad teha kõik
juriidilised ja füüsilised isikud.
Aumärgi andmise ettepaneku võib
teha linnavolikogu liige, linnapea ja
linnavalitsuse liige.
Palun esitage esildis Loksa
Linnavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2020. a.
Selles peab sisalduma ettepanek,
koos kandidaadi elulooliste andmete
ning põhjendusega, miks isik võiks
saada Aukodanikuks või Loksa
linna Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või
e-posti teel linn@loksa.ee

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste
„Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide
leidmiseks
Aunimetused „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ on Loksa linna tunnustus
Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud
noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.
„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud
Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.
„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised
isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 15. jaanuariks 2020
ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet
esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta Sportlane“ saajad
kuulutatakse välja Loksa linna Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris
2020.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil
603 1253 või
e-posti teel: linn@loksa.ee

Loksa linn
REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses ainult viis minutit. Ei mingit
keerulist paberimajandust - täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna
elanik! Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate lisaks elukohateatele esitama
ärakirja ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele võtma
eluruumi omaniku nõusoleku.
Elanike vahel (alates 18. eluaastast), kes on registreerinud end Loksa linna elanikuks
ajavahemikul 1. jaanuar - 31. detsember 2019. a ning on 1. jaanuari 2020. a
seisuga Loksa linna elanikud, loositakse välja 1 televiisor, 1 jalgratas, 10 Loksa ujula
kümnekorra piletit ja 10 perepiletit kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele
kontsertidele 2020. a jooksul.
Lisaks loositakse välja jalgratas kõikide (alates 18. eluaastast) Loksa linna elanike
vahel, kes on 1. jaanuari 2020. a seisuga meie linna elanikud.
Loosimise viib Loksa Linnavalitsus läbi 2020. a jaanuarikuu linnavalitsuse istungil.

AKTUAALNE 3

Volikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 28. istung
toimus 5. detsembril. Istungist võttis osa 13
volikogu liiget, linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapea Hilleri Treisalt ja linna finantsistraamatupidaja Merle Aasa.
Volikogu jätkas Loksa linna 2019.a
I lisaeelarve eelnõu menetlemist.
Kaks lugemist läbinud I lisaeelarvega
suurendas volikogu linnavalitsuse
ettepanekul põhitegevuse tulusid 364,4
tuhande euro võrra ja põhitegevuse kulusid
340,0 tuhande euro võrra.
Lisaeelarves on kajastatud 2019. aasta
eelarves kavandatust suurem üksikisiku
tulumaksu laekumine, sihtotstarbelised
eraldised riigiasutustelt gümnaasiumi,
muusikakooli ja terviseedendamise projektide
toetuseks ning üleriigiliste projektide
läbiviimiseks.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja

„muudatusettepanekuid“ lisaeelarve ei
kajasta.
Eelnõu menetlemisel pidas Ilmi
Ternovskaja vajalikuks juhtida volikogu
liikmete tähelepanu ka asjaolule, et Loksa
Linnavolikogu liikmed saavad hüvitust
vaid 28 eurot, mis on kõige väiksem
Harjumaal ja seda tuleb tõsta.
Lisaeelarve vastuvõtmist toetas volikogu
majandus- ja eelarvekomisjon, määruse
vastuvõtmise poolt hääletas poolt 11 volikogu
liiget, 2 jäid erapooletuks.
Ülevaate Loksa linna 2019. aasta eelarvest
saab linna veebilehelt http://www.loksalinn.
ee/eelarve.
Volikogu kinnitas Loksa linna ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni arengukava aastateks
2020-2032. 2008. aastal kinnitatud Loksa
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava
alusel rekonstrueeriti või rajati linna kokku

MTÜ Rannamännid korraldavad
käsitöö näitusmüügi

14. detsembril on MTÜ Rannamännid juures, Pärna tn 1
ruumides avatud väga mitmekesine ja huvitav jõuluaja
käsitööesemete näitus ja müük.
Ootame aktiivset külastust alates kella
9.00 kuni kella 15.00-ni.

11 kilomeetrit vee- ja 11,4 kilomeetrit
kanalisatsioonitrasse, rekonstrueeriti
reoveepuhasti, ehitati 6 uut kanalisatsiooni
ülepumplat, rekonstrueeriti täielikult Ranna ja
Posti tänava puurkaevpumplad.
Samas jäi vahendite puudusel lõpetamata
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitööd Nõmme
linnaosas ja Lõuna tänava piirkonnas. Uus
arengukava näeb ette nendes piirkondades
vee- ja kanalisatsioonitööde jätkamise.

kinnitamise poolt hääletas 11 volikogu
liiget, 1 volikogu liige hääletas vastu ja 1 jäi
erapooletuks.
Istungi materjalidega saate tutvuda linna
kodulehel http://www.loksalinn.ee/et/
volikogu-istung
Rohkem informatsiooni Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/.

Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava aastateks 2020-2032 eelnõu oli
avalikustatud Loksa linna kodulehel www.
loksalinn.ee novembris. Kõigil huvitatud
isikutel oli kuni 30. novembrini võimalus
teha linnavalitsusele ettepanekuid arengukava
muutmiseks ja täiendamiseks.
Arengukava vastuvõtmist toetas volikogu
majandus- ja eelarvekomisjon. Arengukava

Kutse jõulupeole

MTÜ Rannamännid
korraldab 27. detsembril
jõulupeo. Kutsume
osalejaid kell 14.00
Valentina juurde.
Osalustasu on 15 €.
Palume osalusest teatada
ja osalustasu tuua
hiljemalt 20. detsembriks.
Registreerimine ja
informatsioon Reinla
Vaike telefonil 5670 2757.
Osalustasu saab maksta
Reinla Vaike või Kaili
Peetermanni kätte.
Võta kaaslane kaasa.
Ootame aktiivset
osavõttu.

Rein Heina
Volikogu esimees

MTÜ Rannamännid said
rahastuse kahele projektile
Laivi Kirsipuu
projektijuht
MTÜ Rannamännid on esitanud sügisel Kohalikku omaalgatuse programmi
mõlemasse meetmesse taotluse. Meetme 1 kaudu taotletakse vahendeid
õmblemis- ja tikkimistehnikate omandamise koolituseks. Koolitus algab
jaanuaris 2020 ning kestab juunini. Vastav teade toimumise täpsema ajakava
kohta avaldatakse kohalikus ajalehes Loksa Elu. Kes on huvitatud saab juba
ennast koolitusele registreerida. Koolituse kogusumma on 1605,60 €, millest
omaosalus on 160,56 €. Programmipoolne toetus on 1445,04 €.

MTÜ Rannamännid juhatus

Viinistu Rahvamaja aknad saavad
suveks katted ette
Laivi Kirsipuu
projektijuht

Loksa Püha Neitsi Maarja Kirikule
aknavitraažid

Tulemas on peagi valged ajad ning
kaks viimast suve on näidanud,
et ürituste toimumise ajal paistab
päike otse saali ning pimestab
vaatajaid. Kevadeks, kui üks osa
remontidest on tehtud, pannakse
kõigile akendele ette püstlamell
kardinad.

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.

MTÜ Viinistu Külaselts esitas
sügisel Kohaliku omaalgatuse
programmi Meetmesse 2 taotluse
Viinistu Rahvamajale aknakatete
ostmiseks. Taotlus kiideti heaks.
Ostu kogusumma on 1784,16 €,
millest omaosalus on 179,00 €.
Programmist eraldatakse 1605,16
€. Projekti toetavad Kuusalu vald ja
Viinistu külakogu.
Projekti on rahastatud kohaliku
omaalgatuse programmi
vahenditest.

Meetmesse 2 esitatud taotluse summadest soetatakse veel üks tikkimismasin,
mille kogumaksumus on 942 €, omaosalus 95,00 €. Programmist toetatakse
ostu 847,00 euroga.
Projekte on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Viinistu Rahvamaja valmib samm-sammult

Täpsem info: tel 5568 1983

4 ELU

Teeme ennast kaasliiklejatele nähtavaks!
Kanna sina ka helkurit! Ole nähtav!
Hilleri Treisalt
Loksa abilinnapea
Loksalased võtsid taas osa üleeestilisest
helkurite
jagamise
kampaaniast. 26. novembri õhtul
kogunes Loksa Noortekeskuse
juurde üle kahekümne huvilise, kes
soovisid värskes õhus liikuda ja
helkuri kandmist väärtustada ning
helkureid jagada. Osalemas oli
Helkurikõnnil nii lasteaialapsi kui
ka eakamaid inimesi. Kõigil aga üks
idee - mina koos Loksale kõndima ja
helkureid jagama.
Koos suundutigi tunniajalisele
matkale mööda Loksa tänavaid.
Kõigile, kes vastu tulid ning helkurit
ei olnud, see anti ning juhendati,
kuidas helkur õigesti kinnitada.
Helkurikõnni jooksul tuli välja
jagada 40 helkurit. Tuli tõdeda, et
paljud ei ole veel helkuri tähtsust

teadvustanud ning pimedal ajal
helkurit ei kanna. Mitmed küll
ütlesid, et helkur on olemas, aga
lihtsalt teise jope või koti külge
ununenud. Aga kohtasime ka
loksalasi, kes olid helkurikõnnist
lugenud ja helkurid olid endal juba
ilusti olemas.
Mitu aastat on Loksa linna elanikel
olnud võimalik saada tasuta helkureid Loksa Noortekeskuse helkuripuult, kuid nagu oli näha - ikka on
helkureid veel palju puudu!
Suur
tänu
kõikidele
Loksa
helkurikõnnil osalejatele ning
eraldi tänu piirkonnapolitseinik
Kalev Kuuspalule, kes meid tänaval
julgestas ning abipolitseinik Illimar
Reinbuschile, kes meile jagamiseks
helkurid ja kleepsud tõi.
Mina kannan helkurit!

Stiilinädal Loksa koolis

Õppimine ehedas keskkonnas

Kelly Laanemaa
Õpilasesinduse president

Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasium, 12. klass

Loksa Gümnaasiumis toimus 11.-15. novembrini stiilinädal. Igal päeval olid
oma teema:
esmaspäev – tuduriided, teisipäev – hipsterid, kolmapäev – punk, neljapäev
– troopika, reede – ossid.
Nagu igal aastal, võis ka tänavu näha väga pühendunud osavõtjaid.
Erinevalt eelmistest aastatest toimusid mängud ainult kahel päeval ja ainult
algklassidele. Osalejaid olid kasina võitu, kuid õpilasesindus tahab tänada
neid, kes andsid oma panuse koolielu rikastamisel. Üleüldiselt jäädi üritusega
rahule ning loodetakse ka edaspidi vahvatel üritustel osaleda.
Kostüümikonkursil selgusid ka võitjad:
I kooliaste: Samuel Gilin
II kooliaste: Linda Trolla, Sandra Oru
IV kooliaste: Engela Rajamägi, Kaja Metsar

Oktoobrikuu kaks viimast päeva
veetsid Loksa gümnasistid LõunaEestis, et saada teadlikumaks sealsest loodusest, ajaloost ja kultuurist
ehedas keskkonnas.
Esimene päev algas Jääaja muuseumis, kus noored võtsid osa ülesannete rohkest fotojahist ja käisid
nii läbi kogu Eesti ajaloo alates Maa
tekkimisest kuni tänapäevani.
Rõugest läbi sõites nähti bussiaknast
korraga kolme Rõuge järve, imetleti
vaateid alevikule ja peatuti Eesti Ema
monumendi juures.
Õhtuks jõuti Seto Kuningriiki, kus
lahke pererahvas kostitas kõiki kommete kohase seto toiduga. Edasi
suunduti võro ning seto keelt valdava
luuletaja ja kultuuritegelase Kauksi
Ülle ja tema elukaaslase kunstnik Evar
Riitsaare juurde. Õhtu oli sisustatud
jutustusega Setomaa värvikast ajaloost ja tänapäevasest eluolust. Noored said kuulda setokeelset muusikat
ja musitseerimisel ka ise kampa
lüüa. Enne hüvastijättu mängiti
läbi ülemsootska valimised, kus
kolm noort andsid kõrgelennulised
lubadused, kuidas nemad Setomaa
elu edendaksid ja kõige veenvam sai
omale ka noore ülemsootska tiitli.
Teise päeva hommikul, kui kõhud
taaskord sooja seto hommikusööki
täis olid, külastati esmalt Seto lauluema kodu ning saadi teada, kui
auväärse tiitliga on tegemist.
Lõunaks jõudsid noored Piusa liivakoobaste juurde, kus nahkhiiri küll
ei nähtud, ent see-eest õpiti neid
põhjalikult tundma. Osalejatel oli
võimalik näha kui värvikad on Piusa
liivad, külastada suurt liivakasti vana karjääri, näha metsa all hiljutise
tormi töötulemust ja külastada Piusa
Savikoda, kus peremees lahkelt
savinõude valmistamise teemadel
kogemusi jagas.
Tagasiteel nähti ära Ootsipalu hiiglased ehk Eesti kõrgeimad kuusk ja
mänd, millel kummalgi pikkust pea
50 meetrit.
Õppereis oli väga mitmekesine
ning usun, et igaüks tuli koju hulga
teadmiste- ja kogemuste rikkamana.

Seto Ateljee-Galeriis mängiti läbi
ülemsootska valimised.
Fotol kandidaadid.

Rõuges, Eesti Ema
monumendi juures

Piusa koobastes

NOORED 5

Õnnetriinude novembrikuu vahvad
tegevused
Jaaniusside ja Päevakoerte rühma
lapsed võtsid osa projektist „Tulest
targem“. Koolituse eesmärk oli anda
lastele teadmisi tuleohutusest läbi
mänguliste ja praktiliste tegevuste,
millega said nad suurepäraselt
hakkama. Lisaks said lapsed tutvuda
päästevarustuse- ja tehnikaga.

Noortekonverents
“Lahe Koolipäev 2019”
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasium, 12. klass
Neljapäeval, 21. novembril toimus Alexela kontserdimajas nüüd juba
traditsiooniliseks saanud noortekonverents Lahe Koolipäev. Seekord
esindasid Loksa Gümnaasiumi 11. klassist Kelly Laanemaa ning
abituriendid Sandra Vilumaa ja Marko Metus.
Selle aasta teema oli “Milline on jätkusuutlik maailm?”, mis oli jagatud
kolme ossa.
Esimene vaatus keskendus meid ümbritsevale ja sellele, mida saaksime
ise ära teha. Mitmed keskkonnaga kursis olevad teadlased kinnitasid, et
kliima probleemidest ei ole võimalik mööda vaadata. Noored on esimene
põlvkond, kes märkab, ja viimane, kes saab midagi ära teha. Esimesest
vaatusest oli meeldejäävaim esineja zooloog Aleksei Turovski, kes tõi
näiteid jätkusuutlikkusest loomariigis. Seal kasutatakse ära kõik, midagi
raisku laskmata. Meiegi saame oma panuse anda, vaadates üle oma tarbimise
ja sorteerides tekkinud prügi.

8. novembri hommikul said Päevakoertest justkui nõiduse väel
mardisandid, kelle äratundmine isegi
oma õpetajatele raskusi valmistas.
Mardisandid külastasid kõiki rühmi,
kus lauldi pererahvale mardilaule,
mõistatati mõistatusi, kontrolliti
tähtede tundmist ning katsuti perelastega jõudu. Mardipäevale kohaselt saadi tasuks ka head-paremat,
millega hiljem üheskoos maiustati.
14. novembril külastas lasteaia lapsi
teater Rõõmulill etendusega „Mart
läheb Katri ja Kadri läheb Marti“.
Oli lõbus ja väga õpetlik etendus,
mille käigus said lapsed tutvuda
Mardi ja Kadripäeva kommetega.
Ühel sombusel hommikul sättisid
Jaaniussid ja Päevakoerad ennast
bussi, et üheskoos saada osa Tallinna
Energia avastuskeskuses toimuvast
„Särtsutunnist“. Lapsed said aimu
sellest, kus ja millest elektrit toodetakse ning kuidas see meieni
jõuab. Palju elevust tekitas staatilise
elektri katses osalemine ning välgu
ja müristamise lähedalt nägeminekuulmine.
25. novembril tutvustasid Lepatriinude rühma lapsed ja õpetajad
lasteaiaperele kadripäevakombeid,
käies kadrisantidena rühmast rühma.
Kadrid laulsid ning uurisid, kas
lapsed tähti ja numbreid tunnevad
ning kui osavad ollakse lõngakera
kerimises ja herneste pudelisse

u

laskmises. Lahkudes soovisid kadrid
kõigile tervist ning õnne.
Kadripäeva hommikul istusid aga
kõik suured ja väikesed Päevakoerad
bussi, et külastada Estonia teatri
talveaias lasteaialastele suunatud
haridusprogrammi „Orkestrimäng“.
Tegemist oli ülipõneva „muusikatunniga“, mille raames said lapsed

teadmisi
erinevatest
pillidest.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes
võimaldasid oma lastel sellest osa
saada.
Soovime kõigile ilusat jõuluaja
algust!
Loksa Lasteaed Õnnetriinu

Aasta looma luulevõistlus
Malle Krusell
Loksa Gümnaasiumi õpetaja

KOPRAL KODU KALDAVEES
Kärolin-Lisette Potjomkina
Loksa Gümnaasium, 2.a klass

Eesti kõige suurem näriline
on ehitusmeistri nime vääriline.
See on ju piiber ehk kobras,
kes see muu siis kaldas sobraks.
Sätib ta muda ja langetab puu,
valmib nii tamm, kuid tähtis on muu.

Sel aastal korraldas Eesti Loodusfond ja Looduskalender luulevõistluse
koprast. Meie kooli 2a klassist osales 5 õpilast. Kokku saadeti üle Eesti
konkursile 377 tööd.
Loksa kooli 3 õpilast osutusid valituks parimate hulka ja said auhinnaks
matka Eesti pikima kopratammi juurde Järvamaal.
Matkale olid oodatud osalema Emma-Laura Vilumaa, Oliver Siirus ja
Kärolin-Lisette Potjomkina koos juhendaja õpetajaga.
See on kobras, kes ei teaks,
ja kännud pliiatsiteks seab.
Sabaga veel sulpsu lööb,
haavapuidu magustoiduks sööb.

KOPRAL KODU KALDAVEES

Tal suurem siht on silme ees,
kodu, mis asetseks kaldavees.

Oliver Siirus
Loksa Gümnaasium, 2.a klass

MEIE KOBRAS

Kas sa tead, kes on see mees?
Kes elab vaikselt kaldavees?
Koht, kus puud on langend maha,
seal on lootust teda näha.

Emma-Laura Vilumaa
Loksa Gümnaasium, 2. a klass
Meil on aia taga jõgi,
vesi voolab aasta läbi.
Jõe kaldal kasvab puid,
keegi närimas neid käib?
Kaldal laastud laiali,
puu on vee sees pikali.
Lahemaal meil elab loom,
kel pikad hambad, ümar koon.
Puid ta toiduks kasutab,
okstest tammi ehitab.

Maitsevad nii haab kui paju,
lepast ehitab vaid maju.
Saba lai, kui labidas,
pruun on tema kasutas.
See on kobras - aastaloom!
nii rõõmu, kui ka muret toob!

Teine vaatus keskendus inimese sisemaailmale, sest kui ei suudeta leida
tasakaalu endas, on väga raske maailma aidata. Teise vaatuse säravaim esineja
oli enesearengule pühendunud ettevõtja, muusik ja inspiratsioonikõneleja
Rain Tunger. Tema õpetas praktilisi tehnikaid, kuidas jääda rahulikuks
pingelistes olukordades, leida endas motivatsioon igale päevale vastu astuda
ning kuidas võtta maksimum oma tugevustest.
Kolmanda vaatuse oluline osa oli eeskuju, sest neil on oluline roll teiste
suunamisel. Saime osa konkursi Hea Eeskuju võitja väljakuulutamisest,
kelleks sel aastal osutus Avinurme Gümnaasiumi õpilane Katrin Kaarama.
Viimase vaatuse pärliteks olid Lenna Kuurmaa ja Pärt Uusberg, mõlemad
noored ja andekad muusikaga tegelevad inimesed. Kuurmaa jutustas oma
keskkonnateadlikumaks tarbijaks saamise teekonnast ning Uusberg rääkis,
kuidas tema leidis oma kutse ning kuidas iga noor võiks oma kutse leida.
Esinejate vahel saime nautida teiste seas Free Flow Studio lummavaid
loodusest inspireeritud tantsunumbreid.
Kogu päev oli väga sisutihe ning usun, et kõik kaasamõelnud osalejad läksid
koju mõne uue idee, nipi ja tegutsemisõhinaga.

6 NOORED/SPORT

Tore Talvepäev lume ja Sipsikuga
30. novembril käisid Loksa noored kotkad ja
kodutütred Harju talvepäeval Sakus. Talvepäev on
aastalõpu üritus Kaitseliidu Harju noortele. Päev
oli huvitavalt sisustatud suure Sipsiku aardejahi
ja õpetlike ülesannetega. Noored said ennast
proovile panna meeskonna töös, meditsiinis,
kaardi lugemises ja liikluses. Vaja oli ka tunda
kaarti ja kompassi. Kuigi väljas liigeldes võis nii
mõnelgi külm olla, oli siiski igal ühel naerunägu
peas ja tuju hea. Talvepäeva lõpu poole kohtusid
noored viimaks Sipsikuga, kes juhatas neid metsa
oma viimasele ülesandele, päris aarde otsimisele,
mis ka leiti pärast lumises metsas seiklemist.
Elena Viktoria Vaas
Loksa rühma kodutütar

Spordikeskuse lühiuudised
Jõulupühade ajal ja aastavahetusel on Loksa Spordikeskus
avatud järgnevalt:

• 23. detsembril kella 8-17
• 24. ja 25. detsembril suletud
• 26. detsembril kella 10-21
• 30. detsembril kella 8-19
• 31. detsembril ja 1. jaanuaril suletud
• 2. jaanuaril kella 8.00-21.30
Päästeamet otsustasime oma teenistujate ujumise kinni maksta
ka detsembrikuus. See tähendab, et samamoodi nagu novembris,
saab iga päästja 1.-31. detsembrini ameti kulul ujuda 30 euro
eest. Soodustuse saamiseks tuleb spordikeskuse kassas esitada
Päästeameti ametitõend. Head Loksa, aga ka teiste komandode
päästjad – olete oodatud meie ujulasse trenni tegema!
*
Alates 1. jaanuarist kuni 31. maini 2020 on politseinikel,
abipolitseinikel ja vabatahtlikel merepäästjatel võimalus kaks
korda kuus spordikeskuses treenimas käia: ujulas (üksikpilet 1,5
tundi) ja/või jõusaalis (üksikpilet, 2 tundi).
Soodustuse saamiseks tuleb kassas esitada ametitõend või
tunnistus ning anda ujula ja jõusaali kasutamise kohta allkiri.
*
Nõmme metsas asuv tervise ja suusarada on õhtuti valgustatud.
Lambid süttivad koos tänavavalgustusega ning põlevad kuni kella
22-ni.
*
Kõigil kel on mingil põhjusel raske trepist üles-alla liikuda, on
võimalus kasutada lifti. Soovist tuleb spordikeskusse jõudes
teada anda esimeselt korruselt administraatorile helistades
(tel 688055, 5500771) või saata kaaslane ütlema, et all on
inimene, kes soovib liftiga üles sõita. Meie klientide hulgas on
päris palju eakaid, kel trepist teisele korrusele tõusmine raske.
Nüüd on neil selleks mugavam võimalus kasutada.

Laste ujumisvõistluse
“Loksa jõuluvõistlus”
juhend
Aeg ja koht: neljapäeval, 12. detsembril kell 18 Loksa
Spordikeskuse ujulas.
Võisteldakse neljal rajal, soojendusujumine algab
kõigile osalejatele kell 17.30.
Võistlusklassid ja alade järjekord:
- 10.-12. klass, noormehed ja neiud, 50 m vabalt
- 6.-9. klass, noormehed ja neiud, 50 m vabalt
- 4.-5. klass, poisid ja tüdrukud, 50 m vabalt
- 2.-3. klass, poisid ja tüdrukud, 50 m vabalt
- 1. klass, poisid ja tüdrukud, 25 m vabalt
- lasteaialapsed, poisid ja tüdrukud, 25 m vabalt
- 10.-12. klass, noormehed ja neiud, 50 m selili
- 6.-9. klass, noormehed ja neiud, 50 m selili
- 4.-5. klass, poisid ja tüdrukud, 50 m selili
- 2.-3. klass, poisid ja tüdrukud, 50 m selili
- 1. klass, poisid ja tüdrukud, 25 m selili
- lasteaialapsed, poisid ja tüdrukud, 25 m selili

11. detsembriks kella 16-ks.
Autasustamine: toimub pärast kõikide distantside lõppu. Kõikide vanuseklasside
iga ala kolme paremat tüdrukut/neiut ja poissi/noormees autasustatakse medali,
diplomi ja esemelise auhinnaga. Igale osalenule väike meene.
Korraldus: võistluse korraldab Loksa Spordikeskus, kohtunikeks on spordikeskuse
töötajad.

Ülesandmine: võistlusklasside ja alade kaupa
e-posti teel aadressil sport@loksa.ee ja/või ujula
administraatori juures kohapeal hiljemalt

Lisainfo: tel 6888055, e-post: sport@loksa.ee
Võistluste auhinnalaua aitavad katta Akart Print OÜ, AS Estko ja ProSwim (Westberg
Kaubandus OÜ).

VARIA 7

Kuusalu Kunstide Kool tõi
loksalastele rõõmu
Helle Lootsmann
Loksa Kultuur SA tegevjuht
Loksa linnavolikogu aseesimees
Külla oli tulnud ja andis
külakostiks Tangoõhtu nime all
imetoreda kontserdi Kuusalu
Kunstide Kooli pere. Esinesid
nii kooli vilistlased, õpetajad kui
õpilased, esinejate ridu tihendasid
ka külalismuusikud.

Detsembri toimetused meie
hubases raamatukogus
Sel kuul on raamatukogu lugemissaalis käsitöö näitusmüük. Ootame ostma.
Ja päkapikke uudistama - mida sussi sisse panna.
Lasteosakonna aknad saavad jõulukaunistused tublide abiliste abiga.
Kõige toredam uudis on see, et saime kingituseks palju lauamänge ja
puslesid. Aitäh kinkijatele!
Loksa Linnaraamatukogu

Kava oli kokku seadnud viiuliõpetaja
Valeria Rjumina ja koosnes see
peamiselt Argentiina legendaarse
tangohelilooja Astor
Piazzolla
teostest.
Särtsu,
muusikalist
tulevärki, virtuoossust, kaunist
ansamblitunnetust
ja
tehnilist
võimekust – kõike oli rohkem kui
oodati. Loksalased olid seni kuulnud
vaid häid arvustusi Kuusalus
toimunud kontserdist, aga seekord
naeratas meile õnn seda kodulinnas
kuulda ja nautida. Esindatud oli
lai pillivalik, kuulda sai ka meie
jaoks suhteliselt vähekuuldavat
vioolat, mida meisterlikult mängis
Maria Nesterenko. Esinesid Valeria
Rjumina (viiul), Raimond Mägi
(kontrabass), Adele Gahler (viiul),
Jekaterina Kivimeister (akordion),
Minna Olli (viiul), Külli-Katri Esken
(klaver), Maria Nesterenko (vioola),
Olga Kulikova (klaver), Tatjana
Jõeleht (viiul), Eliisa Helene Mäeväli
(viiul), Sandra-Liis Liitvee (viiul) ja
Marko Kask (tenorsaksofon).
Publiku vastuvõtt oli eriti soe,
tore oli näha saalis ka palju Loksa
Muusikakooli õpilasi ja õpetajaid.
Tango on põhjanaabritele soomlastele identiteedi sümbol nii nagu
eestlastele koorilaul. Sellel reedel
olime me kõik veidi soomlased.
Aitäh, head Kuusalu muusikud, olete
alati meie majja oodatud!

Avaldame südamlikku
kaastunnet armsatele
kolleegidele Lindale
ja Glaidile kalli poja ja
mehevenna
MEELIS AASRANNA
surma puhul.
Loksa Gümnaasium

JõuluDuur

Evelin Samuel-Randvere,
Johan Randvere (klaver) ja
Marten Altrov (klarnet)
Jõulud on mõtisklemise,
perega olemise, millegi
kõrgema tunnetamise,
kingituste ja eelkõige suur
rõõmustamise aeg! Ka
meie laulud on viimse kui
üheni duuris ehk rõõmsad,
ei mingit molli ega kurbust!
On küll lugusid, mis
teevad tõsiseks ja teisi mis
toovad jälle tõsist rõõmu.
Enese ümbritsemine
jõululauludega loob igal
juhul meeleolu, milles
viibides ei tahakski
kiirustada ega telefonist uusi uudiseid kerida. Oleme kogenud seda oma proovides, ehkki jõulud veel käeski
pole. Kuid peatselt, meie kontserdil nad kohal juba ongi!!

LOKSA AUTOREMONT OÜ,
Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:

Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded! Remont ja diagnostika.
Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg 1-2 päeva).
Samuti on võimalik tellida
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

Korstnapühkimise
teenus
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621, tase 4)
teevad puhtaks teie majade
korstnad ja lõõrid. Selle alal on
meil üle 20-aastane kogemus –
see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10%
allahindlust.
Tel: 508 8941 või 603 1263.
E-post:
ignatenko49@mail.ru

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 Nooruse tn 6 Loksa
linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine kaheks
eramu krundiks), enampakkumise
alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
3. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m²,
sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot. Võimalik maa sihtotstarbe
muutmine. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
4. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m², sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa 100%, enampakkumise alghind 90 000 eurot. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik maa
sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind
85 000 eurot. Kinnistu asub
looduskaunis kohas Valgejõe kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni
(Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Loksa
Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu oksjonil osalustasu ei ole. Enampakkumine
toimub 16.01.2020 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa
linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

