20. augustil lehvivad taas meie kodudes ja kõikjal üle Eestimaa meile armsad sini-must-valged trikoloorid,
tähistamaks Eesti iseseisvuse taastamise 24. aastapäeva.
Õnnitleme pidupäeval loksalasi, meie linna sõpru ja kõiki eestimaalasi!
Õnne ja kordaminekuid!

Rein Heina, Loksa Linnavolikogu esimees

Värner Lootsmann, Loksa linnapea

TASUTA LOKSA KANDI AJALEHT august 2015

Palju õnne
sünnipäevaks!
AUGUST

Ekaterina
Tetyukhina 89
Eva Soosalu 88
Raissa Uljanova 87
Priit Parmas 87
Lidia Efremova 85
Laine Epner 84
Lya-Ailen Mühlbach 83
Lia Merila 82
Nina Ratnikova 82
Stepan Ivonin 82
Tõnu Paap 82
Pavel Gruzdev 81
Tiiu Allik 81
Gennady
Shumykin 80
Natalja Borontsova 75
Nina Prygunova 75
Yury Berdnikov 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar
Elisaveta Kholod
Palju õnne vanematele!

2 AKTUAALNE

Riigihaldusreformi
okkaline tee
Haldusreform,
haldusterritoriaalne reform,
nüüd siis riigihaldusreform
– need on ikka ja pidevalt
pea kõikide poliitiliste
jõudude meelisteemad.
Ühest küljest on see
kindlasti hea, et erinevad
valitsused on teadvustanud
probleemi olemasolu, kuid
kahjuks pole keegi püüdnud
hiljem seda lahendada.
Iseloomulik on olnud see, et
tavaliselt käivad probleemi
püstitamisel sellega kaasas
üldised sõnad nagu – me
peaksime, vaja oleks, tuleb
tugevdada jne. Kuid ei
sõnagi konkreetsetest tegevustest riigihalduse korrastamiseks
ning haldusreformi läbiviimiseks. Iseenesest on see ju ka
arusaadav, sest mõistlikud lahendused on tihti ebapopulaarsed ja
milline poliitiline jõud sooviks siis vastu võtta selliseid otsuseid.
Selge on see, et täna oleme jätkuvalt samas olukorras nagu
1990-ndate keskel.
Saamatute regionaalministrite tegevus andis võimaluse selline
ametikoht likvideerida ja asendada see hoopis ambitsioonikama
– riigihaldusministri ametiga. Arvan, et õigusega, sest kohalikud
omavalitsused ja riik tervikuna vajavad hoopis enamat kui
omavalitsuste liitmist ja piiride joonistamist. Riik vajab
riigihaldusreformi, mis korrastaks riigiasutuste pädevuse ja
suhted, maavalitsuste koha riigiasutuste struktuuris, omavalitsuste
liitude õigused ja pädevuse ning kohalike omavalitsuste
kohustused teenuste pakkumisel oma elanikele. On vaja selgust,
mida on võimalik paremini teha koostöös või regionaalsel
tasandil, mis aga peaks jääma omavalitsuste pädevusse.
Miks seda kõike seni pole tehtud, ei ole saladus – riigi poliitilise
juhtkonnal ja senistel valitsustel on puudunud soov suurendada
kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja nende rahalisi ressursse.
Oluline pole mitte elanike arv valdades-linnades, vaid
omavalitsuste suutlikkus pakkuda piisavas mahus ja kvaliteediga
teenuseid. Analüüse ja ettepanekuid on kaante vahel juba
piisavalt, vaja on üksnes võimukoalitsiooni soovi ausateks
läbirääkimisteks omavalitsustega. Kuni seda ei toimu, võime
riigihaldusministri ameti nimetada kasvõi riigihalduse
peaministriks, riigi juhtimine sellest paremaks ei muutu.
Et muuta riik paremini toimivaks, ratsionaalselt käituvaks ja
ressursisäästlikuks, oleks aeg võimul tulla tagatoast välja ja asuda
tegutsema ning mitte kulutama aega tulututele debattidele. See
tee võib olla okkaline aga kannatage ära, lugupeetud valitsejad!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu Vallavolikogu liige

Loksa linnapea ja Kuusalu
vallavolikogu liige
Värner Lootsmann
võtab kodanikke vastu
igal neljapäeval
kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt
üks nädal ette
sekretäri juures
või tel 6031253

Hea loksalane!
Jätkame Loksa linna 20-l sünnipäeval sündinud ettevõtmist
ja lisades igal aastal ühe meetri eriti pikale võileivale,
valmistame maitsva ja ilusa 22-meetrise võileiva ka sel aastal
Loksa Linna Päeval.

Kuidas seda teha?
Räägi läbi oma sõpradega, kolleegidega või majakaaslastega,
mõtle välja oma võileiva kujundus (pikkusega 1 meeter) ja
tule Loksa Kultuurikeskuse parki 22. augustil kell 14.45.

Valmistame võileiva koos!
Ära unusta registreerida oma meeskonda.
e-mail: kultuurikeskus@loksa.ee või telefonil +372 5809 9705
Maria Kudrjakova

Loksa Linna päeva toetajad

AKTUAALNE 3

Loksa linna kaunid
kodud

Väino Johannes Piikmann 90

Juba aastaid korraldatakse konkursse leidmaks Eesti kaunimat kodu. Loksa
linnavalitsuse moodustatud heakorrakomisjon on aastaid teinud aktiivset
tööd ning igal kevadel vaadanud üle kogu linna eramud, kortermajad,
korteriühistute- ja tootmishoonete väljanägemised ning nende ümbrused.
2008 aastal esitati konkursile Eesti kaunis kodu perekond Hauvmani eramu
Männi tänaval, 2009 aastal Heli Tominga kodu Tööstuse tänaval ja 2012
aastal Jaan Pööri eramu Ranna tänaval.
Sellel aastal korraldas kaunima kodu leidmist Eesti Kodukaunistamise
Ühendus koostöös maakondadega. Konkursile oli võimalik esitada eramuid
või korterelamuid, aga samuti ka ühiskondlikke objekte (asutus, ettevõte,
tootmiskompleks, park, väljak vms). Hinnata tuli terviklikku ruumimõju,
heakorda, haljastust ja kinnistul olevaid väikevorme.
Loksa Linnavalitsus esitas „Eesti Kaunis kodu 2015“ kategoorias eramud
või korterelamud parimaks tunnistatud perekond Derkatš eramu Uuel
tänaval. Hoone on ilus ja sobib ideaalselt linnaruumi, aed ja haljastus väga
maitsekas ning korrashoitud. Kogu kinnistu tervikuna on suurepärane ning
püüab möödujate tähelepanu.
Loksa linn kingib Loksa linna 2015. aasta kaunimale kodule Eesti lipu.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Reedel, 17. juulil 2015 jõudis elutee

90. verstapostile Lahemaa koduuurija Väino Johannes Piikmann.
Päev hiljem, laupäeval 18. juulil
tulid juubilari õnnitlema ja jätkuvat
vaimuvärskust soovima kõik Väino Johannes Piikmanni suure pere
liikmed ning rohkearvuliselt sõpru ja
tuttavaid.

Kaunis kodu aastal 2015

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle

1,0 koormusega LASTEAIAÕPETAJA

(eesti õppekeelega rühma)
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt
21.08. 2015.
Vestlus kanditaatidega toimub 24. augustil 2015.
Aadressil: Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond või
meili teel lasteaed@loksa.ee
Info telefonil
622 9187, 505 0301

Juubilari lapsepõlvekodu on Turbaneeme külas Mäe Miku talus, mille
õuelt avanevad imekaunid vaated
Eru lahele ning Haldi ja Mohni
saarele. Kooliteed käis Väino Johannes tollases Loksa Algkoolis
ja hiljem Viinistu täienduskoolis.
Tänane juubilar oli ka soomepoiss
ja metsavend. Pärast II maailmasõja
lõppu oli ametis kalurina, motoristina väiketraaleritel, elektriku ja
lukksepana.
Pensionipõlves hakkas talletama vanade külaelanike mälestusi. Aastate
jooksul kirjutatud hulgaliselt lugusid
kodukandi elu-olust, inimestest ja
loodusest. Väino Johannese isiklikke
läbielamisi saab lugeda raamatutest „Lahemaa rannakülade lugusid“,
mille 1.osa ilmus 2008. aastal ja 2.
osa 2014. aastal.
Väino Johannes Piikmann on Eru
lahe Rannarahva Seltsi auliige. Eestlaste väljarände ajaloo uurimise ja
kogumise eest omistati talle 2002.
a tollase Loksa valla aukodaniku
nimetus. 2015. a annetas Soome Vabariigi president tänasele juubilarile
Soome Valge Roosi I järgu medali.
Juubilar ütles oma austamisel:
„Hambahaldjas kinkis mulle hea
mälu.“ Kuldsed sõnad!
Soovime austatud juubilarile veel
pikkadeks aastateks head tervist,
head mälu ja mõtteerksust uute rannarahva lugude talletamisel.
Linda Metsaorg
Eru lahe Rannarahva Seltsi
esimees
Värner Lootsmann
Loksa linnapea

4 ELU

Suvi on remondiaeg
Suvi on ikka olnud aeg, kui ehitusmehed sagivad Loksa Gümnaasiumi
või Loksa Kultuurikeskuse ruumides, et muuta hubasemaks meie õpi- ja
elukeskkond.
Loksa Gümnaasiumi hoone sai nii vajalikud tuletõkkeuksed ja remonditi
võimla küttesüsteemi. Tehti ära kauaoodatud söökla välistrepi remont,
paigaldati algklasside maja kõige väiksemate klassidesse uued valamud ja
remonditi tüdrukute dushiruume. Kokku tehti gümnaasiumis remonditöid ca
20 000 euro eest, millele tuleb lisada veel kooli oma töömeeste tehtud tööd.

Suurjäätmete äravedu Loksa linnas
Loksa linnas toimub üks kord
kvartalis (neli korda aastas) TASUTA
suurjäätmete äravedu (mööbel,
madratsid, vaibad, diivanid).

esitama avaldusi. Avaldus palun tuua
linna kantseleisse Tallinna tn 45 või
saata meiliaadressile linn@loksa.ee,
laivi.kirsipuu@loksa.ee.

Järgmine suurjäätmete äravedu
toimub septembris. Kuna kuupäev
on alles täpsustamisel, siis on
elanikkonnale palve: palun jälgige
reklaami ja teateid. Kuulutused
pannakse üles kortermajade ja linna
teadete tahvlitele ning kodulehele
www.loksalinn.ee.

Avalduses tuleb märkida lepingu
number ja lepingulise isiku või
Korteriühistu nimi, jäätmete kirjeldus, asukoht ning ligikaudne kogus.  Jäätmed tuleb panna jäätmekonteinerite
juurde.
Eraisikud
ladustavad suurjäätmed oma territooriumile värava juurde, et tagada
autole juurdepääs.

Korteriühistute juhatajad ja eramajade omanikud võivad juba hakata

eelnevalt teada antud kuupäeval.
Avaldus peab olema esitatud vähemalt üks nädal enne veo toimumist.
Veo päeval või veole järgnevatel
päevadel palume jäätmeid mitte
enam lisada või välja tuua. Kui
ettenähtud ajal ei ole olnud võimalik
oma jäätmeid ära anda, tuleb oodata
järgmise korrani. Nii hoiame oma
koduümbrused puhtana.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõuniks

Suurjäätmeid veetakse ainult ühel,

Jätkusid tööd ka Loksa Kultuurikeskuse hoone reoveerimisega, mille käigus
sai maja uue ja kauni paetrepi. Kultuurikeskuse hoone muusikakooli osas
restaureeriti suur trepp ja vasakpoolne koridor. Õnnestus säilitada ja taastada
teise korruse tammeparkett ja remondi käigus vahetati amortiseerunud
elektrisüsteem. Nii lisandub igal aastal uusi reoveeritud ja kaasajastatud
olme- ja muusikaruume. Kõiki töid tehes oleme seni järginud maja
restaureerimisprojekti.
Sellel aastal teostas töid OÜ Loksa Ehitus, kelle tublide töömeeste tööga
võime igati rahule jääda.
Helle Lootsmann
Loksa linnavolikogu aseesimees

Keskkonnasäästlike
tarbimisharjumuste
kujundamine nõuab
elukestvat õpet
Loksa Gümnaasium taotles 2014-2015 õ.a KIKilt õppesõitudeks ja
aktiivõppeprogrammideks Keskkonnateadlikuse programmist toetust
projektile „Eesti kauni loodusega tutvumine“.
KIK finantseeris projekti abikõlbulikke kulusid summas 11060 eurot. Projekt
„Eesti kauni loodusega tutvumine“ on tänaseks lõppenud. Õppesõidud
toimusid erinevatesse Eestimaa paikadesse - Sagadisse, Palmse, Oandule,
Aegviitu, Viljandisse, Haapsallu, Murastesse, Tartusse, Pühajärvele, Otepääle,
Karulasse, Palamusele, Tallinna. Õppekava arenduslikud programmid olid
koostatud vastavalt õpilaste eale. Tegevused olid planeeritud looduskeskustes,
loodusradadel ja jääajakeskuses nii eesti kui vene osa õpilastele. Oli võimalus
erineval viisil õppida, arendada loovust, ettevõtlikust, seoste loomist jne.
Õpilaste poolt koostatud ettekandeid ja referaate saab edaspidi kasutada
õppetöö mitmekesistamiseks.
Projekti lisaväärtuseks on kindlasti täiendav ning süvendatud huvi
loodushariduse vastu üldisemalt, õpilaste huvi loovtöö vastu ja projekti
käigus saadud positiivsed emotsioonid.
Ma tänan kõiki Loksa Gümnaasiumi õpetajaid ja lapsevanemaid, kes aitasid
kaasa projekti edukale realiseerimisele.
Hea meel on teatada, et ka järgmise, 2015/2016 õppeaasta projekt „Loksa
Gümnaasium hindab ja väärtustab loodust loovuse arendajana“ on rahastuse
summas 15 014 eurot saanud.
Edu meile projekti realiseerimisel.
Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi direktor

Loksa Jäätmejaam on avatud:
			 ESMASPÄEV 10.00-14.00
			KOLMAPÄEV 13.00-19.00
			NELJAPÄEV 13.00-19.00
			LAUPÄEV 10.00-15.00
			

Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel

n ÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
n Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt kui ka ettevõtetelt.
n Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi konteinerisse.
n Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa informatsiooni kodulehel
www.jaatmejaam.ee, koha peal jäätmejaama operaatorilt või tel 52 93 020.

ELU 5

Suur tänu noortele!

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil Kalurite tn 2b
Loksa linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot. Kinnistu asub looduslike tiikide põhjakaldal,
mereni (Hara laht) umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

2.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 4650 eurot. Mereni umbes
300m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

3.

Kuusalu kihelkonna Lauritsapäeva rongkäigus olid rivis Loksa ja Kuusalu
noored kotkad ja kodutütred koos naiskodukaitsjate ja kaitseliitlastest
liputoimkonnaga.
Enne rongkäigule suundumist toimus Kuusalu kalmistul Eesti Eruohvitseride
Kogu pärja asetamine Vabadussõja Mälestussambale.
Suur tänu noortele, kes panustasid oma vaba aega, et osaleda sellel soojal
päeval Lauritsapäeva rongkäigul.
Aitäh Tarmo Metus, Mattias Idavain, Marko Metus, Pert Paesüld, Paul
Paesüld, Martti Neidla, Andrei Bekker, Siim Aksel Amer, Andres Burov, Märt
Mägi, Margit Liiman, Liisa Olop, Marii Marleen Pille ja Helerin Tihane!

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.

Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine
ja kinnistu jagamine. Enampakkumise alghind 59960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m.
Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

5.

Hoonestatud kinnistu aadressil Posti tn 11 Loksa linn, pindala
2342 m², sihtotstarve ärimaa. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine. Kinnistul asub endine saunahoone pindalaga 527 m²,
koos kõikide tehnovõrkudega ja lokaalse kütte võimalusega,
võimalik vaba katusealuse väljaehitamine (umbes 100m²),
Hoones on toimiv elektrisaun. Võimalik on kinnistu suurendamine kõrvalasuva hoonestamata maa arvelt. Enampakkumise alghind on 79 125 eurot.
Loksa linnas on rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja biopuhasti.

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 27.08.2015 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Head lõbutsemist batuudil!
TULGE LOKSA LINNARAAMATUKOKKU
LAUPÄEVAL, 22. AUGUSTIL kell 12.00
«LOODUS JA INIMENE»
LOOMINGULINE
KOHTUMINE AJAKIRJANIKU,
KUNSTNIKU JA KIRJANIKU
GERBERT TSUKKERIGA
Räägime Eesti loodusest,
autor loeb luuletusi ja
demonstreerib akvarelle.
TASUTA!

Loksa linna päeval on traditsiooniks kujunenud lastele
tasuta batuudi paigaldamine. Erandiks pole ka käesolev
aasta kui Loksa linn laupäeval, 22. augustil tähistab
oma 22. sünnipäeva. Loksa Kultuurikeskus tellis ja parki
paigaldatakse lastele batuut – Suur Robinsoni rada (koos
liumäega). Rentisime selle firmalt Batuudimaailm ja
nemad teevad ka paigaldustööd ja garanteerivad batuudi
kasutamise reeglite järgimisel ohutuse. Nagu alati on
kohal ka firma operaator kes koordineerib kasutamist ja
annab nõu. Batuut on kogu ulatuses külgedel varustatud
turvavõrguga ja seda saab kasutada korraga 25 last.
Batuudil ei tohi teha saltosid, batuudi külgedel ronida
ja joogiga batuudile minna ei tohi. Batuudi kasutamisel
peavad lapsed ära võtma jalatsid. Kuigi reeglite järgimisel
on batuut lastele ohutu, kutsun vanemaid peomelus siiski
jälgima ka ise oma laste lõbutsemist.
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht

RANNAVÕRKPALL „LOKSA 2015”
Võistlus toimub 22. august 2015 a.
Võistluspaigaks on Loksa rand.
Võistluste algus on 11.00.

EELINFO
Rahvusvahelisele Muusikapäevale pühendatud kontsert
Loksa Kultuurikeskuses
1. oktoobril toimub kell 14:10 Loksa Kultuurikeskuses Rahvusvahelisele
Muusikapäevale pühendatud kontsert.

www.kammerfest.ee

Esineb Mihkel Poll. Ta on edukalt
osalenud paljudel rahvusvahelistel ja
üleriigilistel konkurssidel. 2004. a pälvis ta
1. preemia ning orkestri eripreemia Rina
Sala Gallo nimelisel pianistide konkursil
Monzas, Itaalias. Ta on 2004. a Eesti
Kultuurkapitali aastapreemia ja 2013. a
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore
kultuuritegelase preemia laureaat.

Avaldame kaastunnet
Natalja Rokunovale abikaasa surma
puhul!
Akart Print OÜ kollektiiv.

REGISTREERIMINE
Turniirist osavõtuks saab registreeruda telefonil 5041944,
e-posti aadressil: rainer.lapp@loksa.ee või võistluspaigas võistluspäeval kell
10.00-10.30.
Võistluspaigas kohapeal tuleb tasuda osavõtumaks, mis on 12 EUR paari kohta.
Eelnevalt registreerunud paaridele on osalustasuks 10.- EUR
OSALEJAD
Turniiridel võivad osaleda kõik mängijad, kes peavad ennast amatöörsportlasteks
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Turniir mängitakse nii nais-, kui meespaaridele.
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi.
Turniiri võistlussüsteemi ning mängude formaadi otsustab turniiri korraldav
peakohtunik vastavalt osavõtjate arvust lähtuvalt.
AUTASUSTAMINE
Igat turniiril osalenud võistkonda autasustatakse auhindadega.

Võistlust toetavad auhindadega:
AS A. Le Coq, Loksa Laevatehase AS, Viinistu konverentsi ja puhkekeskus,
Loksa Clothing Expert OÜ, Kotka Rist OÜ, Oldi Pood, Kuivoja Puhkekeskus,
Kolgaküla Tall OÜ, Kotka Forell, Loksa Linnavalitsus

UUED KALENDRID LOKSA LILLEÄRIS
Loksa Lilleärisse (Tallinna 43, Loksa)
saabusid müügile venekeelsed
2016. aasta kalendrid:
n mereteemalised
n aiapidajale
n õigeusukalendrid ikoonidega ja 		
pühadega

Korstnapühkimise
teenus!

OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)
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

Tere tulemast!

Endiselt müügil suveniirmedalid ja
suveniirlusikad, suured, väga suured ja
väikesed postkaardid, samuti suur valik
Leedu keraamikat ja punutisi.

