Kallid naised!
Südamlikud õnnitlused teile rahvusvahelise naistepäeva puhul!
See ilus püha kevade alul saabub koos päiksekiirtes tärkava loodusega – veevulina, paisuvate pungade, lõkendama
lööva lillemere ja lõõritava lõokesega. Olgu teiegi elus rohkelt kevadet – päikest, helgeid ja pilvituid päevi, palju
naeratusi, head tuju, rõõmu ja õnne!
Rein Heina, Loksa linnavolikogu esimees							
				

								

Värner Lootsmann, Loksa linnapea

LOKSA KANDI AJALEHT 							
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Loksa linn tunnustas tublimaid
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Loksal

Palju õnne!
MÄRTS

Loksal tähistati Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva 24. veebruaril.
Hommikul asetasid linnajuhid
koos kodutütarde ja noorkotkaste
esindajatega Loksa kirikuaias
oleva mälestuskivi jalamile lilled
ja küünlad mälestamaks Eesti eest
oma elu andnuid.
Pidulik kontsert–aktus toimus
Loksa
Gümnaasiumi
saalis,
kus
kuulutati
välja
Loksa
linna Aukodanik, Loksa linna
Teenetemärkide, Loksa linna
Aumärkide Loksa Märk, Loksa
Aasta Noor tiitli ja Loksa linna
Aasta Sportlane tiitli saajad ning
anti üle Loksa linna Tänukirjad
ja elukoha registreerimise 2016
kampaania auhinnad.
Kontsertosas esines lihtsa, kuid südamliku kavaga Getter Jaani, kes
avas kontserdi pidulikult hümniga,
mida laulis kaasa kogu saal.
Väga mitmekülgse kontserdi andsid
Loksa noored ja taidlejad.
Riina Juhkami juhendamisel esinesid
Rannamemmede tantsijad. Kaili

Peetermanni juhendatavad Rannalained (Loksa line-tantsijad) esitasid
tantsuseade „Aastapäeva mix“. Väga
särtsakad rahvatantsud tõi vaatajateni
Loksa Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tantsurühm, juhendaja Elna Linkvist. Nende polkade ja Tuljaku järgselt
ei tahtnud aplaus saalis vaibuda.
Anna Elisabeth Mänd (õpetaja Erika
Kasetalu) esines kahe flöödipalaga
ja puhkpilliansambel Lauri Metuse
juhendamisel esitas samuti kaks
põnevas seades lugu. Kontsertosa
lõpetas Teele Utti juhendatav Loksa
Muusikakooli lastekoor isamaaliste
lauludega, mis panid igal eestlasel
saalis hinge helisema.

Seejärel sai sõna Loksa linnapea
Värner Lootsmann. Ta andis üle
Loksa linna sissekirjutanute vahel
loosi läinud auhinnad, tänukirjad,
Loksa linna aumärgid Loksa Märk.
Perepiletid kõikidele Loksa Kultuurikeskuse üritustele 2017. aasta
jooksul said: Janno Tobi, Karin
Ilves, Damir Gorgadze, Elis Anikina,
Triin Kosso, Oliver Järve, Tatjana
Gerassimtšuk. Kuni 4-liikmelise
pere kruiis Rootsi võitsid Maria
Poptsova ja Mihkel Rohtla; televiisor
anti pidulikult üle Ivi Adlerile ja
sülearvuti võitja väike Ly-Lii Tobi
käis auhinnal järel koos isaga.
Loksa linna Tänukirjad
said:
Alla
Sitnikova,
Tatjana
Serebrjakova,
Vladimir Ivanov, Zoja
Linjova, Maria Barilko,
Vladimir Syreskin, Hannes Peetermann, Diina
Lukjanova,
Valentina
Jeršova, Viktor Šrainer,
Larissa
Pomjantovskaja,
Niina Kovaljova, Angelina

Sviridova, Marina Letfullina, Diana
Nooska,
Svetlana
Potjomkina,
Natalia Zinenko, Linda Kask,
Valentina Rjabõškina, Margarita
Prokopova,
Natalia
Marhivka,
Aivar Jürimets, Gerta Allemann,
Margit Amer, Deivi Loomus, Riina
Paartalu, Erika Kasetalu, Teele Utt,
Galina Nikitina, Marija Kudrjakova,
Helle Lootsmann, Lauri Metus,
Rainer Lapp, Ljudmilla Tursk, Juri
Grill, Natalia Kalinina, Ülle Vilba,
Külli Adler, Heli Pitertsev, , dr Tiiu
Põldmaa, dr Olga Bondareva, dr Mall
Idavain, dr Tatjana Proskurina, dr
Tatjana Nugis, Erich Reimets, Loksa
Clothing Expert OÜ, KASKOD MTRONIX OÜ, N.R. ENERGY
Osaühing, Forans Eesti AS, Loksa
päästekomando, Djuk OÜ, Akart
Print OÜ, Eduger OÜ, Länvin OÜ.
Loksa Linna Aumärgid Loksa
Märk said Karin Kask, Kaili
Peetermann, Sergey Pomjantovskiy,
Kaire Kotkas, Zoya Ivanishkina ja
Olga Maslova.

Loe edasi lk 2-3

Nikita Kalinin 89
Asta Vompa 88
Nina Grablevskaya 88
Ülo Allik 88
Anna Pajupuu 86
Elizaveta Deriy 85
Vaike Pikrpõld 85
Vaike Pruul 85
Laine Hoffmann 84
Klavdiya Baranova 82
Evgenia Filenko 82
Vello Laht 82
Reet Viirand 82
Laine Pruus 82
Antonina Solovjova 81
Nataliya Ivonina 80
Faina Skljomina 80
Vladimir Zaytsev 80
Ülo Kokser 80
Eduard Jakobson 75
Hans Niinpalu 75
Ene Jürimaa 75
Galina Horoško 75
Helju Suurtamm 75
Märt Kodusaar 70
Tatjana Lykova 70
Ilme Seppago 70
Uusi ilmakodanikke ei
ole sündinud
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Austatud loksalane!
Loksa linnapea Värner
Lootsmanni tervitusest
Loksa kandi rahvale
24. veebruari 2017. a
kontsert-aktusel Loksa
Gümnaasiumis

“Kolm kuud tagasi saime me
uue, ideederikka ja muutustele
orienteeritud valitsuse. Valitsuse,
kelle eesmärgiks on murda
stagnatsioon majanduses ja viia
see tõusule. Ratase valitsuse
eesmärgiks on panna pidurid
rahvastiku vähenemisele. Kui see
õnnestub – siis sellist valitsust
meil vaja oligi.
Valitsuse eesmärgiks on ka
eelmise valitsuse poolt algatatud
riigihaldusreformi läbiviimine.
Sõitvat rongi peatada ei soovitud
ja nii seda täna kiirustades
ka tehakse. Selle riigireformi
osa alles kavandatakse aga
haldusreform on juba jõudnud
lõpusirgele. Kas kõik õnnelikult
finišisse jõuavad, näeme
15. oktoobril.
See puudutab ka väikest osa
Eesti riigist – Loksa linna,
mille me töökohaks, elukohaks,
sünnikoduks oleme valinud.
Milline saab olema haldusreformi
resultaat, näeme me mõne kuu
pärast. Aga Loksa on ja Loksa
jääb ja meie teiega teeme kõik,
et linn areneks, et areneks kogu Loksa piirkond, muutuks
ilusamaks ja jõukamaks nii meile
kui meie lastele ja lastelastele.
Loksa linna jaoks ei ole viimased
aastad olnud kerged, aga võin
Teile täna kinnitada, et me oleme
hakkama saanud. Toon vaid paar
näidet.
Marsalis OÜ tõi 9 kuud tagasi
oma tootmise Loksale, et siia
jääda ja oma tootmistegevust
arendada ja laiendada ning täna
töötab tehases üle 300 töötaja
ning see on vaid algus. Võin
täna ka kinnitada, et Viru Haigla
AS rajab 2018. aastaks Loksale
esmatasandi tervisekeskuse, mis
lubab laiendada ja parandada
tervishoiuteenuste kättesaadavust
Loksa regioonis tervikuna.
Tänast Loksat aitate paremaks
luua Teie siin ja kõik need
loksalased, kes ei vingu ega
virise, vaid tulevad nõu ja jõuga
appi ka siis, kui neid ei kutsuta.
Just selliseid loksalasi me täna
täname.
Anname oma väikese panuse
esivanemate loodud ja meie jaoks
hoitud Eesti riiki. Teist riiki meil
ei ole ja teist riiki me ei soovi.
Hea loksalane - ilusat Eesti
Vabariigi 99. sünnipäeva Teie
perele ja kogu Loksa kandi
rahvale.“

Karin Kask pälvis Loksa linna
Aumärgi tubli töö ja pühendumuse
eest Loksa linnale. Karin Kask on
Loksaga seotud 2008. aastast, kui
ta asus tööle Loksa Linnavalitsuses
linnasekretärina. Tema töö olnud
väga mitmekülgne: linnavalitsuse
eelnõude ettevalmistamine, dokumentide vormistamine, erinevate
registrite nõuetekohane täitmine
jpm. Karin on väga kohusetundlik
ja korrektne, alati abivalmis. Väga
suure panuse andis ta Loksa linna
laste ja perede heaolu arengukava
kuni 2021 koostamisse.

Kaili Peetermann pälvis Loksa
linna Aumärgi käsitöötraditsioonide
hoidmise ja edendamise eest. Samuti
on Kili väga aktiivne, lainerite
juhendaja. Kalili Peetermann on
Loksal üks aktiivsemaid käsitöö tegijaid ning tubli noorte
käsitööringide
juhendaja,
kes
hangib ise ka käsitöömaterjalid
ja tööks vajalikud väikevahendid
(niidid, nõelad, vardad jms). Nendes
ringides tehakse erinevaid käsitöid
nagu lapitehnika, kudumine, heegeldamine, kangastelgedel kudumine,
keraamika tööd, viltimine jms.
Käsitöö esemeid pannakse üles
näitusteks ning müügiks.
Noortest koosnev rühm tegutseb
koos MTÜ Rannamännid käsitöötegijatega nii õppides kui ka ise
õpetades.

Kaire Kotkas pälvis Loksa linna
Aumärgi Loksa linna alushariduse
edendamise eest. Kaire Kotkas on
Loksa lasteaeda juhtinud alates
2009. aastast. Sel perioodil on Loksa
lasteaed saanud täiesti uue ilme,
lasteaed on saanud endale ilusa nime
Õnnetriinu ning lasteaias on alustanud tööd keelekümblusrühmad. Samuti toimuvad Kaire eestvedamisel
juba mitmendat aastat Loksa lasteaialastele KIK-i projektide raames
loodusteemalised väljasõidud ja
õppeprogrammid.

Sergey Pomjantovskiy sai Loksa
linna Aumärgi panuse eest Loksa
linna toimiva veemajanduse tagamisel. Alates 1986. a töötab ta
Loksal santehniku-lukksepana. Praegu töötab Sergei Pomjantovskiy
OÜ Loksa Haljastuses operaator–
santehnikuna. Sergey Pomjantovskiy
on väga kohusetundlik spetsialist,
kel tuleb töötada ka ootamatult
nädalavahetusel või öösel. Alati, kui
vaja, on ta tööl.

linna Aumärgi tähelepanuväärse panuse eest Loksa venekeelsete noorte
Eesti kodanikeks kasvatamisel. Tema eestvedamisel liitusid aastaid
tagasi Loksa noored programmiga
Minu Riik, mis käivitus 2002/2003
õppeaastal
riikliku
programmi
“Integratsioon eesti ühiskonnas
2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi
Presidendi Kantselei, Riigikogu
Kantselei ja Riigikantseleiga. See
oli ja on mõeldud eeskätt vene
õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate klasside õpilastele, milline
tutvustab õpilastele riiki ja võimu
ning poliitilisi institutsioone. Alates
2009/2010 õppeaastast kannab Minu
Riik kodanikuhariduse programmi
nime.
Õppepäevadel
osalemine
on avardanud õpilaste silmaringi,
andnud parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitanud neis huvi
paremini järgida riigis toimuvat,
see aga ongi üks osa meie riigis
taotletavast lõimumisprotsessist. Loksa Gümnaasiumi noored osalevad
tänini igal sügisel selles programmis.

Olga Maslova pälvis Loksa
linna Aumärgi kauaaegse ja kohusetundliku töö eest. Olga Maslova
on aastaid teatanud väikeettevõttes
Loksa Clothing Expert OÜ-s (endine
Loksa Elta OÜ). Õmblustöökoda
avati Loksal 1991. aastal, tollase
Eesti
Kergetööstusministeeriumi
algatusel. Esmalt tegeldi nii õmblustööde ja kudumistöödega, millest
tänaseks on väljakasvanud väike, aga
tugev õmblusfirma, kelle toodangu
põhiosa läheb eksporttoodanguna
piiri taha. Olga Maslova on olnud nn
ettevõtte patrioot.
Seejärel võttis sõnajärje üle
volikogu esimees Rein Heina, kes
tänas meenete ja tänukirjadega
Aasta Noore ja Aasta Sportlase
tiitli pälvinuid.

Zoya Ivanishkina pälvis Loksa

Aasta Noore tiitli saajaid oli sellel

aastal Loksal kaks. Selle tiitli
pälvisid Helina Piibeleht ja Siim
Aksel Amer.

Helina
Piibeleht
on
Loksa
Gümnaasiumi õpilasesinduse asepresident. Kooli ürituste ettevalmistamisel on alati Helina olnud
eestvedaja ja vastutaja rollis. Helina
on heatahtlik, abivalmis. Koolielu
huvitavaks muutmisel on alati
välja pakkunud erinevaid ideid.
Koolikaaslaste seas omab suurt
populaarsust. Helina peale saab
alati loota, ta peab oma lubadusi.
Ta on rõõmsameelne, nakatava
naeruga. Palju aastaid on Helina
olnud kodutütar, andes tõotuse
2010. aastal. On aktiivne osaleja
Loksa rühma töös ja pälvinud
tunnustuse
Harju
ringkonnas.
Helina on osalenud Vabariiklikul
Ernakesel 2013. ja 2014. aastal.
Kaitseliidu aasta aktiivsuse näitajaks
oleva 48 tundi on Helina viimasel
viiel aastal ületanud saavutades
400. Ta omab Kodutütarde 3.
järku ja hoolsuspaela. Helina on
edukalt esindanud Loksa rühma,
Harju Malevat ja Eesti Kaitseliitu
maakondlikel, vabariiklikel ja ka
rahvusvahelistel võistlustel. Helina
oli 2016. aasta võidupüha paraadil
Harju maakonna tuletoojaks. Ka
Noortekeskuse töös on Helina alati
valmis vabatahtlikuna aitama.

Siim Aksel Amer õpib Loksa
Gümnaasiumi 11. klassis. Ta on
Loksa Gümnaasiumi õpilasesinduse
sekretär. Ta on väga aktiivne noor
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unnustas
tublimaid
aastapäeva tähistamine Loksal
Loksa koolielus (ülekooliliste ürituste organiseerimine, läbi viimine).
Ta on alati nõus aitama teisi oma nõu
ja jõuga. Alati, kui on palutud, on ta
abiks ka linnaüritustel.
Samuti on ta väga aktiivne noorkotkas, kes on teistele igati eeskujuks. Siim Aksel Amer on
edukalt esindanud Loksa rühma,
Harju Malevat ja Eesti Kaitseliitu
maakondlikel, vabariiklikel ja ka
rahvusvahelistel võistlustel.
Siim Aksel Amer oli 2016. aasta
võidupüha paraadil Harju maakonna
tuletoojaks.
2016. aastal oli tema eriliseks
panuseks noorte valdkonnas Loksa
noorsootöö
sisehindamise
läbi
viimise meeskonnas osalemine. Ta
on positiivse ellusuhtumisega ja
ideede genereerija.
Loksa linna Aasta Sportlase tiitli
pälvis Epp Paalberg.

Epp on pälvinud Loksa linna
aunimetuse „Aasta Sportlane“ kahel
korral. 2016. aasta sporditulemused
on igati tunnustamist väärivad Loksa
linna Aasta Sportlase tiitliga.
Ülevaade tema saavutustest
Üle-eestilised võistlused
*Eesti meistrivõistlused
suusatamises N 30 km II koht
*Eesti noorsoo, juunioride,
A-ja B-klassi kergejõustiku
meistrivõistlused NJ 2000m
takistusjooks I koht
*Eesti noorsoo, juunioride,
A-ja B-klassi kergejõustiku
meistrivõistlused NJ 3000m jooks
III koht
*Eesti meistrivõistlused
orienteerumises, N18 tavarada I
koht
*Eesti meistrivõistlused
orienteerumises, N18 lühirada III
koht
*Eesti noorte ja juunioride
meistrivõistlused suusatamises N18
5km KL 4. koht

ETV-Swedbanki noorte suusasari
2015/16 N18 üldkokkuvõttes
(5 etappi) 4. koht
*Viru maraton N20 42 km I koht
*Eesti klubide karikavõistlused
murdmaajooksus NJ 3km I koht
*Eesti koolinoorte meistrivõistlused
orienteerumises gümnaasiumiaste
II koht
Häid sporditulemusi on tal teistelgi
aladel. Samuti on Epu 2017. aasta
alanud väga sisukalt. Jaksu ja edu
sulle, Epp, edaspidiseks!
Anti välja kolm Loksa linna
Teenetemärki. Loksa linna Teenetemärgid said Valvi Joaväli tähelepanuväärse panuse eest Loksa
kandi hariduselu edendamisel ning
eesti keele ja kultuuri hoidmise
eest; Viktor Fjodorov tänuväärse
töö eest Loksa linna arengu heaks;
Hilleri Treisalt tähelepanuväärse
panuse eest Loksa kandi elu
korraldamisel ja loksalaste heaolu
tagamisel.

Valvi Joaväli on Loksaga seotud
olnud 1985. aasta sügisest, mil ta
asus tööle Loksa 1. Keskkooli eesti
keele ja kirjanduse õpetajana. Alates
1993. aastast töötas Valvi Joaväli
ka kooli huvijuhina. 2003. aastal
sai Valvi Joaväljast Loksa kooli
õppealajuhataja.
Valvi Joaväli on erakordselt
töökas, pühendunud ja kohusetundlik inimene, kelle panus
Loksa kooli arengusse, õppe- ja
kasvatustegevusse
on
vaieldamatult märkimisväärne. Suur töövõime,
hea
planeerimisoskus,
süsteemsus, järjekindlus koolielu
organiseerimisel ja nõudlikkus
kolleegide ja õpilaste, ennekõike aga
enese vastu teevad Valvi Joaväljast
autoriteetse ja lugupeetud õpetaja,
õppealajuhataja, kolleegi. Tema
nõuandeid ja toetust vajatakse ja
tunnetatakse igapäevases koolitöös,
tema kui valdkonnajuhi põhjalikkus

ja täpsus on kollektiivile eeskuju
näitavad.
Valvi Joaväli on põhimõttekindel,
eetiline ja aateline inimene, kes
väärtustab isamaalist kasvatust,
eesti keelt ja kultuuri ning juhindub
sellest
kooli
õppe-kasvatustöö
organiseerimisel ja juhtimisel.
Loksa linna Teenetemärgi vääriline
on OÜ Loksa Haljastus juhatuse
esimees ja MTÜ Pensionäride
ühenduse Loksa Kompass juhatuse
esimees Viktor Fjodorov.
Viktor Fjodorovi esitas Loksa
linna Teenetemärgi kandidaadiks
Pensionäride ühendus Loksa Kompass MTÜ juhatuse nimel juhatuse
liige Vladimir Ivanov.

Viktor Fjodorov töötab Loksal
alates 1990. aastast, algul kaubanduse ja tööstuse alal, siis 1998-2008
töötas Loksa Laevatehases vanemmeistrina. Alates märtsist 2009
kuni märtsini 2014 oli Loksa linna
reoveepuhasti juhataja ning oli ka OÜ
Loksa Haljastus juhatuse liige. 2014.
aastal juhtis ta Loksa linna heakorra
asutust Loksa Linnahooldus.
2014. aasta lõpust on Viktor Fjodorov
OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige
– tegevdirektor. Viktor Fjodorov
on kahe aasta jooksul tunduvalt
parandanud OÜ Loksa Haljastus
majandusja
finantsolukorda.
Ööpäevaringne veevarustuse ja
kanalisatsiooni
teenuse
kättesaadavus Loksa linna elanikele
on tema vastutada. Viimase kahe
aasta majandustegevuse tulemuse
analüüsi alusel kooskõlastas Konkurentsiamet OÜ-ga Loksa Haljastus
seni kehtinud hindade asemel
uued teenuste hinnad, vähendades
veevarustuse teenuse hinda 3 senti/
m³ kohta ja reovee ärajuhtimise ja
puhastamise teenuse hinda 23 senti/
m³ kohta.
Viktor Fjodorov osaleb aktiivselt
linna ühiskondlikus elus. Alates
2014. a oktoobrist juhendab ta

MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa
Kompass tegevust. Tänu tema
algatusele osales MTÜ Loksa
Kompass 2015. aastal kohaliku
omaalgatuse programmis projekti
taotluste voorus ja sai projektile
„Loksa eesti ja vene pensionäride
ühenduste koostöö arendamine“
toetuse. Projekti raames viidi edukalt
läbi 2 ekskursiooni, 3 kokkutulekut,
kus osalesid MTÜ Loksa Kompass
ja MTÜ Rannamännid liikmed.
2016.a jätkus MTÜ Loksa Kompass
ja MTÜ Rannamännid koostöö –
projekti „Vabaühenduse initsiatiivi
tugevdamine
oma
kogukonna
kultuuri edasikandmiseks“ raames
toimus Seto kultuuri ja kommetega
tutvumine.

Hilleri Treisalt on lõpetanud
Loksa Keskkooli. Pärast kõrgkooli
lõpetamist töötas 3 aastat õpetajana
Tartus. 1997. aastal tuli tagasi
kodukohta, kus 14-ne aasta vältel
jagas koolitarkust Loksa Vene
gümnaasiumi lastele.
Põhitööst vabal ajal täiendas
Hilleri oma teadmisi Tallinna
Pedagoogikaülikoolis
põhikooli
kunstiõpetaja erialal ja osales
aktiivselt Loksa linnavolikogu kahe
koosseisu töös.
2009. aastal kutsuti Hilleri Treisalt
tööle Loksa Linnavalitsusse, kus ta
töötab tänaseni. Abilinnapeana juhib
Hilleri Loksa linna nn „pehmeid
valdkondi”:
sotsiaalhoolekannet,
haridust, kultuuri-, spordi- ja
noorsootööd.
Tema toimetada on regulaarselt
ilmuv linnaleht Loksa Elu ja ta
on linna toimiva kodulehe üks
loojatest ja praegune töös hoidja ja
kaasajastaja. Hillerit kohtame me
ka pea igal ülelinnalisel üritusel
nii korraldaja kui fotograafi rollis.
Hilleri Treisalti 20-ne aastast
tegevust õpetajana ja abilinnapeana
iseloomustab missioonitunne, kohusetundlikkus ja töökus.

Aukodaniku tiitli pälvis Loksa
linnapea Värner Lootsmann suure
panuse eest Loksa linna arengusse.

Värner Lootsmann lõpetas Loksa
Keskkooli 1963. aastal. Loksa kandi
tegemistega on Värner Lootsmann
olnud väga tihedalt seotud alates
90-ndate aastate lõpust, kui ta asus
taas elama kodukohta.
2003–2005 oli ta Loksa Linnavolikogu liige ning 2005. aastal Loksa
Linnavolikogu esimees. 2006–2009
oli ta Harju maavanem. Alates 2010.
aastast on Loksa linnapea.
Värner Lootsmanni panus Loksa linna
arengusse olnud märkimisväärne. Ta
on juhtinud Loksa linna tulemuslikult
läbi keeruliste majandusaastate, on
otsinud ja leidnud uusi võimalusi linna
arenguks. 2013. aastal sai Loksa linn
endale renoveeritud lasteaia, 2014.
aastal valmis Loksa Jäätmejaam.
Linn on saanud endale kaasaegse
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Ka
töökohtade loomisel on ta otsinud
võimalusi, et ettevõtjaid Loksale
kutsuda – 2015 aastal avas Loksal
uksed Loksa Eakate Kodu, 2016.
aastal ostis endise Laevatehase
kinnistu ja tõi oma tootmise Loksale
Marsalis Metall OÜ. Täna töötab
tehases juba ligi 300 töötajat ja
firma arengustrateegia kohaselt kahe
aasta pärast vähemalt 500 töötajat.
Töötades välja esmatasandi tervise
arengukava on Loksa linn koos Viru
Haigla AS-ga asunud panustama
Loksa regiooni esmatasandi tervisekeskuse ehitamisesse, mis peaks
valmima 2018. aastal. Loksa linn
on Värner Lootsmanni juhtimise
all saanud peale majanduskriisi ja
Loksa Laevatehase seisakut taas
arenguhoo sisse.
Pidu jäädvustas Tippfoto OÜ fotograaf
Peeter Hütt.

Hilleri Treisalt, abilinnapea
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Korraliku laste turvavarustuse õige
kasutamine säästab elusid

Sundühendamisest ja
(sund)valetamisest

Lapsevanema ülesanne on tagada oma laste ohutust
igas olukorras nii palju kui on tema võimuses. Kõik
me arvame, et oskame suurepäraselt juhtida autot ja
õnnetused ei juhtu meiega. Loodetavasti ei juhtugi.
Kuid kahjuks ei või me kunagi teada, mida toob ette
järgmine liiklusolukord ja kui osav või ettevaatlik on
vastutulev sõidukijuht.

Haldusreform on jõudnud uude, „sundühendamiste“ etappi. Kolm
nädalat tagasi sai 51 omavalitsust, sealhulgas ka Loksa linn ja Kuusalu
vald riigihalduse minister Mihhail Korbi kirja koos Vabariigi Valitsuse
määruse eelnõuga, mille teostamisel tekiks Kuusalu valla ja Loksa
linna ühinemise teel uus haldusüksus nimega Kuusalu vald. Valitsuse
ettepaneku saanud omavalitsustel palutakse esitada Valitsuse ettepaneku
osas oma arvamus maavanemale hiljemalt 2017. aasta 15. maiks.
Loksa ja Kuusalu vabatahtlik ühinemine luhtus. Põhjuseks Kuusalu
vallajuhtide soovimatus alates juba 2002 aastast võrdsete partneritena
laua taha istuda ja asju arutada. Veel paar aastat tagasi teatas Kuusalu
vallavanem Urmas Kirtsi, et Kuusalul vallal huvi puudub ning Loksa
linn võiks ühineda pigem Tallinna linnaga. Kui aga aasta tagasi Vabariigi
Valitsus otsustas haldusreformi tuhinas suurendada omavalitsuste
ühinemistoetusi kahekordseks ja vallavanematele pakuti vabatahtlikul
ühinemisel 12 kuu palka, muutusid Kirtsi-Kirsmani mõtted 180 kraadi,
sest rahanumbrid pole väikesed ja laenuraha Kiiu mõisa remondiks tahab
ju samuti tasumist.
Kahjuks on Kuusalu vallajuhtide visklemised ühinemise teemal, toonud
kaasa üksnes mõttetuid heietusi või lihtsalt labaseid valesid. Viimases
„Sõnumitoojas“ teatas volikogu esimees Enn Kirsman aga süüdimatult,
et Loksa juhtidega ei saa midagi arutada, kuna neid ei saa usaldada! See
on midagi uut! Kui Enn Kirsman räägib midagi usaldusest, siis tuletan
endisele Tallinna linnaametnikule meelde, kuidas Tallinna linnavalitsus
Enn Kirsmani teenetest loobus – vist ei olnud tööandja ja ametniku
(tänase vallavolikogu esimehe) suhted eriti usalduslikud. Aga küllap oli
süüdi ikka Tallinna linn!
Aga kui rääkida usaldusest või õigemini selle puudumisest kahe
omavalitsuse vahel, siis tekkinud on see ennekõike Kuusalu valla tänaste
juhtide soovi tõttu selgitada oma käitumisi vassimiste või pisi(sund)
valedega. Kindlasti mäletavad Kirsman-Kirtsi, miks loobus Kuusalu vald
Loksa-Kuusalu ühise Jäätmejaama ehitamise finantseerimisest, või miks
soovis Kuusalu vald, et ühine kergliiklustee Kolgakülast tuleks ehitada
ainult Kuusalu valda, või miks pidas vallavanem Kirtsi ebasoovitavaks, et
Kuusalus võiks olla tulevase Loksa Esmatasandi Tervisekeskuse filiaal…
Kordan veelkord juba Sõnumitoojas avaldatut – Loksa linnavolikogu
on seda meelt, et linna sundühendamine ei ole põhjendatud.
Sundühendamise
ja
Kuusalu
ülevõimuga
algab
linna
ääremaastumine, mis mõjutaks oluliselt kõigi loksalaste aga ka
Loksa piirkonna elukorraldust üksnes negatiivselt.
Ühinemisel ainult Kuusaluga Loksa elanikud kaotavad ja uue
omavalitsuse võimekus ei suurene. Esiteks ei ole kohalike omavalitsuste
reform seaduseandja poolt veel sisustatud – rakendusakte alles võetakse
vastu. Seetõttu kasutatakse määruse eelnõu seletuskirjas reformi mõjusid
hinnates sageli tingivat või kaudset kõneviisi, mis tähendab, et mitte
keegi ei tea, mis juhtuma hakkab. Kindlad on vaid kaks asja – suureneb
valla elanike arv ja territoorium. Teiseks saab haldusreformi eesmärke
saavutada ka omavalitsusüksuste koostöö kaudu. Sundühendamine peab
olema terviklikult läbi mõeldud, tuginema kindlatele positiivsetele
prognoosidele ning olema vajalik ka selleks, et saavutada reformiga
seatud sihte, mitte ainult eesmärki „5000 + “elanikku.
Kuusalu juhid ja vallavolikogu meie arvamust ei jaga. Seda kinnitab
taas 1. märtsi Sõnumitooja, kus lehe toimetaja Ülle Tamme väle sulg on
aitamas Kuusalu vallavolikogu esimeest. Ikka stiilis, kuidas Kuusalu vald
Enn Kirsmani isikus kangelaslikult pingutab ja Loksa juhid kõik tema
töövõidud veega alla lasevad. Et see kõik ajalooannaalidesse jõuaks,
ei unusta Kirsman teavitamast, et kõik on kirja pandud ja teavitatud ka
asjaga seotud instantse. Võib olla tõepoolest õnnestub tal tuua maa peale
hoopis teises reaalsuse elavad, ebausaldusväärsed Loksa linna juhid,
nagu ta lehes ütleb.
Kuna aga ebaõnnestumistes on alati süüdi kõik teised, siis Enn
Kirsman loodab, “et Värner Lootsmannil on mehisust, et algatada
umbusaldusmenetlus ka Loksa linnvolikogu esimehe Rein Heina suhtes,
kes on tõrjunud kõik meie katsed tulla läbirääkimiste laua taha.“
No tule taevas maa peale, kas Kuusalu vallavolikogu esimees Enn
Kirsman ei tea isegi seda, et volikogu esimehe umbusaldamine linnapea
kompetentsi ei kuulu, isegi mitte Värner Lootsmanni kompetentsi!
Rein Heina
Loksa linnavolikogu esimees

Lapse turvaiste ei saa olla vaid kohustuslik ese autos, et
politsei trahvi ei teeks, vaid on hädavajalik, kaitsmaks
Teie lapse elu ja tervist.
Sobiva turvavarustuseta on laps autos kaitsetu. Sama
kehtib ka lapse kohta, kes on kinnitatud vaid täiskasvanu turvavööga või kui kasutatakse lapse mõõtmetele mitte vastavat või ebakvaliteetset turvavarustust.
Samad ohud võivad kaasneda turvavarustuse valest
kasutamisest.
Kokkupõrge kiirusel 50 km/h on võrdne sõiduki kukkumisega ca 12 m kõrguselt ehk kolmekorruselise maja
kõrguselt. kokkupõrke hetkel sõidukis asetsevate asjade
ja inimeste kaal suureneb 40 korda. Näiteks 15 kg lapse
kaal on hetkega 600 kg. Kas täiskasvanu suudab hoida
kätes kinni 600 kg kaaluvat betoonist paneeli?
Mõningad soovitused, et meie lapsed jääks liikluses
ellu:

4. Kasutage kvaliteetseid tooteid.
Turvahälli ja turvatooli soetamisel uurige andmeid
tootja kohta ning kasutajate tagasisidet. Lisaks võib
interneti avarustes leida turvatoolide teste. Pärast
traagilist liiklusõnnetust on hilja mõelda, mis saanuks,
kui oleksin turvatoolile kulutanud 25 eurot rohkem ja
ostnud kvaliteetsema toote.
Kindlasti ei tohi kasutada nn sangadeta pepualust.
Selline alus kaob kokkupõrke hetkel silmapilk lapse
alt ja selle järel lendab laps rihmade alt järgi. Sellisest
seadmest on sama palju kasu, kui tavalisest padjast, mis
asetatakse lapse istmiku alla.

1. Väikesed lapsed peaksid autos sõitma seljaga
sõidusuunas nii kaua kuni see on võimalik
(kuni 4 - 5 eluaastani).

ÕIGE

Seljaga sõidusuunas sõitmine on kaks korda ohutum
kui näoga sõidusuunas sõitmine, sest lapse pea on
võrreldes tema kehaga raske (lapse pea moodustab
neljandiku kogu kehast, täiskasvanul aga ainult 6 %).
Väikesed lapsed ei ole miniatuursed versioonid täiskasvanutest. Nende selgrood ja kaelalülid on väljaarenemata ning asetsedes näoga sõidusuunas on oht neid
vigastada. Avarii korral põrkub seljaga sõidusuunas
istuva lapse keha vastu tooli seljatuge ning kahjustused
kaelale ja peapiirkonnale on tunduvalt väiksemad kui
näoga sõidusuunas istuval lapsel. Lapse sõidutamisel
esiistmel seljaga sõidusuunas tuleb välja lülitada
turvapadi. Vastasel juhul võib see saada kokkupõrkel
saatuslikuks.
2. Laste turvatool või turvahäll peavad vastama
lapse pikkusele ja kaalule.
Grupp

Kaaluvahemik kilogrammides

Ligikaudne vanusevahemik

0

0-10 kg			

0-11 elukuud

0+

0-13 kg			

0-15 elukuud

1

9-18 kg			

9 kuud – 4 eluaastat

2

15-25 kg			

3-7 eluaastat

3

22-36 kg			

6-12 eluaastat

Ohtlik ei ole see, kui jalad ulatuvad üle turvahälli, vaid
see, kui pea ulatub üle seljatoe serva.
3. Kaalule ja pikkusele vastavast turvatoolist või
hällist ei ole kasu, kui see ei ole korrektselt kinnitatud ja kui laps ei ole korralikult kinnitatud turvaseadme rihmadega.
Nagu eelpool mainitud, tekivad kokkupõrkel suured
jõud ja kinnitamata turvatoolist või selle rihmade nõrgast kinnitamisest ei ole kasu ning laps võib sealt
kergesti välja lennata ja saada raskelt viga. Mida
tugevamalt rihmu pingutada, seda väiksem on oht, et
kokkupõrkel laps sealt välja lendab.

VALE
Turvateste võib leida leheküljelt: http://turvatool.
blogspot.com.ee/2015/05/adac-2015-testid.html
Liiklusseaduse järgi, ei ole alla kolmeaastase lapse
takso tagaistmel sõidutamisel turvaseadme kasutamine
kohustuslik. Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et
last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt
kinnitatud ja tema süles on üks laps. Vanemate kui
kolmeaastaste laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb
vähemalt üks laps kinnitada turvavöö padja ja sõltuvalt
lapse kasvust kas täiskasvanu turvavöö või ainult selle
vöörihmaga või muu nõuetekohase turvaseadmega.
Ülejäänud laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb
kasutada vähemalt täiskasvanu turvavöö rihma.
Juhin tähelepanu, et kahepunkti turvavööga ei tohiks
last sõidutada. Kokkupõrkel võib murduda selgroog
kaheks ja tagajärjed võivad olla traagilised.
Ohutut liiklemist ja tervist Teie lastele.
Juhan Jevonen
patrullitalituse juht
Ida-Harju politseijaoskond
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Vastlapäev Loksa lasteaias

Sõbrapäev

Saabuski aeg jätta hüvasti talvega, et
kohtuda kevadega. Kuidas tähistada
vastlapäeva ilma pannkookide,
hernesupi ja vastlakukliteta. Nii
palju, kui meil lasteaias on erinevast
rahvusest lapsi, on ka traditsioone,
kuid kokad püüdsid arvestada
kõikiga. Söök söögiks, aga kuidas
pidu ilma lõbutsemiseta. Ilmaga meil
ei vedanud - lumi sulas ära, kuid see
meid ei kurvastanud, me tõime oma
peo saali.
Meie õpetajad ja treener olid
ettevalmistanud järgmised alad:
pannkoogijooks, tekisõit, viisu-vise,
suusatamine ja hoki. Me ei saanud
kõigi traditsioone järgida, lõpus
lükkasime välja majast kõik kurjuse,
jonni, halva tuju.
Lapsed olid kõik tublid, võttes osa
igast asjast, õpetajad ei jäänud ka
alla. Peo lõpus sai iga osaleja diplomi
ja kommi.
Kohtumiseni järgmisel vastlapäeval!
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õppealajuhataja
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14. veebruaril on meie vabariigis kombes tähistada sõbrapäeva. Ja kus,
kui mitte lasteaias, sünnib sõprus! Sellel päeval külastas meid maailma
kõige sõbralikum kass, Leopold! Ja mitte niisama, vaid tõi kingituseks
sõbravihmavarju. Kuid, nagu mõnikord juhtub, leidub see, kes tahab rikkuda
peo. Kurikaval hiir otsustas lapsed tülli ajada ja varastas sõbravihmavarju!
Tagasi nõustus ta seda andma vaid siis, kui lapsed tõestavad, et nad oskavad
olla sõbralikud!
Hiir andis neile palju keerulisi ülesandeid! Kuid meie lapsed, olgugi et
väikesed, juba oskavad olla sõbralikud, heasüdamlikud, lõbusad ja taiplikud!
Nii, et ülesannetega said nad hõlpsasti hakkama. Hiirele hakkas meie lasteaias
nii meeldima, et ta andis tagasi vihmavarju ja otsustas, et ei hakka enam
koerusi tegema ja palus saada temaga sõbraks.
Peo lõpus ütlesime koos kass Leopoldile olulised sõnad: „Lapsed! Hakkame
elama sõbralikult!“.
Larissa Nefjodova
Sipelgate rühma õpetaja

Loksa noormehed olid
lauatennisevõistlustel edukad!

Oma kodu, isamaad
igaüks meist kalliks peab.
Eesti lipu värvides
tähtsad sõnumid on sees:
sinine on kodutaevas,
must on meie mullapind.
Valge puhtus, lootus, rahu –
värvid rõõmustavad mind.
Sinitaevast ütleb „tere!”
suitsupääsukeste pere.
Leivavilja põllu sees
rukkililled sinised.

Loksa Lasteaias Õnnetriinu algas
pidupäeva tähistamine juba 23.
veebruaril. Kõik rühmad olid
meisterdanud lipud, mis juba
hommikul pandi lasteaia hoovi
uhkelt lehvima, tähistamaks Eesti
Vabariigi 99. aastapäeva. Saalis
toimus kontsert, kus esinesid
kõikide rühmade lapsed koos
õpetajatega. Volikogu esimees pidas
pidupäevakõne ja direktor tervitas
kõiki Eesti Vabariigi sünnipäeval.
Loksa Gümnaasiumist esines 3.-4.
klasside rahvatantsurühm õpetaja

Elna juhendamisel. Rõõm oli
kohtuda meie tublide vilistlastega.
Suur aitäh kõigile!
Soovin, et kõik me tunneksime
end hästi ja turvaliselt, et meie
lähedastel inimestel jätkuks tööd, et
meie noored saaksid hea hariduse,
et meie vanad oleksid hoitud, et
oleks rohkem headust ja armastust.
Hoidkem inimesi enda kõrval!

11. veebruaril toimusid Viljandis Kaitseliidu lahtised lauatennise 2017. a
meistrivõistlused.
Harju maleva esindusse kuulusid ka Loksa rühma noorkotkad Martti Neidla
ja Andrei Bekker.
Poisid saabusid koju tagasi noorkotkaste arvestuse 1. ja 3. kohaga.
Lisaks oli Andrei üldarvestuses kolmandal kohal, edestades paljusid mehi.
Margit Amer
Loksa rühma juht

Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
direktor

Loksa Lasteaed Õnnetriinu kollektiiv
õnnitleb Natalja Ivoninat
80. juubeli puhul!

www.lauatennis.ee
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Õues õppida on tore!
„Õues on huvitavam õppida“ - otsustasid „Sipelgad“ ning suundusid oma
linna avastama. Lapsed mitte ainult ei jalutanud mööda linna, vaid otsisid
rühma õpetajate poolt kokku pandud mõistatuse abiga tähti. Tähed peitsid
ennast erinevates kohtades - apteegis (A), muusikakoolis (O orkester),
spordisaalis (S), koolis (K) ning lastea (L). Mängu ajal jõudsid lapsed kuulata
Loksa ajalugu ning korrata Eesti tähestikku. Kui kõik tähed olid üles otsitud,
moodustasid lapsed sõna LOKSA. Vot niimoodi huvitavalt õppisime me
teemat „meie linn“!

Eesti Vabariik 99

Larissa Nefjodova
Sipelgate rühma õpetaja

Loksa kooli juubeliaasta
kokkutulek toimub 17. juunil 2017

Kokkutuleku osamaks on 10 €, alates 1. juunist 15 €
Ülekande tasumise võimalus alates 17. jaanuarist
2017 järgmistele Loksa Linnavalitsuse
arveldusarvetele:
Swedpank EE312200001120296285
AS SEB Pank EE241010002025531005
Selgitusse märgi:
nimi, lend (või millises lennus õppisid)
+„koolijuubel“
Rohkem infot:
http://loksagymn.kovtp.ee/loksa-kool- 150
Nii tähistasid Eesti Vabariigi sünnipäeva Loksa õpilased
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Hõissa vastlad!

LINNAVARA MÜÜK

Vanu ilusaid traditsioone hoiavad loksalased kenasti elus. Enne paastuaja saabumist on kombeks tugevalt süüa,
korraldada talvelõpu tähistamiseks lõbustusi ja rõõmsalt valmistuda kevade tulekuks.
Nii ka sel aastal korraldas pensionärideühendus Loksa Kompass oma ruumides ühise pannkoogipeo-konkursi.
Prouad võtsid asja südamega ja lauad olid lookas imemaitsvatest pannkookidest. Oli nii magusaid kui soolase
täidisega kooke, imeõhukesi ja pitsilisi, pliinidele kohase tatrajahuga, Komm Morgen Wieder tehnikas ja tutilisi.
Soolastest täidistest olid paljud seene- ja lihatäidisega, magusad lisandid olid nii värskete kui sissetehtud marjadega
– ühesõnaga, igale maitsele. Toimus ka konkurss parimate pannkookide leidmiseks – valida sai 11 variandi vahel.
Ja siin meie võitjad: Olga Danilova, Tatjana Serebrjakova, Alla Sitnikova. Kokku said köögiriistadega premeeritud
meisterkokad praepanni, klaasist vaagnad, salatikausi ja teflon köögiriistad. Tore pidu oli!
28. veebruaril tähistasime vastlaid linnaväljakul. Kui eelmine päev 0-lähedase temperatuuri ja lumevaibaga andis
lootust lumememmede valmistamiseks, siis tralli ajaks haljendas muru ja liumäe all oli kena väike järveke. Miski peale
lumekujude ei jäänud aga tegemata – olid liulaskmised, täpsusvisked, kotivõitlus ja muidugi traditsiooniline hernesupp
ja pannkoogid moosi ja hapukoorega. Tänan kõiki abistajaid, aga eriti Margit Amerit Loksa Noortekeskusest, Rainer
Lappi Loksa ujulast, Maria Kudrjakovat SA Loksa Kultuur ja taustamuusika tegijaid eesotsas Marko Metusega!
Eraldi tänan Svetlana Gergerti maitsva supi ja pannkookide eest!
Kohtumiseni järgmisel vastlatrallil!

Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur

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. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine
kaheks eramu krundiks), enampakkumise alghind
32 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel
Loksa linna omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve
ärimaa, alghind 21 360 eurot.
5. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel
Loksa linna omandis olev hoones-tatud
kinnistu aadressil Tallinna tn 43 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0052, pindalaga
1085m², sihtotstarve ärimaa, kinnistul kaubandushoone ehitisregistritunnusega 116043740, pindalaga 327,8 m², alghind 50000 eurot.
Hoone koormatud tähtajatute rendilepingutega.
6. Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa linna
omandis oleva korteri aadressil Posti tn 40-59, 1-toaline kõigi mugavustega,
üldpindalaga 32,5 m2 enampakkumise alghind 7000 eurot.
7. Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis
oleva korteri aadressil Posti tn 30-11, üldpindalaga 31,9 m2
enampakkumise alghind 3000 eurot.

Osavõtu tingimused:

Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal
enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 09.03.2017 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Loksa linna Mälumängu IV voor toimub
17. märtsil, kell 19.00 Loksa Kultuurikeskuse saalis.
Korraldajad

75 AASTAT VELIKIJE LUKI LAHINGUST

Vastlapäeva pannkoogi konkurss
2016. a märtsis korraldas MTÜ Pensionäride ühendus Loksa
Kompass esmakordselt vastlapäeva pannkoogi konkurssi. Idee oli
väga meeldiv ning otsustati, et konkurss peab saama iga-aastaseks
traditsiooniks.
Selle aasta 26. veebruaril kogunesid MTÜ Loksa Kompass ruumis
Loksa bussijaama II korrusel pannkookide fännid kõikide sõprade
kostitamiseks. Peo avas Maslenitsa.
Sellel aastal pakuti 11 pannkoogiliiki erinevate täidistega: liha,
seente, marjade, kohupiima, maitserohelise, tatratäidisega ning ilma
täidiseta. Mõned võistlejad valmistasid mitut liiki pannkooke. Kõik
oli väga MAITSEV ja ILUS!
		Konkurssi võtjad:
		Olga Danilova – I koht
		Tatjana Serebrjakova – II koht
		Alla Sitnikova – III koht
Pealtvaatajate valisid oma lemmikud, nendeks osutusid Lidia Kožuhova ja Niina Malkus.
Kõikidele võtjatele olid auhinnad.
Vastlapäeva kommet järgi oli söömise-joomise kõrval olulisel kohal veel lõbustused: tantsiti, loeti luuletusi ja
jutustati anekdoote. Vastlapäev läks igati korda!
MTÜ Pensionäride ühendus Loksa Kompass tänab Loksa Linnavalitsust ürituse toetamise eest ning tänab Loksa
Kultuurikeskust antud vahendite eest!
Kallid sõbrad, konkursil osalejad ja need, kes ei saanud see kord tulla, ootame kõiki TRADITSIOONILISELE
2018.a VASTLAPÄEVA PANNKOOGIKONKURSILE!

Sel aastal täitub 75 aastat Teise maailmasõja ühest verisemast ja
ohvriterohkemast Velikije Luki lahingust, kus võitlesid ka 8 Eesti
Laskurkorpuse sõjamehed. Velikije Luki lahingutes hukkus üle 4500 Eesti
sõjamehe, kes on maetud Velikije Luki vennaskalmistutele. Velikije Luki
lahingutes kaotas Eesti Laskurkorpus langenutena ja raskelt haavatutena
üle poole oma isikkooseisust. Kõik nad väärivad meenutamist ja
meelespidamist. Velikije Luki vennaskalmistutele on maetud ka 8
Kuusalust, Kolgast ja Loksalt pärit sõjameest.
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil koos reisibürooga Mainedd
organiseerib sel aastal Velikije Lukis hukkunute lähedastele, ajaloo ja
militaarhuvilistele Velikije Luki külastamist 7.-9. juulil ja 8.-10. septembril.
Kolmepäevasel reisil külastame ka Petseri kloostrit, Pihkva Kremlit, Ostrovi
sõja-ajaloo muuseumit, Puškiniga seotud kohti Mihhailovskojes, Velikije
Lukis Eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi, lahingutega seotud kohti.
Info reisi kohta tel 551 9407 e-mail: peterburg05@hot.ee või reisibüroos
Mainedd tel 6444744 info@mainedd.ee
Lugupidamisega
Johannes Tõrs
Eesti vabadusvõitluse muuseumi juhataja

LOKSA UJULAS TOIMUVAD
UJUMISKURSUSED
TÄISKASVANUTELE
Kursused toimuvad 1 kord nädalas
teisipäeviti algusega kell 20.00.
Info telefonil 5041944.

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

Hauapiirete ja hauakivide
valmistamine, müük ja paigaldus
kalmistutel üle Eesti.
Hauakiri on TASUTA.
Avatud E-R 10-18, L 10-15
Punane 68, Tallinn.Tel 558 7276
Hauapiirded OÜ
www.hauapiirded.info
Südamlik kaastunne õpetaja
Mallele
äia kaotuse puhul.
Loksa Gümnaasiumi 2.a klassi
lapsed ja lapsevanemad

Teeme koos rekordi!

Foto: Kreete Uustalu

25. märtsil toimub Jõgeval midagi pöörast ja
lõbusat – aegade suurim padjasõda, millega sel
aastal tahetakse ületada Guinnessi rekordit!
Kindel on see, et varsti hakkavad Jõgeval suled
lendama! Esindame Loksa linna Maailma Suurimal Padjalahingul! Mis saaks olla lõbusam viis
kevade tähistamiseks?
25. märtsil sõidab Loksalt kell 9.00 Jõgevale tel
litud buss. Bussi hind on 10 eurot, mis sisaldab
mugavat reisi Jõgevale ja tagasi. Pärast lahingut
naudime ka ägedat tantsuvõistlust Hip-Hop Jam,
kus astuvad üles ka meie oma tantsijad! Vaatajapilet võistlusele on 5 eurot. Huvi ja küsimuste korral kirjuta anita.toomere@gmail.com
Haara kaasa oma kõige ägedam padi, hea tuju ja parim seltskond!

Vajame lillemüüjat Loksale
Lillekimpude tegemine,
lillede eest hoolitsemine, müük.

Nõudmised kandidaadile:
Eelnev kogemus floristina, lillemüüjana
Loominguline mõtteviis Teeninduskogemus
Ettevõte pakub:
Head palka vastavalt müükidele
Toetavat meeskonda uute ideede loomisel
Paindlikku tööaega
Lisainfo: telefonil 56666332
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Veel
maamaksudest!
Tänaseks on Maksu- ja Tolliamet edastanud
enamusele kinnistute omanikele maamaksu
teatised. Kui teatise saamisel olete avastanud, et
sellel olevates andmetes on vead või maksu summa
erineb eelmise aasta maksest oluliselt, siis palun
pöörduge Loksa Linnavalitsusse. Maamaksudega
tegeleb Laivi Kirsipuu,
laivi.kirsipuu@loksa.ee, telefon 58063455,
6031253.
Parandusi on võimalik sisse viia kuni 27. märtsini
2017.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

