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Ainult positiivselt!
Enam kui kaks aastat tagasi saime me uue, muutustele orienteeritud
valitsuse. Valitsuse, kelle eesmärgiks oli murda stagnatsioon majanduses ja
viia see tõusule. Ratase valitsuse eesmärgiks oli panna pidurid rahvastiku
vähenemisele. Esialgu pole sündivus küll suurenenud aga kaks aastat on
selleks ka liialt lühike aeg. Loodame, et see pikas plaanis õnnestub.
Valitsuse eesmärgiks oli ka eelmise valitsuse poolt algatatud riigihaldusreformi lõpuleviimine. Sõitvat rongi peatada ei soovitud ja tänaseks
on 213-st omavalitsusest Eestimaal alles 79. Kas seda on vähe, palju
või parasjagu ja kas kõik otsused olid mõistlikud, näitab tulevik. Aga
minevikku tagasi ei pööra. Ka majandus on seni näidanud mõõdukat kasvu.
Aga siin peame alati olema valmis tagasilöökideks nagu majanduses ikka
– rohkem kui poliitilistest valitsustest oleneb majanduse kasv või langus
üleüldisest majanduskliimast Euroopas ja maailmas tervikuna.

COOPi pood kerkib jõudsalt

Kuidas see, eriti haldusreformi osa, on puudutanud Loksa linna ja Kuusalu
valda? Arvan, et hetkeseisu arvestades positiivselt. Usun, et Kuusalu vald
on saanud tugeva koalitsiooni, mis kestab vähemalt järgmiste valimisteni
– koalitsiooni, mille tegevus on suunatud Kuusalu valla kiiremale arengule
ja paremale koostööle naabritega. Loksa linn jätkab täna iseseisvana ja
tugevamana kui eile. Kuigi ükski asi pole igavene, siis Loksa linna ja
Kuusalu valla ühinemisest me täna ei räägi. Alustame tugevast, tõhusast
ja igakülgsest kootööst nagu headele naabritele kohane.
Seniks aga, kallid naabrid ja sõbrad nii Kuusalu vallast kui Loksa linnast!
Nautigem kauaoodatud ilusat talve ja imekaunist Eestimaa loodust!
			Austusega,
		
			Värner Lootsmann
			Loksa linnapea
			Kuusalu vallavolikogu aseesimees

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi Loksa Lasteaia Õnnetriinu
direktori ametikohale
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri
26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse
direktori kvalifikatsiooninõuded.
Tööülesanded:
- asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku
kogukonnaga,
- asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele
ja ametijuhendile,
- asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.
Nõuded kandidaadile
- erialane kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid,
- töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 3 aastat,
- teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest,
- analüüsi- ja planeerimisoskus,
- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus,
- vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad,
- teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi
lahendusi ja neid ellu viia.
Keeleoskus
Keel: eesti keel tasemel C1, vene keel suhtlustasandil
Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust
Omalt poolt pakume:
- motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd.
Kandidaadil esitada:
- avaldus konkursil osalemise sooviga,
- elulookirjeldus, sh haridus-, töö- või teenistuskäik,
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad,
- muud dokumendid, mida kandidaat peab asjasse puutuvaks,
- kuni kahe A4 pikkune essee teemal „Loksa Lasteaia Õnnetriinu
juhtimine“.
Dokumendid palume esitada märgusõna all „Lasteaia direktori konkurss“ hiljemalt
11. veebruariks 2019. a Loksa Linnavalitsusele aadressil Tallinna 45,
74806 Loksa või
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil linn@loksa.ee

14.12.2018
Loksa rahvas on kindlasti märganud,
et vanast Konsumist on ajalukku
jäänud vaid pildid ja mälestused.
1968. aastal ehitatud kauplusrestoran määras nii mõnegi saatuse.
Kes restoranis „Põhjarannik“ oma
kuupalga järjepidevalt sinna jättis,
kes leidis endale kaaslase kogu
eluks.
2000. aastal omandas selle hoone
tollane Harju Tarbijate Ühistu,
nüüdne COOP. 2002. aastal ehitati
lao näol juurdeehitus ning avati
kauplus. 2017. aastal otsustati
hoone lammutada ja rajada täiesti
uus kaasaegne kauplus. Korraldati
konkurss projekteerija leidmiseks,
mille võitis projektbüroo ASE OÜ.
Eelmise aasta aprilli lõpuks sai
projekt kaante vahele, millele järgnes
uus konkurss ehitaja leidmiseks.
Kaalukauss langes Fund Ehituse
OÜ kasuks ning eelmise aasta 01.
oktoobril alustati lammutustöödega.
Tänaseks on ehitus innukalt edenenud, välisseinad püsti ning uue
hoone põhimaht kõigile selgelt
näha. Ehitustööd on õnneks siiani
graafikus ning kui kõik sama hästi
edasi kulgeb, antakse hoone Tellijale
üle 1. mail 2019. Sellele järgneb
sisustuse montaaž ning kui ka siis
kõik hästi läheb, võivad Loksa ja
ümberkaudsed elanikud osta oma
jaanipäeva vorstid ja õlled juba
värskelt avatud uues kaupluses.
Mõned arvnäitajad:
- ehitusalune pind ca 1500 m2 (2x
korda suurem kui endine kauplus);
- müügisaali pind ca 950 m2 (3x korda
suurem kui endises kaupluses).
Müügisaalis on külma ja sooja
valmistoidu ning pagarilett, apteek,
lillekiosk ning muud head-paremat.
Aleksander Skolimowski
Loksa linna arhitekt-ehitusnõunik

24.01.2019
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Linnavolikogu tegevusest detsembrikuus
2018. aasta jõulukuul pidas Loksa
Linnavolikogu kaks istungit.
13. detsembril toimunud volikogu
IX koosseisu 16. istungil osalesid
13 volinikku, linnapea Värner
Lootsmann ja abilinnapea Hilleri
Treisalt.
- Volikogu alustas Loksa linna
põhimääruse eelnõu menetlemist.
Põhimäärus vajas kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusega
(KOKS) kooskõlla viimist, kuivõrd
põhimääruse kehtestamisest
möödunud kolme aasta jooksul
on KOKS-i korduvalt muudetud.
Eelkõige olid seadusemuudatused
tingitud riigi haldusterritoriaalsest
reformist, näiteks valdade ja linnade
ühisasutuste loomine ühiselt
täidetavate ülesannete ja avalike
teenuste osutamiseks. Ka pidas
seaduseandja vajalikuks muuta
demokraatlikumaks omavalitsuste
võimuorganite moodustamise
protsessi, sealhulgas volikogu
komisjonide moodustamist ja
nende juhtide valimist. Kuna
muudatusi oli palju, menetles
volikogu linnavalitsuse koostatud
põhimääruse uut, muudetud
tervikteksti. Eelnõu läbis volikogus
1. lugemise ja suunati 2. lugemisele.
- Volikogu muutis Loksa
linna eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korda.
Loksa linna eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korras
asendati sõna „kassapõhine“
sõnaga „tekkepõhine“. Korda
oli vaja muuta tulenevalt
kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 59 lõikest
10, mille kohaselt on kohaliku
omavalitsuse üksus kohustatud
koostama eelarve tekkepõhiselt
hiljemalt ülejärgmise eelarveaasta

kohta pärast seda, kui riigieelarve
on koostatud tekkepõhiselt.
Tekkepõhine riigieelarve koostati
2017. aastal, seega on kohalikud
omavalitsused kohustatud koostama
eelarve tekkepõhiselt alates 2019.
aastast.
- Volikogu kehtestas Loksa
Linnavalitsuse uue struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu.
Seni kehtinud struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu
ülevaatamise tingis asjaolu, et
linnavalitsuse teenistujate uues
palgajuhendis on töötajad jaotatud
töötajateks ja töölisteks. Selleks,
et teenistuskohtade koosseis
vastaks uuele palgajuhendile,
viidi vastavad muudatused sisse
ka teenistuskohtade koosseisus.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas
12 volinikku, vastu oli Ilmi
Ternovskaja.
- Volikogu kehtestas Loksa linna
teenistujate uue palgajuhendi.
Palgajuhend on avaliku teenistuse
seaduse kohaselt palga määramise
ja maksmise kord. Uue palgajuhendi
koostamisel võeti aluseks seni
kehtinud kord, millesse oli sisse
viidud muudatused. Näiteks
täiendati juhendit teenistuskohaga
–töölised. Uues palgajuhendis
on teenistuskohad liigitatud
neile esitatavate haridus- ja
töökogemusnõuete alusel ning
vastutusest ja teenistusülesande
täitmise iseloomust lähtuvalt
järgmiselt:
1) juhtivametnikud – tegelevad
linna eesmärkide ning nende
täitmiseks vajalike kavade,
tegevussuundade sõnastamise ja
hindamisega, teiste poolt tehtava
töö planeerimise, korraldamise,
koordineerimise, kontrolli ja

Loksa linnasekretäri asendaja
on Ilona Alla
Ilona Alla on sündinud ja oma
esimese hariduse omandanud LääneVirumaal, Tapa linnas. Rakendusliku kõrghariduse omandas ta
raamatupidamise erialal, Tallinna
Ülikooli
Rakvere
Kolledžis,
aastatel 1999-2002. Ta on hariduse
omandamist alati vajalikuks pidanud
ja seda kõrgelt hinnanud. Kuna töötas
avalikus sektoris, siis tundus talle
huvitav ja üsna loogiline jätkata oma
õpinguid magistriõppes riigiteaduste
erialal. Seda aastatel 2001-2006.
Ta on seni töötanud ligi 16. aastat
endise kodukandi kohalikus omavalitsuses, millest viimased 9 aastat vallasekretäri abina. Vastava
kvalifikatsiooni saamiseks läbis
aastatel 2008-2009 õpingud Sisekaitseakadeemias ning Vabariigi
Valitsuse moodustatud valla- ja
linnasekretäride kutsekomisjon on
talle väljastanud valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse
tunnistuse.
Küsimuste peale, mis tingis Loksale
tööle asumise ja kuidas on esimesed
nädalad sujunud, vastas Ilona ise

nii: „Töökoha vahetuse tingis
eelkõige isiklikus elus tehtud suured
muudatused ning elukohavahetus.
Teatavasti on aeg väga piiratud
ressurss, mistõttu otsustasin tööle- ja
tagasisõiduks kulunud aega kasutada
minujaoks ratsionaalsemalt. Seni
olen ma oma uue ametikohaga väga
rahul. Teen seda tööd, milleks ma
olen teadmised omandanud. Töö on
huvitav ja väga vaheldusrikas. Kuna
tulen väga suurest omavalitsusest,
siis usun, et minu senised teadmised
ja
pikaajalised
töökogemused
on igati kasulikud ka töös Loksa
Linnavalitsuses.“

juhendamisega;
2) ametnikud – tippspetsialistidest,
keskastme ja nooremspetsialistidest
avalikud teenistujad, kes teostavad
avalikku võimu;
3) töötajad – töölepingu alusel
avaliku võimu teostamist toetavate
tööde teostajad;
4) töölised – teenindustöötajad,
oskustöölised, lihttöölised.
Tulenevalt tööliste teenistuskoha
lisamisega vaadati üle ja kaasajastati
erinevate palgagruppide põhipalga
miinimum- ja maksimummäärad,
kirjutati lahti tulemuspalga
maksmise kord ning kehtestati
nõuded töölise teenistuskohale. Uue
palgajuhendi vastuvõtmise poolt
hääletas 12 volinikku, vastu oli Ilmi
Ternovskaja.
- Volikogu kehtestas ühtse
tunnustamise korra Loksa
linnas. Seni kehtis Loksa linnas
mitu erinevat tunnustamise korda.
Linnavalitsuse ettepanekul, mida
toetasid volikogu majandusja eelarvekomisjon ning
kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja
noorsookomisjon, võeti vastu
ühtne tunnustamise kord. Uude
korda koondati kõik senised
tunnustusavalduste liigid, mille
andmise korda mõnevõrra
täpsustati – muudeti ettepaneku
tegijate ringi ja esitamise
protseduuri. Sätestati ka tunnustuse
andmisega kaasneva rahalise
preemia maksmine Aukodaniku
nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi,
aunimetuste Aasta Õpetaja,
Aasta Noor ja Aasta Sportlane
saajatele. Volikogu liige Ilmi
Ternovskaja ettepanekut – kirjutada
tunnustamise korda sisse võimalus
tunnustuse saajalt aunimetus ära
võtta, volikogu ei toetanud.
Uue tunnustamise korra

Meeldetuletus 2018.
aastal Loksa linna
elanikuks registreerijale!
Kui Sa oled vähemalt 18-aastane ja registreerisid ennast
ajavahemikul 01. jaanuar 31. detsember 2018.a Loksa
linna elanikuks ning oled
selleks jäänud vähemalt 01.
jaanuarini 2019.a, kingib
linn Sulle Loksa ujula aastapääsmed!
Tasuta
pääsmete
kasutamiseks võta ujulasse
kindlasti
kaasa
isikuttõendav dokument.
Loksa Linnavalitsus on Loksa
ujulale edastanud uute linnaelanike nimekirja ning
võid minna ujuma.
Loksa linnavalitsus

vastuvõtmise poolt hääletas 12
volinikku, Ilmi Ternovskaja ei
hääletanud.
- Volikogu kiitis heaks Harju
maakonna arengustrateegia
2035+. Maakonna arengustrateegia
koostamine on üks neid ülesandeid,
mis peale maavalitsuste tegevuse
lõpetamist alates 1. jaanuarist
2018 läksid kohaliku omavalitsuse
seaduse (KOKS) alusel
omavalitsusüksustele ühiseks
täitmiseks. Harju maakonnas
anti ühised ülesanded valla- ja
linnavolikogude otsustega
täitmiseks Harjumaa Omavalitsuste
Liidule (HOL). Maakonna
arengustrateegiate koostamine on
esimest korda sätestatud seadusega
(vaata KOKS §37³, § 374), seega
kohustuslik ja toimub samaaegselt
kõigis Eesti maakondades.
Harju maakonna arengustrateegia
2035+ eelnõu koostamine toimus
HOL-i eestvedamisel erinevates
teemarühmades, kuhu kaasati nii
avaliku sektori, ettevõtjate kui ka
vabaühenduste esindajaid. Toimusid
piirkondlikud kokkusaamised,
kus kõik kohalikud huvirühmad ja
arvamusliidrid said oma sõna sekka
öelda.
HOL koostatud Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ eelnõu
avalik väljapanek toimus möödunud
aasta oktoobris, strateegia
materjalid olid kättesaadavad HOL-i
ning kõikide Harjumaa linnade
ja valdade veebilehtedel. Harju
maakonna arengustrateegia eelnõu
kiitis heaks HOL-i volikogu ja
esitas selle maakonna valla- ja linna
volikogudele seisukoha võtmiseks.
Seaduse kohaselt loetakse
maakonna arengustrateegia
vastuvõetuks ja see jõustub
pärast seda, kui vähemalt kaks

kolmandikku maakonna selliste
kohaliku omavalitsuse üksuste
volikogudest, mille elanike
koguarv moodustab vähemalt kaks
kolmandikku maakonna elanike
koguarvust ning mille hulka peab
kuuluma ka maakonnakeskuseks
olev kohaliku omavalitsuse
üksus, on selle määrusega heaks
kiitnud. Loksa linnavolikogu
majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekul kiitis volikogu
maakonna arengustrateegia 12
poolthäälega heaks. Volikogu liige
Ilmi Ternovskaja hääletamisel ei
osalenud ja avaldas arvamust, et
maakonna arengustrateegiat ei
peaks heaks kiitma, kuna mitmed
volikogu liikmed 17 aastat ei ela...
21. detsembril toimunud volikogu
IX koosseisu 17. istungil osalesid
13 volinikku, linnapea Värner
Lootsmann, linnavalitsuse liikmed
ja töötajad, linna asutuste ja
ettevõtete juhid.
Toimus Loksa linna
põhimääruse eelnõu 2. lugemine.
Muudatusettepanekuid põhimääruse
eelnõusse ei tehtud. Volikogu
lõpetas eelnõu menetlemise ja
kehtestas 12 poolthäälega Loksa
linna uue põhimääruse. Määrus on
avaldatud Riigi Teatajas ja jõustus
1. jaanuaril 2019. Linna eelmine
põhimäärus tunnistati kehtetuks.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja
hääletamisel ei osalenud.
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

MTÜ Arenduskoja 2019. a LEADER
toetuse taotluste

vastuvõtuvoor on avatud 4.–13. veebruar 2019
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus, eelarve 40 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve
120 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus,
eelarve 120 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond,
eelarve 25 000 eurot.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise
investeeringute toetus, eelarve 50 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine,
eelarve 20 000 eurot.
Toetuste eelarve kokku on 375 000 eurot.
Rohkem infot: http://www.arenduskoda.ee
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Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga
liitumiseks toetust küsida
Veiko Kaufmann. „Juba toetuse
saanud isikutele kannab KIK
tulumaksu osa tagasi veel 2018.
aasta jooksul. Samuti tühistab KIK
juba deklareeritud tulu Maksu- ja
Tolliametis toetuse saanud isikutel, st
seda toetust ei arvestata enam saadud
tulu hulka. KIK ei maksa tulumaksu
tagasi neile, kes volitasid veeettevõtjat taotlust esitama. Sellisel
juhul kannab KIK tulumaksu veeettevõtjale, kes teeb tasaarvelduse
toetust saanud isikuga.“

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK)
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks või kogumismahuti
paigaldamiseks
toetust
saades
tulumaksu maksma. Äsja jõustus
tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba varem
toetatud isikud tulumaksu osa KIKilt
tagasi.
KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler usub,
et tänu juunis käivitunud toetuse
taotlemise võimalusele ja nüüd
lisandunud tulumaksuvabastusele
lõpeb peagi paljudes kodudes ära
aeg, mil tarbiti ebakvaliteetset
joogivett. „Muutsime ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumise inimestele kättesaadavamaks, kuna
suure osa kuludest saab nüüd kanda
KIKi abiga. Tänaseks on toetatud
juba enam kui 800 majapidamist,
kes peagi saavad hakata tarbima
kvaliteetset joogivett ning kelle
reovesi ei ohusta enam keskkonda.“

„Muudatuse elluviimine oli KIKi
ja Keskkonnaministeeriumi, samuti
Riigikogu rahanduskomisjoni ja
Rahandusministeeriumi
ühine
suur jõupingutus. Tänan selle eest
kõiki! Kui varasemalt arvestati
toetuse väljamaksmisel toetusest
maha tulumaks, siis nüüd seda
enam ei tehta,“ sõnab KIKi juhataja

Toetust vee ja kanalisatsiooniga
liitumiseks saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine
asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
Seda, kas elukoht asub vastaval
reoveekogumisalal, saab kontrollida
KIKi kodulehelt otsingumootorist.
Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe
taotluse.
Toetuste summad jäävad vahemikku
1382-3792 eurot. Taotlemine käib
läbi E-toetuse keskkonna või KIKi

kodulehelt leitava vormi kaudu,
mida on võimalik KIKi saata nii
e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil
(Narva mnt 7a, 10117, Tallinn). KIKi
kodulehelt leiab ka videojuhise,
mis on abiks E-toetuse keskkonna
täitmisel.
KIK menetleb taotlusi nende
esitamise hetkest 50 kalendripäeva
ning pärast rahastusotsuse saamist
on aega kuus kuud oma tööd
ellu viia. Ehitustööde tegemise
ajal peab toetuse saaja tagama
ehitustööde juures avalikkusele
nähtavas kohas teavitusplakati
olemasolu. Nõuetekohane plakat
tuleb välja trükkida värviliselt ja
ilmastikukindlalt A3 formaadis.
Eraisikute taotlusi ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on tänaseks KIKi
laekunud 1001 summas 2,8 miljonit
eurot. Nendest on positiivseid rahastusotsuseid saanuid 833 summas

2,33 miljonit eurot. Nüüdseks on
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
toetuse abil liitunud 300 majapidamist ning toetust on välja
makstud natuke enam kui 847 tuhat
eurot. Taotlusvooru eelarve on 10
miljonit eurot ning taotlusi võetakse
vastu kuni eelarve täitumiseni, kuid
mitte hiljem kui 31.12.2020.
Toetust antakse struktuuritoetuste
perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning
Euroopa Liidu Ühte-kuuluvusfondi
vahenditest. Meetme töötas välja
Keskkonnaministeerium.
Lisainfo taotlusvooru kohta: KIKi
projektikoordinaatorid Kadri Haamer (6 274 183,
kadri.haamer@kik.ee),
Kärolin Tammoja (6 274 333,
karolin.tammoja@kik.ee), Maarja
Küttä (6 274 322,
maarja.kytta@kik.ee) või KIKi
koduleht.

Päästeamet hoiatab: elektri- ja kütteseadmed võivad olla
tulekahju põhjuseks
Peamised elektriga seotud hoonetulekahjude põhjused
n Vana ja oskamatult parandatud elektrisüsteem – Kui erinevaid juhtmeid on kokku
liidetud, teibiga lapitud või rippuma jäetud, võib puhkeda tulekahju. Ohtlikud on ka katkised
pistikupesad. Neist võib saada surmava elektrilöögi.
n Pistikupesade ülekoormus – Tänapäeval on kodus palju kodutehnikat. Kui elektrisüsteem
on vana ja pistikupesi ei jätku, laotakse „vargapesadest“ ja pikendusjuhtmetest ohtlikke
„torne“ või „usse“. Tulemuseks on juhtmete ülekoormus. Kui pistikupesi napib, aga soovid
siiski uut aparaati voolu võrku ühendada, tõmba hetkel mittevajalike seadmete juhtmed
seinast ja kasuta vabanenud pistikupesi.
Kui usaldad oma elektrisüsteemi, võid kasutada korraga ühte „vargapesa“ või pikendusjuhet.
See olgu aga
laitmatult korras.
n Juhtmete paigutus – Sageli paigutatakse elektri- ja pikendusjuhtmeid raskete esemete alla
ja uste vahele. Nii saab juhe kahjustada ning seade võib süttida.Vajadusel tee seina või
uksepiida sisse süvend või auk.
n Vana elektrikilp – Vana elektrikilp võib olla märk, et eluruumi voolukoormus on piiratud.
Siin ei aita isegi see, kui on paigaldatud uus juhtmestik.
Kui elektriseade läheb põlema
Pinge all oleva tehnika kustutamiseks ei tohi kasutada vett.
Eemalda seade vooluvõrgust ja kustuta seejärel leegid.
Kõige ohutum vahend põleva elektriseadme kustutamiseks on E- märgistusega kustuti,
sellega saab kustutada isegi pinge all olevaid seadmeid.

Ainus, mis tulekahju õigel ajal avastada aitab, on töökorras ja õigesti paigaldatud
suitsuandur.
Suur osa traagilisi tuleõnnetusi juhtub öösel, mil inimesed magavad. Isegi kui ta lõpuks
ärkab sügavast unest ja märkab tulekahju, võib olla juba lootusetult hilja, sest
aega enda päästmiseks enam ei ole. Enamikul juhtudel tapab aga vingugaas inimese une
pealt juba enne, kui leegid tema kehani ulatuvad. Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega
tulekahju eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega.
Kuhu paigaldada?
Paigalda suitsuandur magamistoa ees asuva toa, koridori või esiku lakke. Seal avastab
ta kõigist eluruumi osadest alguse saanud tulekahju ja hoiatab magajaid enne kui suits
nendeni jõuab. Lisakaitseks paigalda andur ka magamistuppa ja ülejäänud tubadesse.
Köögis või vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka siis kui tulekahju pole.
Sinna pole mõtet andureid paigaldada.
Avatud köögiga ruumis paigalda andur elutoapoolsesse osasse.
Mitmekordses majas paigalda lisakaitseks vähemalt üks suitsuandur igale korrusele.
Kuidas paigaldada?
Karbis on kõik vajalikud osad. Karbis on tavaliselt anduri alus, aluse kinnitamiseks kruvid
tüüblid, andur ise ja patarei. Patarei tuleks enne andurisse pistmist kilest lahti võtta ja seejärel
õigete klemmidega ühendada.
Patareiga ühendatud suitsuandur tuleb paigaldada lakke, võimalikult toa keskele. Seal
avastab see tulekahju kõige kiiremini olenemata tulekolde asukohast ruumis. Kaugus
seintest, lampidest ja ventilatsiooniavadest peaks olema vähemalt 50 cm.
Kui õige koht on välja valitud paigalda kruvide ja tüüblitega alus. Kahepoolne teip ei pea
reeglina anduri raskusele vastu ja see kukub alla.
Peale anduri paigaldamist tuleb alati vajutada testnuppu ja veenduda, et kostab häiresignaal.
See näitab, et patarei annab korralikult ühendust ja andur on töökorras.
Kuidas vahetada patareid?
Patarei vahetuseks tuleks andur laest alla võtta ja otsida üles patarei asukoht. Üldjuhul asub
see anduri tagaküljel.
Kui oled kaane lahti saanud polegi muud kui vana patarei välja ja uus täpselt samade
klemmidega ühendada. Seejärel võib anduri lakke tagasi panna. Olemaks kindel, et patarei
jäi kenasti ühendust andma, vajuta kindlasti ka testnuppu.
Hoolitse, et ka sinu vanemate ja vanavanemate suitsuandur oleks töökorras.
Päästeamet
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Kolmekuningapäev Loksa lasteaias
Nii kahju kui see ka pole, tuli aeg
jõulupuuga hüvasti jätta. 08. jaanuaril
kogunes kogu Õnnetriinu pere saali,
et tähistada kolmekuningapäeva ja
vene jõule. Kui keegi enam ei osanud
oodata, saabus veel üks jõuluime.
Meie ilus jõulupuu hakkas meiega
rääkima. Ta rääkis, kui väga talle
meeldib meie lasteaia saalis. Kuid
jõulupuu meel oli kurb, kuna peab
saalist lahkuma. Lapsed otsustasid
jõulupuud rõõmustada veelkord
laulude ja luuletustega. Rõõmsa
tujuga saadeti jõulupuu ära jäädes
uusi kohtumisi ootama.
Larissa Nefjodova ja
Margret Latt
Jaaniusside rühma õpetajad

Eesti Koolispordi Liidu
ujumisvõistlustel saavutasid
teist aastat järjest esikoha
Tartu Tamme Kooli õpilased!
18. jaanuaril toimusid Loksa ujulas Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused.
Taas olid üle Eesti sõitnud kohale tublid ujujad. Võistlustest võttis osa 10
kooli ja peaaegu 200 noort ujujat.
Koolide arvestuses sai esikoha Tartu Tamme Kool, teise koha sai Kuusalu
Keskkool ja kolmanda koha Tartu Kivilinna Kool. Loksa Gümnaasium oli
tublil 8. kohal.
Eriliselt rõõmu pakkusid meile aga sellel võistlusel Loksa Gümnaasiumi 5.
klassi tüdruk Johanna Süda, kes saavutas kuni 5. klassirühmas 50 m rinnuli
tüdrukute seas ajaga 41.57 1. koha ning kuni 5. klassirühmas 50 m vabalt
ajaga 31.80 3. koha. Palju õnne, Johanna!

Ole aktiivne, toimub palju huvitavat!
Vajatakse lauatennise treenerit
noortele. Treeningud toimuksid kaks korda

nädalas Loksa spordisaalis.
Info telefonil 6031253 või e-post:
hilleri.treisalt@loksa.ee

Täiesti uute ringidena alustavad:
- suusatajad treeneri Erti Paalbergi
juhendamisel, kontaktid leiab Spordiklubi
Suusavägi kodulehelt http://skiforce.ee/.
Esimene treening 30. jaanuaril kell 17.00
Loksal Nõmme pargis, kogunemine Pargi 16
juures.

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

- ja nn Noored päästjad, keda hakkab
juhendama Robert Aasa. Esimene
kokkusaamine toimus 29. jaanuaril Loksa
ujulas, kuid liitud on veel võimalik. Info:
6031253 või e-post
hilleri.treisalt@loksa.ee.

Õnnitlused väga heade kohtade eest ka Kuusalu Keskkooli õpilastele.
Teateujumises said Kuusalu noored nii tüdrukute kui poiste arvestuses 2. koha
Tartu Tamme Kooli järel. Esikolmiku kohtadest veel: Maarja Katherine
Link saavutas 6.-7.klassirühmas 50 m rinnuli distantsil tulemusega 40.15
kolmanda koha, 50 m selili distantsil 2. koha ajaga 34.58 ja 50 m vabalt
distantsil jäi jagama teist kolmandat kohta ajaga 29.89; Emma Sofia Lootus
saavutas kuni 5. klassirühmas 50 m selili distantsil 1. koha ajaga 35.85,
50 m vabalt distantsil 2. koha ajaga 31.80; Gizela Gunin saavutas 8.-9.
klassirühmas 50 m selili distantsil ajaga 37.65 kolmanda koha.
Suur, suur tänu kõikidele noortele ujujatele – TE KÕIK OLITE VÄGA
TUBID!
Samuti suur tänu võistluste peakohtunikule Gunnar Tõnningule ja peasekretär
Monika Tõnningule ja kõikidele tublidele kohtunikele väga hea võistluse
korralduse eest!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Tule osalema!

Tööd jätkavad kõik Loksa Gümnaasiumis,
Loksa Muusikakoolis, Loksa Noortekeskuses
ja SA Loksa Kultuur toimuvad noorte
huviringid.
Huvilised noored võivad huviringiga liituda ka
alles nüüd.
Väga on oodatud noored võitluskunstide
treeningutesse, mis toimuvad T ja N
kell 15.00 Loksa spordisaali judosaalis.

TAOTLE TOETUST!
Paljulapselistel peredel (3 ja rohkem
last) või toimetulekuraskustega peredel
on võimalik taotleda huvihariduseks
või huvitegevuseks toetust, avalduse
esitamiseks pöörduda Loksa
Linnavalitsusse, info tel 603 1253.
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Kohtumine ämblikega

Maakondlik joonistamispäev 2.-4. klassi poistele

16. jaanuaril toimus Loksa koolis taas põnev kohtumine Toomas Prantsibeliga.
Seekord tutvustas ta õpilastele ämblikke – oma karvaseid lemmikuid Lõuna–
Ameerikast.
Loeng oli hariv ja ämblikud tekitasid palju elevust ning huvi. Õpilased said
näha ja pildistada erinevaid ämblike liike.
Toomas Prantsibeliga seob Loksa kooli pikaaegne tutvus. Igal aastal käib ta
korra meie koolis oma lemmikuid tutvustamas - vaheldumisi ämblikud ja
roomajad. Seekord oli järg ämblike käes. Järgmisel aastal siis taas roomajad.
Riina Paartalu
huvijuht

Sel aastal oli teemaks operatiivsõidukid. Joonistada võis nii reaalselt
eksisteerivaid kui ka fantaasiaoperatiivsõidukeid nii minevikust,
olevikust kui ka tulevikust.
22. jaanuaril toimunud joonistuspäevale kogunesid 145 poissi
maakonna koolidest. Joonistamiseks
oli aega 90 minutit. Selle ajaga
valmis terve galerii pilte kõige
erinevamatest operatiivsõidukitest,
esindatud nii minevik, olevik kui
tulevik.
Sel ajal kui lapsed joonistasid
oli ka lapsi saatvatel õpetajatel
võimalik lustida meie särasilmse
õpetaja, Maie Itse juhendamisel
töötoas „Algklasside kunstiõpetuse
roll matemaatika õppimisel 2.-3.
kooliastmes“.
Mitte ükski nii suur ettevõtmine ei
saa toimuda heade toetajate abita.
Täname kõiki, kes oma abikäe
ulatasid:
ABC Motors AS
Scania Eesti AS
Iv Pluss AS
Audi Eesti
Elke Mustakivi AS
Catwees OÜ
Auto Forte Tallinn OÜ
BMW Tallinn
Nefab Packaging AS
Travel Specialist Group OÜ
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Loksa linn
Täname kõiki meie kooli õpetajaid
ja töötajaid, kes joonistamispäeva
toimumisele kaasa aitasid.
Joonistuspäeva korraldajad

Palju õnne,
õpetaja Ilmar Murakas!

Erasmus+ projekt “Võrdsete võimaluste
eest” hakkab otsi kokku tõmbama
24.-30. märtsil toimub Itaalias Frosinones Loksa Gümnaasiumi Erasmus+
projekti „Võrdsete võimaluste eest“ neljas ja ühtlasi viimane õppimis- ja
õpetamisüritus, teemaks rassism ning kooli- ja töökiusamine.
Kooli esindavad gümnasistid Kelly Laanemaa, Kaja Metsar, Sandra Vilumaa,
Joosep Tiitus Mänd, Kristo Peetermann ning õpetajad Inga Korts-Laur ja
Urve Veersoo.
Projekti lõpetamiseks kutsume märtsi alguses õpilasi, õpetajaid ja
lapsevanemaid vastama viimasele temaatilisele veebiküsitlusele ja maikuus
projekti tagasisideküsimustikule!
Loksa Gümnaasium

31. detsembril tähistas oma 85. juubelit Loksa
Muusikakooli kauaaegne õpetaja Ilmar Murakas.
Tal on olnud Loksa muusikaelu kujundamisel väga
suur roll. Ta oli 1972. aastal koos Raidi Andre ja
Erika Kasetaluga Loksa Muusikakooli asutajaks.
Andis akordioni tunde, läbis ka kitarriõpetajate
kursused ning hakkas andma kitarritunde.
Lisaks akordioni ja kitarrimängule õpetas ta
ka süntesaatorimängu. Ilmar Murakas töötas
Loksa Muusikakoolis õpetajana kuni 2004. aasta
märtsini - kokku 47 aastat ning seda pühendumuse
ja äärmiselt suure missioonitundega.
Palju õnne, tervist ja jaksu, Ilmar!

Karjäärinõustamise koolitus
Loksa, Kuusalu ja Vihula koostöögruppi tegevuste raames
toimus 14. jaanuaril Loksa Gümnaasiumis karjäärinõustamise
koolitus Loksa Gümnaasiumis. Kogu kaheaastase projekti
tegevusi on viidud ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku
struktuuritoetuse vahenditest ning on olnud vastavuses haridusja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 „Toetuse
andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
elluviimiseks“ punktiga 6.1.
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Aktiivseid noori meil jagub!
Loksa rühma kodutütred ja noored
kotkad on jaanuaris tegelenud
usinalt oma oskuste ja teadmiste
täiendamisega.
Noored kotkad alustasid juba
detsembri lõpus omandama teadmisi
sukeldumisest. Noortel kotkastel on
olemas 61 erikatse märki ning nende
seas on olemas ka „Sukelduja”. Igal
erikatse märgil on omad tingimused,
mis tuleb täita, enne kui vastav märk
omistatakse.
20. jaanuariks oli märgi soovijaid
Loksalt järgi jäänud 3 noormeest,
kes käisid taas Saku ujulas veealust
ujumist proovimas. Pert Paesüld,
Alex Alliksaar ja Kregor Latt peavad
veel paar korda õppustel käima ning
siis on neil võimalus uhkusega panna
oma piduliku vormi peale sukelduja
erikatse märk.
Kodutütred tähistasid 19. jaanuaril
oma
87.
aastapäeva.
Harju
Ringkonna kodutütred, juhid ja
sõbrad kogunesid
18. jaanuari õhtuks Harju Maleva
ruumidesse. Tunnustati tublisid ja
võeti vastu rekord arv kodutütreid.
Pidulikku tõotust ütles koos 50
tüdrukut ning väga hea meel on,
et nende seas oli kolm uut Loksa
rühma kodutütart. Tere, meie sekka
Hannabel Teern,
Emma-Laura
Vilumaa ja Loviisa Sillajõe! Jaanuari

alguses
toimusid
kodutütardel
järgukatsed ning Liisa Laur sooritas
kolmanda järgu, mis anti samuti
pidulikul aktusel üle.
Lisaks tunnustati Loksa kodutütreid

Elena Viktoria Vaasi ja Liisa Lauri
ringkonna tänukirjadega.
Margit Amer
Loksa rühma juht

Külalistemaja Rannaliiv
soovib oma töökasse kollektiivi perenaist,
kellevastutusrikas ülesanne on tagada
klientide heaolu ja kompleksi korrashoid.
Tööleping on aastaringne ja tähtajatu.
Vajalik elementaarne inglise keel
suhtlustasandil.
Lisainfo:
juhatus@rannaliiv või 5088077

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. 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.

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

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.
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 21.02.2019 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.

Aeg võib tasandada kõike …
Võtta mälestust ei saa..

18. veebruar alates 10.00
LOKSA RAAMATUKOGUS
Etteregistreerimine tel. 5323 2454
- Kuivasilma test
- Rõhumõõtmine
- Prillide pisiremont
- Päikeseprillid

Hillar ja Ilme peredega, sügav kaastunne
teile
Lembit Laurendi
surma puhul.
Marge ja Meelis peredega
Me südameis Sa ikka elad, jääd mõttes
meie keskele.
MTÜ Rannamännid mälestab
Endist kauaaegaset liiget
Mare Raudet
ja avaldab kaastunnet lahkunu omastele.

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid

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 Täpsem info:
neli altaripoolset tel 5568 1983
akent.

t

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

