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Uued sihid silme ees
Loksa Gümnaasiumi lõpetajad

Palju õnne
sünnipäevaks!
JUUNI

Maria Popova 91
Erla Vaino 88
Aleksandra Ananieva 87
Mihhail Nikolajev 86
Eerik Kaarend 85
Galina Smirnova 83
Valentina Seroštanova 82
Svetlana Tšikarina 82
Vladimir Barzak 81
Galina Gruzdeva 80
Zoja Stahhanova 80
Yury Badmaev 80
Malle Vaher 80
Reet Lepp 75
Helle Raal 70
Leonid Bakunovitš 70

JUULI

XII klass
Klassijuhataja Glaidi Aasrand
1. Siima Aksel Amer
2. Maria Bantšukova
3. Anita Jakobson

4. Hanna-Eliise Kiviberg
5. Karolina Vaino
6. Maarja Moks – hõbemedal
7. Andro Veiler
8. Vera-Nika Podoljan

9. Paula Teresa Mänd
10. Vadim Lõssakov
11. Ilja Budnik
12. Jevgeni Fjodorov

Õpilastel ja õpetajatel on kauaoodatud suvepuhkus käes
Loksa koolile oli see taas väga tegus õppeaasta.
Sellel aastal lõpetas Loksa Gümnaasiumi 9. klassi
21 õpilast (10 eesti õppekeelega ja 11 vene õppekeelega).
12. klassi lõpetajaid oli 12 (eesti õppekeelega 10 ja vene
õppekeelega 2). Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi
Maarja Moks (pildil).

Nüüd on noortel aeg teha oma valikud. Põhikooli lõpetajaid ootab
loomulikult Loksa kool sügisel edasi õppima gümnaasiumisse.
Gümnaasiumi lõpetajatele on samuti tõsiste otsuste aeg.
Sihid tuleb seada ja valikud teha.
Noortele julget pealehakkamist.
Ilusat suve kõigile!

Pjotr Uljanov 90
Leida Maurus 88
Sinaida Krusell 88
Helga Kalvan 87
Mariia Gavriliuk 87
Silvi Vares 86
Avgusta Zaytseva 85
Eiki Ponn 84
Efrosinia Zenchenko 83
Arvo Allemann 83
Ljudmilla Vislova 82
Evi Popova 82
Nikolay Prokopov 82
Galina Ageyeva 80
Faina Kamysheva 80
Lydmila Lyubavina 80
Ivan Tšikalov 75
Vello-Ferdinand Jürimets 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
poeg

Oskar Išejev
tütar

Mariliis Ilves

Palju õnne vanematele!

2 AKTUAALNE

Tasuta sõiduõigusest

Loksa Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad

Kui lugeda kokku kõik artiklid, selgitused, vastulaused ja kommentaarid, siis on selge, et tänavuse kuuma suve kõige kuumem teema on tasuta
transport. Ehkki tänaseks on paar aastat tagasi
välja hõigatud rahvale tasuta transporditeenuse
kinkimisest järgi jäänud vaid osa ehk maakondlikud avalikud bussiliinid, ei vähenda see teema
olulisust. Ja kindlasti ei vähenda see ka eriarvamusi seoses elanikele soodustuste jagamisega olenevalt kasutatava transporditeenuse liigist. Sellest,
et kõik avalikud transporditeenused elanikkonnale
tasuta saavad olema, võivad utopistid (tänapäeva
mõistes populistid) vaid unistada. Nagu igikestvat jõuallikat, pole olemas
ka tasuta teenust. Iga teenus maksab ja mitte vähe. Ja kui isegi keegi selleks tarbeks suure ja põhjatu rahapaja leiaks, tuleks rumalustest loobuda
ja suunata abi ja toetused sinna, kus seda kõige enam oodatakse. See on
meie riigi tuleviku kindlustamine - meie noored, see on riigi alushariduse tänapäevane korraldamine ja rahastamine, see on meie tervishoiu
süsteemi suurem rahastamine ja see on ka meie riigi nõrgemate elanike
gruppide toetamine. See on haritum ja tervem riik.
Aga, et sellised mõtted vist lähenevate Riigikogu valimiste loosungitega
kokku ei käi, siis kasutame seda, mida meile lubatud.
Allpool püüan lühidalt veelkord selgitada, kuidas meile antud hüve Harjumaal kasutada.
Kellele ja kuidas kehtib tasuta sõiduõigus Harju maakonnas?
Alates 01.07.2018 on kõigile sõitjatele (välja arvatud 20-ne kuni
62-aastased (kaasa arvatud) 0-eurose piletihinnaga ehk tasuta sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.
Sõiduõiguse tõendamiseks on kaks võimalust:
1. Sõitjal on olemas Tallinn–Harjumaa ühiskaart (nn „roheline kaart“ või
samaväärne piletimüügisüsteemis kasutusel olev kaart), mis on isikustatud. Bussi sisenedes sõitja registreerib oma sõidu piletimüügiseadmes
sarnaselt kuupiletile (s.t valideerimine bussi sisenedes). Süsteem tuvastab, et isik on vanuses, kellele kehtib 0-eurone piletihind. Oluline on, et
kaart on isikustatud!

9.a klass
Klassijuhataja Urve Veersoo
1. Annemari Adler (kiituskiri)
2. Kevin Fjodorov
3. Reeli Alajärv
4. Linda Jakobson

5. Ines Jendek
6. Vladimir Kukarin
7. Kaja Metsar
8. Pert Paesüld
9. Kelly Laanemaa
10. Alice Sirtse

2. Kui sõitjal ei ole isikustatud kaarti, siis bussijuht väljastab talle 0-pileti.
Sel juhul on bussijuhil õigus küsida dokumenti, et veenduda, et isikule
kehtib 0-eurone piletihind.
3. Kui piletimüügiseade ei registreeri Teie kaarti, aga Te omate 0-eurose
piletihinnaga sõitmise õigust, väljastab bussijuht Teile selle. Samas on
juhil õigus küsida vanuse tõendamiseks dokumenti.
Sõitjatele vanuses 20 kuni 62 aastat (kaasa arvatud) kehtivad piletihinnad: https://www.harjuytk.ee/piletite-hinnad
Kui on Teil lisaküsimusi, siis kirjutage: info@ytkpohja.ee
Loksa linnas saab „rohelise kaardi“ hankida ja isikut tõendava dokumendi esitamisel ka isikustada Loksa postkontoris. Kaart maksab
2 eurot.
NB! Tallinna linna ühistranspordiga saavad tasuta sõita ainult Tallinna linna elanikud ja olenemata elukohast kõik pensionärid alates
65-st eluaastast.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

9.b ja 9.c klass
Klassijuhataja Antonina
Ivaškova
1. Artur Dubina
2. Vadim Jakovlev

3. Polina Kabarukhina
4. Sofia Kabarukhina
5. Aleksei Konstantšuk
6. Vladislav Petrovitšev
7. Aljona Timofeitšuk

8. Anita Toomere
9. Kirill Voinski
10. Konstantin Voronin
11. Vladislav Smirnov

Leinapäev Loksa kirikuaias, mälestati 1941. aasta 14. juuni küüditamise ohvreid
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Linnavolikogu tegevusest
Linnavolikogu tegevusest
31. mail toimunud Loksa
Linnavolikogu IX koosseisu 10.
istungil osalesid 12 volinikku,
linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Andres Kaskla ja
Hilleri Treisalt, linnasekretäri
asendaja Airi Öösalu ning
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Tiina Murdvee.
Volikogu otsustas seada tähtajatu isikliku kasutusõiguse
Elisa Eesti AS kasuks Loksa linnale kuuluvatele
kinnistutele, kokku 270 m²-le
maa-aluse sidekaabelliini
rajamiseks ja kasutamiseks
ning määras nimetatud isikliku
kasutusõigusõiguse seadmise
tingimused. Uus kaabelliin
paigaldatakse Nooruse tänavale,

Nooruse 5a ja Posti tänav L2
kinnistule ning see ühendab linna
katlamaja Elisa põhivõrguga.
Isikliku kasutusõiguse seadmisega
seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu
tasub isikliku kasutusõiguse taotleja.
Volikogu ostustas seada
hoonestusõiguse taotleja Telia
Eesti AS kasuks Loksa linnale
kuuluvale kinnistule Pärna tn
1b. Lähtudes avalikust huvist seati
hoonestusõigus otsustuskorras 50
aastaks 62 m² suurusele maa-alale,
kus asub telefonijaam. Nimetatud
rajatis on olnud kasutuses üle
paarikümne aasta, varem asus
selles digijaam, nüüd toimib see
telefonikaablite ühenduskeskusena.
Hoonestusõiguse eest maksab Telia
Eesti AS linnale aastas renti 100
eurot. Hoonestusõiguse seadmisega

seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu
tasub taotleja.
Volikogu nõustus linnavalitsuse
ettepanekuga võtta tasuta linna
omandisse kinkevara – 2-toaline
korter aadressil Rohuaia tn 9-83.
Korteri soovisid Loksa linnale
tasuta anda Alexander Yurin ja
Tatiana Yurina tingimusel, et nad
paigutataks hooldekodusse ja
linn kataks hoolekandeasutusele
nende pensionist katmata jäävad
hoolduskulud. Kinkevara omandamise korraldab linnavalitsus.
Volikogu otsustas võõrandada
otsustuskorras Loksa Eakate
Kodu omanik HansaClub OÜle 9635 m2 suuruse kinnistu
aadressil Posti tn 27b hinnaga
10000 eurot. Selle üldkasutatava
maa taotles Loksa linn

munitsipaalomandisse hooldekodu
puhkeala tarbeks –sinna saab
rajada kõrghaljastusega pargi
koos jalutusradade ja tervise
turgutuseks vajaliku atribuutikaga.
Naaberkinnistul paikneb endise
Loksa Ravikeskuse hoone, kus
osaühing avas tänavu märtsis
eakate kodu 2. korpuse. Kinnistu
Posti tn 27b võõrandamise
korraldab linnavalitsus pärast
keskkonnaministrilt loa saamist.
Volikogu valis Loksa linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks
Tiit Eerma. Möödunud aasta
novembris moodustas volikogu
3-liikmelise revisjonikomisjoni.
2017.a aprillis komisjoni liige
Ignar Tamsalu (IRL) volikogu
liikme volitused peatusid, kuna ta
ei saanud osaleda volikogu töös.

Revisjonikomisjoni esimees Heiki
Tudre ettepanekul valiti salajasel
hääletusel komisjoni liikmeks Tiit
Eerma (IRL).
Volikogu vabastas linnapea
Värner Lootsmanni ettepanekul
Loksa Linnavalitsuse mittepalgalise liikme Viktor Fjodorovi
valitsuse liikme kohustustest ja
kinnitas Loksa Linnavalitsuse
mittepalgaliseks liikmeks
volikogu liige Artur Allmägi.
Eeltoodust tulenevalt taastuvad
Viktor Fjodorovi volikogu liikme
volitused ja peatuvad Artur Allmägi
volikogu liikme volitused.
Rohkem teavet linnavolikogu
tegevusest Loksa linna kodulehel
www.loksalinn.ee .
Rein Heina
Volikogu esimees

miks ikkagi tasuline bussisõit?
Nüüd oleks Eesti nagu jälle kaheks löödud: peaaegu poolele Eestile on ühistransport tasuta, teisele
poolele soodustustega. Ja rahul
pole kumbki pool: seal, kus transport tasuta, ei liigu see piisava
tihedusega ega pole teed korras.
Sellel poolel aga, kus transport
osaliselt tasuta, vaadatakse teist
poolt vingus näoga – teie saate ju
päris tasuta.
Segadust ja mittemõistmist on
palju.
Üritan siin veel kord lahti rääkida,
miks meie otsustasime oma piirkonnas 0-hinnaga pileteid ehk tasuta
bussisõitu mitte rakendada. Alustagem natuke kaugemalt.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on piirkondlik ühistranspordikeskus, mis korraldab maakonna avalike bussiliinide ühistransporti
selle aasta algusest. Haldusreformi
käigus liitusid vabatahtlikult Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa ja LääneVirumaa kohalikud omavalitsused
üheks keskuseks. Keskuse liikmeteks on 29 selle piirkonna linna ja
valda (kokku on piirkonnas 31 kohalikku omavalitsust) ja piirkonnas elab 36% Eesti maaelanikkonnast. Seega on loodud keskus

arvestatav jõud ühistranspordi
korraldamisel.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas moodustab keskuse poolt korraldatav avalik
liinivedu ligi 50% vabariigis toimivast ühistranspordist (rong+buss).
Sellest tulenevalt tähendaks tasuta
ühistranspordi sisseviimine PõhjaEesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas poolte ühistranspordi
kasutajate ebavõrdset kohtlemist
(rong jääb ju tasuliseks).
Teiseks. Ainuüksi Harjumaal katavad kommertsbussiliinid ligi 40%
bussidega osutatavast ühistranspordist. Siia lisandub linnalähirong,
millega näiteks 2017. aastal tehti
Harjumaal kokku ca 3,3 miljonit
sõitu. Harju maakonnas on ühistranspordi nõudlus kasvanud väga
kiiresti. Lisaks praegusele läbisõidule (6,7 miljonit liinikilomeetrit)
oleks tasuta ühistranspordi korral
vaja korraldada riigihanked vedaja
leidmiseks (kommertsliinid ju kaovad!) veel sellel aastal vähemalt 4,5
miljonile liinikilomeetrile ja lähema
viie aasta jooksul veel 5 miljonile
liinikilomeetrile. Tasuta ühistranspordi sisseviimine seaks kahtluse
alla maakondlike kommertsliinide

toimivuse, kuivõrd nad ei suuda
konkureerida tasuta avalike bussiliinidega. Kommertsalustel töötavate
bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt elanike ühistranspordi
teenuse kättesaadavus, kuivõrd pole
võimalik kohe kõiki kommertsliine
avalike liinidega asendada, ja samas
tekib avalike busside ületäituvus,
mistõttu halveneb oluliselt reisijateveo kvaliteet.

transpordiks kulutatavate summade
ulatuses oleks mõistlik teha hoopis
investeeringuid kiirema, säästlikuma, kvaliteetsema ja tihedama liinivõrgu arendamiseks. Me ei toeta
väljapakutud viisil tasuta bussitranspordi kontekstis ühtegi toimingut,
millel oleks negatiivne mõju selle
toetusega hõlmamata ühistranspordi
segmentidele või Põhja-Eesti ühistranspordi tervikpildile.

Kolmandaks. Läbi kaalumata on tasuta bussitranspordi mõjud raudteel
toimuvale reisijateveole, mis omab
piirkonna ühistranspordi korralduses
olulist kohta, olles lisaks kiiresti kasvava osakaaluga. Riigi doteeritavate
rongiliinidega paralleelselt toimuv
tasuta bussitransport tähendaks
raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist, vähendades rongisõitjate arvu
ja reisijakilomeetreid. Niisugune investeeringute ja toetuste ebaefektiivne
kasutamine tooks samuti kaasa kiire,
mugava ja keskkonnasõbraliku raudteetranspordi kasutajate arvu vähenemise ja riigipoolse raudteetranspordi
dotatsiooni vajaduse kasvu.
Avaliku teenindamise lepinguga
hõlmatud liinide osas tasuta bussitranspordi elluviimisel kasvaksid
Põhja-Eesti ühistranspordi kogukulud märkimisväärselt. Tasuta ühis-

Neljandaks. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse piirkonna paremaks
teenindamiseks
Lääne-Virumaal
ja Raplamaal on vajalik nende liinivõrkude tihendamine ja ühildamine
Harjumaa liinivõrguga. Samuti tuleb
korraldada nende maakondade piletisüsteemide integreerimine.
Analüüsid tariifisüsteemide integreerimiseks ja tsoonitariifide kehtestamiseks teeme me lähikuudel ning
piletisüsteemid on võimalik ühendada 2019. aasta alguses.
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
tegi ka ettepaneku kehtestada tasuta
bussisõit kõigile puuetega inimestele
sõltumata nende vanusest. Kahjuks
ei leidnud see maanteeameti poolt
toetust. Samuti on meil ettepanek
kaaluda täiendavalt eraldatavate
vahendite arvel seniste sõidusoodustuste ühtset ülevaatamist, või-

maldades eristada sõitjate gruppe
(nt õpilased, pensionärid), samuti
geograafilisi või asustustiheduse
kriteeriume. Põhja-Eesti keskuse
kontekstis peame eriliselt vajalikuks
liinivõrgu arendamist ja terviklahenduste väljatöötamist, mis arvestaks
rohkem inimeste tegelike vajadustega ning vähendaks tööandjate vajadust töötajate vedu ise korraldada.
Kinnituseks toon siin mullu detsembris ja tänavu jaanuaris läbi
viidud Kantar Emori uuringuandmed, kus käsitletakse Harjumaa –
välja-arvatud Tallinn – ning Kohila
ja Rapla valla elanike liikumisviise.
(Uuring on vabalt kättesaadav maanteeameti kodulehel: https://www.
mnt.ee/sites/default/files/harjuliikuvusuuringu2017_aruanne2018.pdf)
Küsimusele “Kuivõrd järgmised
tingimused paneks Teid vähendama
auto kasutamist ning otsustama
ühistranspordi kasuks?” vastas
ainult 14% küsitletuist, et “ühistranspordi soodsam hind”. Oluliselt
mõjusamateks osutusid sobivamad
ühistranspordi liinid (44%), ühtne
piletisüsteem (38%), kiirem ühistransport (37%) ja paremad „pargi ja
reisi“ tingimused (34%).
Vello Jõgisoo
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor

Ühinemisest ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga
Käesoleva aasta maikuus võeti keskkonnaministri määrusega
vastu „Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise
tingimused ja kord“.
Selle dokumendi eesmärgiks on pakkuda elanikele rahalist toetust
nõuetele vastava joogivee saamiseks ja reovee kokku kogumiseks.
Loksa linna elanikud kuuluvad sellise toetuse saajate hulka.
Niisiis, toetust võivad taotleda need, kelle kodudes ei ole siiani
ühisveevärki või reovee kanalisatsiooni. Veevärk on enamusel
linlastel olemas, aga kanalisatsiooniga on probleeme. Imbväljakute
või settekaevude kasutamist keskkonnakaitse enam ei luba.
Kanalisatsiooniga tuleb nii kui nii ühineda! Mida selleks teha? Kuna
raha jagamist korraldab rakendusüksusena Sihtasutus Keskkonna
Investeeringute Keskus, siis kõige täpsema selgituse asjaajamise kohta
saate selle asutuse koduleheküljelt. https://www.kik.ee/et/toetatavtegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine. Selles artiklis annan ma Teile ainult mõningaid näpunäiteid.
Toetuse saamiseks on vaja esitada taotlus. Taotluse vormi saate
juba nimetatatud kodulehelt. Selleks tuleb ennast sinna sisse logida.
Taotleja saab olla kinnistusraamatusse kantud või kinnisasja või
hoonestusõigusega füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või
kaasomanik. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga. Juriidilistele isikutele
see programm ei laiene. Taotleja võib volitada enda eest taotlust
esitama, projekti ellu viima ja toetust saama teise juriidilise või füüsilise
isiku. Sellisel juhul lisatakse taotluse juurde volitus. Volitus võib olla
lihtkirjalik. Lisada tuleb veel Loksa ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni

liitumise eeskirja kohane liitumistaotlus ja saadud liitumistingimused.
Selle lisa saate OÜ Loksa Haljastus. Kui liitumiseks tuleb läbida
kolmandale isikule kuuluv kinnistu, siis tuleb saada ka temalt nõusolek.
Toetust saab taotleda ainult elamiseks kasutusel olevale hoonele.
Taotlusvormis tuleb täita ära kõik lahtrid. Seda toonitan eraldi. Isegi
siis kui justkui õiget vastust rippmenüüst võtta ei ole. Paraku on
bürokraatia nii kaugele arenenud, et sageli hakkab tervet mõistust
varjutama. Aga nii see asi on. Peate olema valmis selleks, et teie taotlus
saadetakse tagasi, kuna kontrollijatele on jäänud midagi arusaamatuks.
Tuleb nõutud parandused ära teha ja toetusavaldus uuesti tagasi saata.
Taotluse võib saata e-posti teel, aga ei ole keelatud ka kirja teel asja
ajamine. Sellisel juhul võtab kõik muidugi palju rohkem aega.
Peale taotluse saabumist rakendusüksusesse, algab selle menetlemine.
30 päeva on menetleja endale kontrollimiseks aega võtnud. Kui
leitakse puudusi, siis peab taotleja 15 päeva jooksul kontrollija
poolsetele küsimustele vastama. Kogu menetlusprotsess võib seega
aega võtta kuni 50 päeva. Lõpptulemusena kas taotlus rahuldatakse
või lükatakse tagasi.
Toetusraha makstakse välja alles peale torutööde lõpetamist, seega
alginvesteering peab taotlejal endal olema. Selleks, et rakendusüksus
saaks hinnata tehtud tööde mahtu, tuleb taotlejal esitada tööde
teostusjoonis, kuhu on kantud ühendustorude liitumispunkt linna
kanalisatsiooniga ja torude majja sisenemise koht. Ühendused
peavad olema varustatud asukoha koordinaatidega. See töö tuleb

osta geodeedilt, kuna teostusjoonis peab vastama majandus- ja
taristusministri 14. aprilli 2016. aasta määrusele nr 34. Geodeedi
võite leida Eesti Geodeetide Liidu kaudu. Kui nüüd kõik need
nõuded on täidetud ja ehitus lõpetatud, siis tuleb taotlejal esitada
projekti lõpparuanne ja maksetaotlus ja seda kindlasti hiljemalt
20 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi
lõppu. Alles siis on võimalik toetusraha saada. Summad sõltuvad
liitumistorustiku pikkusest. Alla 10 meetrise torustiku eest on võimalik
saada 1796 eurot, miinus tulumaks. Pikemate torustike puhul on
summad suuremad. Üle 20 meetrise torustiku puhul on maksimaalne
summa 3792 eurot, kui liitutakse mõlema teenusega. Kui ainult ühega,
kas vee või kanalisatsiooniga, siis on summa suurus 2692 eurot.
Rohkem ei maksta. Toetust võib saada ka kogumismahuti rajamisel või
ümberehitamisel ja selle eest võib saada 1132 eurot, miinus tulumaks.
Kui see asjaajamine Teid ära ei ehmatanud, siis soovitan kindlasti
osaleda. Kanalisatsioon tuleb nii kui nii ära teha ja kui toetust
lubatakse maksta, siis tuleb seda raha ka küsida. Paraku on nii, et
asjajamine kipub olema rohkemat jõudu ja närvikulu nõudev, kui
torustiku enda ehitamine. Kohalik omavalitsus ei pea võimalikuks
seda protsessi toetada, kuna tegemist on erakinnistute jaoks mõeldud
sihtfinantseeringuga.
Raik Saart
OÜ Loksa Haljastus
juhatuse liige

4 ELU

Liiklusraev jääb inimest iseloomustama kogu eluks
Pea kõik inimesed on igapäevaselt
kuhugi teel. Paraku tekitab liiklus
inimestes järjest rohkem emotsioone, mis halvemal juhul valatakse
välja raevuhoona. Selline käitumine
on ennetatav.
Meie elu igapäevaseks osaks on
kahjuks saanud lood liiklusraevust. Inimesed veedavad suvel oma
puhkuseid ja liiguvad oma sõiduvahenditega positiivsete emotsioonidega, külastades kontserte või
minnes loodusesse ja randa. Suvi
on ka ainuke aeg, kus on võimalik
meie vahelduvates aastaaegades
teid remontida ja kõigi heaolu sellega parandada. See toob kaasa sagedased tülid sõiduridasid vahetades
või parkides.
Toon liiklusraevu kohta mõned näited elust enesest, mis tulevad kindlasti paljudele tuttavad ette. Kahjuks
ilmneb tihti asjaolu, et liiklusraevu
osalejad ei ole ainult paadunud kurjategija, vaid tavaline igapäevaselt
muidu õiguskuulekas inimene meie
keskelt, kes on liikluses enesevalitsuse kaotanud.
- On kuum suveperiood ja käivad
teede remonttööd, paljudes kohtades
tekivad liiklusummikud. Bussijuht
sõidab Pirita poole ja üritab graafikus püsida. Kadrioru poolt võtab
autojuht samuti suuna Pirita poole.
Bussil ja autol tekib teetöid tegevate
masinate vahel „ninad risti“ ummikseis ning autojuht vehib rusikatega
bussi suunas . Buss on suurem ja tugevam ning teeb „jõuga“ manöövri
enese kasuks ära. Autojuht asub
bussi jälitama. Bussi lõpp-peatuses
sõidab auto bussile ette ning autojuht
väljub ja kõnnib bussijuhi akna juurde. Algab sõnasõda teemal, kellel oli
õigus ja kes oleks pidanud teisega

rohkem arvestama. Bussijuht üritab
telefoniga agressiivset autojuhti filmida. Autojuht haarab läbi lahtise bussiakna telefoni järele ning püüab seda
bussijuhil käest lüüa, rebides samaaegselt katki bussijuhi särgi. Hiljem
kahetseb autojuht menetluse käigus
ütlusi andes oma tegu ja ütleb, et ei
saa aru, mis temaga juhtus, et sellise
asja peale vägivaldseks muutus.
- Õhtupoolik Lasnamäel. Soliidne
härrasmees saabub õhtul koju ning
asub kõrgemat sorti korterelamu
juures autot parkima. Samaaegselt
tuleb meesterahvas koos väikese
tütrega samuti oma autoga, jääb
seisma, väljub autost, läheb karjudes härrasmehe juurde ning ütleb,
et selle kohale parkida ei tohi, sest
see on tema parkimiskoht juba teist
aastat. Soliidne härrasmees tuleb
samuti ärritunult autost välja ja ütleb,
et siin ei ole isiklikke parkimiskohti.
Parkimiskohta isiklikuks pidav mees
läheb raevu ning lööb rahulikult
parkida soovinud meest rusikaga
näkku… ja seda kõike oma väikese
tütre nähes.
- Järgmine juhtum. Kannataja näeb
autoga koju saabudes, et trepikoja
ees seisab sõiduk, milles istuvad
kaks meest. Trepikojast väljub veel
üks mees ning istub samuti sellesse
autosse. Kannatanu arvab, et masin sõidab minema ja tahab enda
auto selle asemele parkida. Seisvast
sõidukist väljub meesterahvas ja hakkab agressiivselt kätega vehkima.
Seejärel tuleb ta kannatanu sõiduki
juurde ning hakkab ohvrit rusikatega
peksma. Kannatanu võtab vastukaaluks välja omavalmistatud kumminuia. Hetk hiljem on rusikakangelane võtnud sõidukist püstolitaolise
eseme ning tuleb kannatanu juurde,
sihtides teda sellega. Mõne aja pärast
tulevad ka teised kaks meest autost

Eestis toimub leibkonna ja elukoha
andmete võrdlusuuring
Sattusid statistikaameti uuringusse?
Osale kindlasti!
Statistikaamet saatis kevadel enam kui 10 000 Eesti inimesele teate, et nad
on sattunud „Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringusse“. Hoolimata
uuringu pikast nimetusest on küsimustik üsna lühike ja lihtne ning selle
täitmine ei võta aega rohkem kui viis minutit.
Statistikaamet viib läbi maist oktoobrini toimuvat leibkonna ja elukoha
andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise rahva ja
eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu käigus küsitletakse ligi
30 000 inimest.
2021. aastal plaanib statistikaamet rahva ja eluruumide loenduse korraldada
registriandmete põhjal, mis tähendab, et inimeste käest andmeid ei küsita,
vaid need pannakse kokku erinevate registrite abil.
Registrite andmetele tugineva loenduse tegemisel on suurim probleem
registreeritud ja tegeliku elukoha erinevus, mille mõju tuleb eriti selgelt esile,
kui hakata registrite andmete põhjal määrama leib- ja perekondi. Probleemi
lahendamiseks on statistikaamet loonud püsielanike määramise reeglid,
mille abil hinnatakse, kas isik elab uuringuperioodil Eestis või on välismaale
läinud. Statistikutele pole praegu selge, kui õiged on registrites sisalduvad
andmed. Selle selgitamiseks tehaksegi uuring, mille juures arvestatakse, et
inimesed ankeedile vastates annavad täpseid ja õigeid andmeid.
Andmete analüüsimise tulemusena saavad statistikaameti inimesed teada,
kas registritest saadud andmeid võib loendusel kasutada või tuleb neid
täiendavalt kontrollida ja täpsustada.
Kulutades mõned minutid „Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu“
küsimustiku täitmisele hoitakse kokku paljude inimeste ajakulu, kui Eestis
õnnestub 2021. aasta loendus teostada registripõhiselt, s.o ilma inimestelt
nende andmeid küsimata.
Uuringu tulemused avaldab statistikaamet 2018. aasta lõpus.
Ene-Margit Tiit
Statistikaamet rahvastikustatistika eksperta

välja ja hakkavad ohvrit peksma.
Pärast peksmist istuvad mehed autosse ning sõidavad ära. Mõne hetke
pärast peab politseipatrull peksjad ja
relvaga ähvardaja kinni.
Kahjuks on parkimistülid üsna tavapärased ka kaubanduskeskuste
juures ning analoogseid näiteid
võiks tuua ka sealt.
Liikluskonflikt tagajärjed võivad
olla kriminaalkaristusest surmani
Enda ellusuhtumise ja vihaga tuleks
tegeleda juba enne, kui sellised
piinlikud asjad juhtuvad ning jäävad paturegistrisse elu varjutama
ning kedagi iseloomustama terveks
eluks. Ükski parkimiskoha jagamine
ja manööver liikluses ei tohiks „hea
lastetoaga“ inimest viia teiste suhtes
füüsilise vägivalla ja omakohtuni!
Kahjuks on saanud kasvavaks
trendiks oma hirmude kaitseks auto
kindalaekas relvataolise eseme hoidmine – olgu siis selleks päris relvaga
äravahetamiseni sarnane õhkrelv
või stardipüstol. Konfliktisituatsioonides võetakse relv nähtavalt kätte
ja püütakse ennast kehtestada, vehkides sellega autoaknal või lausa sihtides teise konflikti osapoole suunas.
Halvimal juhul minnakse kaugemale
ja tehakse lask. Rääkimata sellest, et
tihti on liiklusraevus mängus kurikad ja noad.
Kahjuks ei nähta ette, et selline käitumine nõuab vastutust. Eelpool
näitena toodud teod on kvalifitseeritavad avaliku korra raske rikkumisena (Karistusseadustiku § 263),
mille eest on ette nähtud rahaline
karistus või kuni viieaastane vangistus. Kriminaalmenetlusest veel hullem saab olla halb juhus, kus ühel
hetkel võib vastas olla teine osapool,
kes omab relvaluba ja kasutab vastureaktsioonina päris relva. Tagajärjed

võivad olla fataalsed!
Tasub teada, et Relvaseaduse § 11
p3 alusel liigitub relva alla ka pneumorelv. Seega tuleb näiteks pneumorelva või stardipüstolit käsitleda,
kui päris relva – mitte seda avalikus
kohas nähtavalt kanda või konfliktsituatsioonides eksponeerida.
Relvaseaduse §50 lg3 p1 keelab
relva ja laskemoona kandmise alkoholijoobes ning narkootiliste ja
psühhotroopsete aine mõju all. Esineb juhtumeid, kus pneumorelva või
stardipüstolit kasutatakse avalikus
kohas alkoholijoobes. Relva ja laskemoona kandmise eest alkoholijoobes
või narkootilise või psühhotroopse
aine mõju all karistatakse rahatrahviga kuni 800 eurot või arestiga.
Relvaseadus lubab Politsei- ja Piirivalveametil väärteo toimepanemise
vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerida.
Mõned soovitused, kuidas vältida
liiklusraevu:
- Jää liikluses alati rahulikuks! Ole
viisakas isegi siis, kui teine osapool
on raevunud. Väldi mõtteviisi, et kas
või saan ise viga, aga mul on õigus.
Vanasõna ütleb, et targem annab
järele!
- Lepi sellega, et tänavad vajavad
ka remonti ja mingil ajahetkel tuleb
seda teha – meie kliimas ikka suveperioodil. Varu aega ja kannatust!
Ära trügi oma sõiduvahendiga pidevalt sõiduridu vahetades ega
demonstreeri oma ärritunud seisundit ohtlikult kiirendades. Siingi kehtib vanasõna - tasa sõuad, kaugele
jõuad! Arvesta ka motorollerite ja
mootorratastega. Meie linnaliikluses
ei ole neid kaugelt nii palju näha,
kui näiteks Pariisis või Roomas, aga
sealne liikluskultuur arvestab nendega kui väiksematega, kes liiguvad

üldises liiklusvoolus kiiremini edasi.
See ei tähenda, et rolleri või tsikli
juht ei peaks arvestama liikluses
teiste ja enda ohutusega. Austus saab
olla ainult vastastikune!
- Ära pane end olukordadesse, mis
tekitavad raevu ja ohtu sinu vastu.
Näiteks on ratturid kindlad oma õiguses sõita sõidutee servast kuni
meetri kaugusel, aga ei arvestata tihti vastutulevate autodega ning suurel kiirusel tagantpoolt tulevate autodega. Tee võib ühel hetkel kitsaks
jääda ning kannatajaks on kahjuks
nõrgem - st jalgrattur. Võimalusel
kasuta kergliiklusteid ja väldi suurel
maanteel sportimist.
- Ära võta „igaks-juhuks“ autosalongi relvataolist eset, olgu see siis relvataoline ese või näiteks pesapallikurikas. Aga kui satud konflikti, kus
keegi neid esemeid demonstreerivalt
kasutab, helista hädaabinumbrile
112 ja jäta meelde sõiduk ning selle
registreerimisnumber.
Kindlasti
proovi varjuda ja eemalduda, et sa
ise ei saaks viga!
- Kaasaegses maailmas on abiks
ikka tehnika. Võimalusel soeta ja
kasuta sõidukis videoregistraatorit
(pardakaamerat). Hiljem aitab see
liiklusraevutsejat paremini tuvastada!
- Korteriühistute juures on mõistlik
parkimist reguleerida. Võimalusel kasuta tõkkepuid ja teetõkkeid,
et mitteoodatud külalised koduparklasse ei pääseks. Samuti tulevad
kasuks parklale suunatud ja töötavad
videokaamerad.
Rahu ja mõistlikkust liikluses meile
ilusas suves!
Edvard Remsel
juhtivuurija
Ida-Harju politseijaoskond

„EV100 igas külas“ – Eesti ühtehoidvate
kogukondade ühine sünnipäevakink
Juba teist suve saab Eesti elada oma
suures sünnipäevas.
Külades ja linnades, kodu- ja välismaal – kõikjal tähistame oma riigi
iseseisvuse uhket 100. aastapäeva.
Kõige kokkuhoidvamad ja ettevõtlikumad kogukonnad on oma EV100
kinkide ja sündmustega koondunud
suurde ühiskingitusse „EV100 igas
külas“. Nii ongi üle kogu Eestimaa
juba praegu paljusid külasid ja linnu
ehtimas ning EV100 meenutamas
kaunid hõbedased tunnusplaadid –
riigi kingitus kogukondadele, kes
meie suurt juubelit eriti väärikalt
tähistada on võtnud.
Tunnusplaat on nii Sõrve Sääre renoveeritud tuletornil kui Niitsiku kogukonnakeskusest kõrtsihoonel; Peipsi
äärses Lohusuu-Venekülas tähistab
see kogumiku „100 Peipsiäärse vene
köögi retsepti“ ja Tallinnas Kalamajas kogukonnaraamatu „Õhus on
Kalamaja“ ilmumist.
Tammistu küla matkarajal ja Vandjala külaplatsilgi on just nende nimega
hõbedane plaat.
Tunnusplaadid on jõudnud nii Siberi
eesti küladesse kui eestlaste kogukonna juurde Torontossegi.
Ühtekokku enam kui paarsada
„EV100 igas külas“ kogukonda on
tänaseks juba EV100 tähistanud. Mitusada toredat sündmust ja kogukon-

dlikku kinki ootab veel ees – oleme
ju oma 34 kalendrikuud – just sama
pika kui vaba Eesti riigi sünniaeg kestva juubeliperioodiga jõudnud
vaevalt poole peale ja aasta 2020
Tartu rahu aastapäevani on veel päris
pikk ühine tee minna.
Ülevaate kõigist praeguseks liitunud
kogukondadest saab EV100 veebilehelt:
https://www.ev100.ee/et/ev100igas-kylas
Harjumaalt on meie sünnipäevakaardil juba praegu enam kui 30 kogukonda.
Näiteks Hara küla tegi Loksa kirikusse seinalipu ja Suurpea küla avas
infotahvli.
Hea Loksa linna tegus kogukond.

Olete teiegi oodatud „EV100 igas
külas“ ühiskingiga liituma, oma
kogukonnaga just teile vajalikku
ja jõukohast juubelikinki tehes ja
just teile meelepärast EV100 pidu
pidades. Andke vaid oma headest
mõtetest ja toredatest plaanidest
teada „EV100 igas külas“ Ida-Harju
koordinaatorile Kaisa Linnole e-kirja teel aadressil kaisa@kolgakyla.
ee ning teiegi kodukohas jääb meie
riigi juubeli väärikat tähistamist
tunnustama ja tunnistama kaunis
metallplaat, millel kirjas just teie
linna/küla nimi ja teie EV100 peo
kuupäev.
Merle Jantson
EV 100 igas külas üldkoordinaator
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Kodu turvalisus puhkuse ajal
Suvel tuleb sagedamini ette
perioode, kus kodust lahkutakse
pikemaks ajaks, et puhkust veeta
reisil või suvekodus. Varastele on
just sellised objektid kutsuvad.
Majaomanik saab omaltpoolt
varaste ligipääsu raskendada või
takistada. Samuti hoida ära nende
tähelepanu tühjaks jäänud majale.
Teatud soovitusi jälgides saab
pererahvata jääva kodu turvalisust
suurendada.

Uksed lukku!

Võtmed jäta sugulasele või sõbrale,
kes maja aegajalt üle vaatamas käib.
Hinnalised esemed pane raskesse
või seina külge kinnitatud seifi.
Tehnikaseadmed märgista (hea nipp
selleks on kasutada UV-markerit) ja
kirjuta üles seerianumbrid.
Kontrolli kindlasti kodu ja koduse
vara kindlustuse lepingu kehtivust.
Turvalisust aitab tagada turvafirma
valve või kohalik signalisatsioon.
Samuti on olulised valvekaamerad
ja hoiatussildid nende olemasolust.

Vaata üle maja ja abihoonete lukud.
Jäta hoolitsetud mulje!
Vajadusel investeeri korralikku
Üle ajav postkast ja niitmata muru
turvalukku. Lukusta ka aiaväravad.

Häirenuputeenus
päästab - seitse
aastat üle Eesti

Medi häirenuputeenus on igas
Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba üle seitsme aasta.
Häirenupp on kõige lihtsam abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja
eakas või liikumispuudega inimene,
kes kannab kodus ja kodu lähistel
viibides randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse
korral - olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab
hätta sattunu punast nuppu. Seejärel helistab spetsiaalne käed-vaba
hoolekandetelefon - mis on paigutatud inimese kodus keskele asukohale
- Medi kõnekeskuse operaatorile.
Temaga suheldes selgitatakse välja
kohapealne abivajadus. Operaator
saadab vajadusel kohale hoolealuse
usaldusisiku - lähisugulase, naabri,
sotsiaaltöötaja, kriitilisemal juhul
ka kiirabi või päästeameti. Häirenupuga saabub abi tavaliselt vähem kui tunniga, mis on hätta
sattudes ja abi oodates väga hea.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks
nupu vajutamise võimalusele ka
kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse
korral häirekõne automaatselt juhul,
kui inimene pärast kukkumist enam
ei liiguta. Nii saab info võimalikust
õnnetusest hoolealuse abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse kaotusega lõppenud kukkumise järgselt.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil
661 8181, e-postiga info@medi.ee
ja kodulehel www.medi.ee.
Vajadusel suheldaks linna või valla
sotsiaalosakonnaga, et koostöös
omavalitsusega vajalikud abivahendid kättesaadavaks teha. Turvatunne
ja hingerahu ei ole privileeg, vaid
inimõigus - iga-üks tundku end
kodus kindlalt ja saagu kauem iseseisvalt elada.
Medi häirenuputeenus |
tel 661 8181 | info@medi.ee |
www.medi.ee | www.häirenupp.ee
Loe rohkem ka Loksa linna kodulehelt www.loksalinn.ee/kuidasaidata-abivajavat-inimest

näitavad soovimatutele külalistele
kergelt kätte pikemaks ajaks
elaniketa jäänud majad. Turvalisust
suurendab tänavalt hea nähtavus
aeda ja majale. Kõrgete hekkide
ja tarade taga on hea varjatult
tegutseda.
Palu naabril või sõbral käia muru
niitmas ja posti võtmas. Postkastile
pandud silt „Ainult tellitud post!„
vähendab rämpsposti hulka.
Inimeste puudumist on raskem
märgata, kui kasutada aegreleega
või päiksepatareiga välivalgusteid.
Elektrooniliste taimerite abil saab
panna ka toas mõned lambid õhtuti
põlema.

Rahvaluulearhiivi nutivõistlus
Püüa vanaema lugu purki!
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiiv ja Euroopa kultuuripärandi
aasta 2018 kutsub noori ja vanu tegema
nutikat põlvkondadevahelist koostööd,
et salvestada igalt Eesti vanaemalt üks
tema jaoks oluline lugu või laul. Laste ja
noorte ülesandeks on leida salvestusseade
(näiteks telefon) ja koostöövalmis vanaema
- vanaisa ning meie veebilehe kratt.
folklore.ee/vanaema juhendamisel koguda
temalt heli- või videolugu. Vanaemade
roll on lihtne ja igapäevane – jagada oma
elukogemust noortega!
Osalema on oodatud koolinoored ja
tudengid, aga ka teised, kes vanema põlvkonna sõnumi tulevikku talletamist
vajalikuks peavad. Parimaid kogujaid eri vanuseastmetes premeeritakse
auhindadega.
Kogumisvõistlus kuulub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018. sündmuste
sekka Eestis. Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi
väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit.
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Rahvaluule Arhiiv
Euroopa kultuuripärandi aasta 2018

Lastekaitsepäev Loksal

Hea naaber hoiab silma peal

Naabrite tundmine ja hea
läbisaamine suurendab turvatunnet
ja vähendab kuriteoriski. Hea
naaber hoiab ka sinu kodul silma
peal ja peletab võõrad ära. Ütle
naabrile, kauaks ära lähed ja
jäta enda ning võib olla ka mõne
sugulase kontaktid, kes saaks
vajaduse korral reageerida. Naabril
oleks ka kõige lähem posti ära võtta
ja maja ümber käia vaatamas, et
kõik uksed-aknad on terved.

Ära reklaami äraolekut

ei ole vaja teada anda, kui kaugel ja
kaua ära oled.
Kui oled kõik endast oleneva
turvalisuse suurendamiseks
teinud, siis saab ka kodu kergema
südamega ootama jätta ja puhkust
nautida!
Turvalist suve!
Marili Tammiste
piirkonnapolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond

Lennukipileti pildid ja reisipildid
postita koju tagasi jõudes. Kõigile

Loksa lasteaia spordipäev
15.06.18. Spordipäev! Staadionil. Osalevad kõik tulijad - selline
kuulutus ootas meid lasteaia hoovis.
„Kõik on kohal?
Kas kõik on terved?
Kas te olete valmis jooksma ja mängima?
Siis venita ennast, ära aevasta ja ära ole laisk“!
Nende sõnadega algas meie spordipäev staadionil.
Selleks, et pidu oleks huvitav, arendav ja kasulik, on laste jaoks vaja kõik
väga hästi läbi mõelda: takistuse rada, üllatused ja auhinnad...
Võistkond „Turistid“ ja „Kompass“ kogunesid peale takistuste raja läbi
käimist „lõkke“ juurde, mis pandi kokku puuokstest.
Lapsed said tuttavaks kõikide raskete sõnadega (turist, kompass, lõke,
puhkepeatus).
Pärast puhkepeatust asusime tagasiteele lasteaeda. Kartsime, et vaesekesed
väsivad ära ja ei jõua kohale... Aga Ei!, kõik läks õnneks hästi! Kõik said
medalid ja diplomid.
Tänud kõigile abi eest, - Nataljale, Romanile ja meie Olgale, kes oma
näitlemisoskusega oskab iga peo teha rõõmsaks ja huvitavaks!
Margarita Šults
liikumisõpetaja
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Loksa Gümnaasiumi
üleminekuklassi kiituskirjaga
lõpetanud õpilased
Oskar Leok
William Brand
Laura Luht
Kretta-Marie Part
Aleks Stepanov
Samuel Gilin
Olga Kookmaa
Nikolai Levin
Aleksandra Lisina
Elza Jakobson
Lisete-Marleen Kivi
Kirke Külmsaar
Adelina Proskurina
Kevin–Julius Kiviberg
Kevin Aiaotsa
Bogdan Dubina
Greete Oru
Hendrik Hang
Sandra Oru
Jessika Jõesaar
Alisa Kask
Viktoria Galina
Pjotr Kosjakov
Alina Goršanova
Danila Jašin
Aleksandr Levin
Artur Sakin,
Daniella Myallo
Pjotr Sakin
Sandra Vilumaa
Anastasia Vandysh
Regina Novikova
Martin Ilves
Anna Zaharjaš

Sellel õppeaastal osalesid Loksa
Gümnaasiumi õpilased taas üleriigilises kuuendatele klassidele suunatud ohutusalases projektis „Kaitse End ja Aita Teist“. Õppeaasta
jooksul osalesid 6ndate klasside
õpilased erinevates pääste-, politsei- ja esmaabiloengutes. Omandatud teadmisi ja oskusi said noored
proovile panna KEAT nime kandvas ühepäevases ohutuslaagris 29.
mail 2018. Võistlustulle asus 48
Harjumaa kooli, kokku 384 last.
Meie kooli esindasid Kristiina
Bekiš, Elena Viktoria Vaas, Martti Neidla, Aleksander Levin, Danila Jašin, Anastasia Kosareva,
Alisa Jõgi, Semjon Istraškin.
Laagris osalejate muljed
Aleksander Levin 6b:
Programmi KEAT reis meeldis
mulle väga! Seal oli huvitav. Me
jooksime jaamade vahet ja täitsime mitmesuguseid ülesandeid.
Kõige rohkem meeldis mulle jaam
„Elektrilevi“. Seal me mängisime
ja pärast seda toimus loterii. Samuti
meeldis mulle atraktsioon autoga:
me oleks justkui sattunud avariise,
kus auto käis üle katuse. Sellised
üritused aitavad teada saada, kuidas

KEAT laager

tuleb käituda õnnetuse korral ja õppida eesti keelt.
Danila Jašin 6b:
Me valmistusime terve klassiga
selleks reisiks kaua ette, kuid sõita
sai vaid 5 inimest. Kui sain teada,
et sõidan laagrisse olin ma väga
rõõmus, sest sellel kohtumisel
õpetatakse ohutuse reegleid oma
elu päästmiseks. Mulle meeldis
kõik, kuna me täitsime väga elulisi
ülesandeid kogu meeskonnaga.
Ma arvan, et sellised üritused on
vajalikud, et lapsed saaksid teada,
kuidas kaitsta ennast ja teisi. Tähtis
on teada esmaabi, tuleohutuse ja
liiklusreegleid. Kõik see oli ka meie
projektilaagri ülesannetes.
Anastassia Kosareva 6b:
Osalemine KEAT projektilaagris oli
põnev. Meile räägiti paljude asjade
kohta ja lubati ka ise katsetada.
Kõige rohkem meeldis mulle suitsu
täis tuba, millest tuli leida väljapääs.
Me jooksime, päästsime inimesi,
sõitsime jalgratastel ja töötasime
koos oma meeskonnaga.
Alisa Jõgi 6b:
29. mail osalesime KEAT projektilaagris. Meeskonnas olid lapsed
vene ja eesti osast. Me leidsime ühise keele ja saime isegi sõpradeks.
Mulle meeldis väljapääsu otsimine

„põlevast“ toast, koos lõunat süüa ja
tulekahju kustutada. Mulle tundub,
et selline projekt õpetab töötama
meeskonnana ja mõistma teineteist
poole sõna pealt.
Semjon Istraškin 6b:
Osalemine KEAT projektilaagris jäi
mulle väga hästi meelde. Seal oli
palju ülesandeid ja kõik ülesanded
me täitsime koos. Laagris õppisin

ma palju uut. Näiteks seda, kuidas
välja pääseda autost, kui see on
kummuli vajunud. Selliseid laagreid
tuleb korraldada selleks, et õpilased
paremini omavahel läbi saaksid.
Margarita Prokopova
ja Annely Vill
6. klasside juhatajad

Loksa noored käisid Streetshowl 2018
3. juunil käisid Loksa noored Tallinnas vaatamas Baltikumi suurimat
tänavatantsuetendust
Streetshow
2018: Teine Dimensioon.
Emotsioonid peale etendust on
meeletud ning elamustest juba puu-

Malle Vaher - 80
21. juunil tähistas on juubelit Loksa
kooli kauaaegne õpetaja Malle Vaher.
Malle Vaher on sündinud 1938. aastal
Hiiumaal Pühalepa vallas Kukka
külas. Peale Palade 7-klassilise Kooli
lõpetamist 1952. aastal asus õppima
Haapsalu Pedagoogilisse Kooli, mille
lõpetas 1956. aastal algkooliõpetaja
erialal. Peale lõpetamist asus tööle
algklasside õpetajana Viimsi 7-klassilises Koolis. 1965. aastal lõpetas
Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele ja
kirjanduse erialal.
Malle Vaher tuli Loksale tööle 1963.
aastal Loksa Töölisnoorte Keskkooli
eesti keele ja kirjanduse õpetajaks.
1965. aastast töötas sama kooli õppealajuhatajana. Alates 1968. aastast
asus tööle Loksa Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana, alates 1971.
aastast logopeedina.
Õpetajana oli ta väga sõbralik, nõudlik enese ja kaastöötajate suhtes.
Tema tunnid olid alati põhjalikult ette valmistatud ja õpilastele eakohased.
Logopeediakabinetis oli palju ta enda valmistatud näitlikke õppevahendeid.
2004. aastal siirdus Malle Vaher pensionile, olles Loksa koolis töötanud 41
aastat.
Ka pensionil olles pole Malle Vaher jäänud koolielust kõrvale: kaua aega on
ta olnud põhikooli eesti keele eksmitel hindaja.
Käesoleval ajal naudib Malle Vaher pensionipõlve, tal on kaks täiskasvanud
last ja ta on nelja lapselapse õnnelik vanaema.
Loksa koolipere soovib Sulle tugevat tervist, rõõmu ja rahu.

Loksa Gümnaasiumi teadaanne

Kooli kantselei suletud ajavahemikul 25.06 - 31.07.
Küsimuste korral helistada 53423844 või kirjutada
aadressil kool@loksa.edu.ee. Alates 1.08 kantselei avatud
tööpäevadel 9.00 - 12.00.
Dokumente Loksa Gümnaasiumisse astumiseks võetakse
vastu 1.08 - 24.08 kooli kantseleis igal tööpäeval
9.00 - 12.00. Täpsem info: http://loksakool.ee/vastuvott

du ei jäänud. Etendus toimus Eesti
suurimal laval Alexela Kontserdimajas ning üles astusid JJ-Street tantsukooli parimad õpilased, nende seas
ka Loksa oma noored Anita Toomere
ja Kristina Gergerdt. Hea meel on

näha, et Loksal on väga edukaid
noori, kellel on suured unistused.
Soovime neile veelgi enam edu ning
järgmisel võimalusel ei tohiks enam
ükski Loksa linna elanik seda elamust maha magada! Loksa JJ-Street

Loksa noored lõpetasid Maaülikooli
loodusteaduste kooli
Tänavu kevadel lõpetas üheksa Loksa Gümnaasiumi noort Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli, mille
käigus õpiti tundma linde ja puid,
aga harjutati ka looduse pildistamist
ja tähistaeva vaatlemist.
Looduskooli õppetöö toimus koos
Kuusalu Keskkooli 11. klassi õpilastega kord kuus septembrist maini.
Aasta jooksul käidi kahel korral
Maaülikoolis, tutvuti zoomeedikumi
ja metsamajaga, õunapuude lõikamist harjutati Rõhu aiandis. Looduse õpperadade, ornitoloogia, fotograafia, astronoomia, järveteaduse
ning entomoloogia teemasid käisid
juhendajad tutvustamas kohapeal,
Kuusalu ja Loksa koolis.
Igal kohtumiskorral andsid õppejõud
ja juhendajad õpilastele järgmiseks
korraks iseseisvaid töid. Tööd vajasid keskendumist ja mõned neist
olid üsna aeganõudvad. Õpilased
viisid läbi näiteks oma lemmiklooma
vaatluse,
järvevaatluse,
koostasid oma matkaraja koos kirjeldusega, vaatlesid linde ja tähtkujusid. Hooaja paremate töödega saab
tutvuda aadressil: http://www.emu.
ee/sisseastujale/gumnaasiumidele/
loodusteaduste-kool/opilaste-tood/
„Õppisin tundma loodust enda ümber. Varem vaatasin ümbruskonda
tervikuna, kuid nüüd märkan ehk
rohkem väiksemaid detaile ümbruskonnast, kus elan,“ võttis õppetöö
kokku loodusteaduste kooli lõpetanud Kaarel Eelmäe ja lisas, et ta õp-

Eesti Maaülikooli loodusteaduste koolis osalenud Loksa Gümnaasiumi
gümnasistid koos õpetajaga loodusteaduste kooli lõpetamisel Ohepalus
Kõrvemaal.
pis paremini tundma ka puid, linde ja nad kandideerivad loodusvarade
liblikaid. „Kõige rohkem meeldisid kasutamise ja kaitse, vee ja maismaa
mulle aga koosolemised ning ringi ökosüsteemide rakendusbioloogia,
seiklemised, kus sai silmaringi laien- loodusturismi,
keskkonnakaitse,
dada ning oli ka lõbus,“ märkis ta.
aianduse,
põllumajandussaaduste
tootmise ja turustamise õppekaMaaülikooli loodusteaduste kooli vadele.
kursuse„Sissejuhatus
loodusteaduslikku mõtlemisse“ läbisid Sandra Maaülikooli loodusteaduste kool
Vilumaa, Grete-Geteli Võõsa, Enge- töötab alates 2006. aastast eesmärla Rajamägi, Helena Vikk, Kendra giga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt
Kari, Anastasia Vandysh, Pelle Jür- harida ning nende silmaringi avargens, Kaarel Eelmäe ja Martin Ilves. dada. Kooli õppetööd korraldatakse
Lisaks diplomile said lõpetajad kolm koostöös haridus- ja teadusministeeainepunkti, mida võib soovi korral riumiga.
kasutada erinevates kõrgkoolides
õppides.
Glaidi Aasrand
Eesti Maaülikool on arvestanud
õppetööd koordineerinud õpetaja
loodusteaduste kooli lõpetanutele
sisseastumisel kolm lisapunkti, kui
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Loksa Muusikakooli lõpetajad 2018

IV klass
Anita Gulyakova (kiitusega)
Anna Eliisabet Mänd (kiitusega)
Anna Jefimova (kiitusega)
Leenu Aasrand
Liisa Laur
Elena Viktoria Vaas
Maria Tšistjakova
Ksenia Pošetško

VII klass
Eliisabeth Jordan (kiitusega)
Annemari Adler (kiitusega)
Sandra Vilumaa (kiitusega)
Lilli Ann Linno
Saara Katariina Mänd
Oleg Tšornei

Võidutule tee Loksale

Loksa Muusikakooli
üleminekuklassi
kiituskirjaga lõpetanud
õpilased

Carmen Kaljumäe, Roosi Marja
Mänd, Loona Mirt sarv, Jessika
Jõesaar, Alina, Goršanova,
Laura Lindemann, Uku
Aasrand, Eliisa Gusseva, Dana
Gulyakova.

Eesti lipu päeval ilus kingitus Eesti Vabariigile
Eesti lipu päeva nädalal istutasid Loksa kooliõpilased, lasteaialapsed ja tublid loksalased Loksa linna bussijaama
ümbrusesse 100 elupuud. Kuna periood oli väga kuiv, siis on Loksa linnavalitsuse töömehed elupuid pidanud ohtralt
kastmas käima. Loodame, et kõik hakkavad ilusti kasvama, sest istutati need rõõmsa meele ja hea tahtega.

70 aastat vene haridust Loksal - raamatututvustus

Harjumaa laulu- ja tantsupidu Viimsis
2. juunil toimus Viimsis suur Harjumaa laulu – ja tantsupidu
„Koduteel“. Selle aasta Harjumaa laulu- ja tantsupeo muutis
aga eriliseks kultuurilooline näitemänguraam, mis sidus ühtseks
traditsioonilised koorilaulud, tantsud, orkestri- ja ansamblipalad.
Peo idee oli väärtustada oma kodukohta läbi inimeste, kes on
Harjumaal väga erinevatel aegadel elanud ja elavad praegugi.
Samuti tõsteti esile väärtusi, mis kujundavad kodukoha – selleks
on Harjumaa loodus ja ajalugu, pärimus, haridus ning looming.
Loksalt osalesid: Loksa Gümnaasiumi 1.- 2. klassi tantsurühm,
3.-4. klasside tantsurühm, 5.-8. klasside tantsurühm ja
gümnaasiumi segarühm (nende juhendaja on Elna Linkvist),
Loksa Gümnaasiumi mudilaskoor (juhendaja Gerta Allemann),
Loksa Muusikakooli Lastekoor (juhendaja Teele Utt), Loksa
Tantsijad (juhendaja Elna Linkvist).
Aitäh osalejatele, juhendajatele, rühmade saatjatele ja peo
organisaatoritele toreda meeleoluka peo eest!
Hilleri Treisalt, abilinnapea

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
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. 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.

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

MÜÜA SÕELUTUD
MULDA
info@sõelutudmuld.ee

505 4150

Pakume ka transporditeenust, liiva,
killustikku jt puistematerjale.

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 09.08.2018 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.

Ootame teid!

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded!
Remont ja diagnostika
Registreerimine:
5813 7151 Aleksei

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid
Loksa
Linnaraamatukogu
on suletud

2.07.2018-30.07.2018.

Hauapiirete ja
hauakividevalmistamine,
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

Interneti kasutamise
võimalus on sellel
perioodil Loksa
Linnavalitsuses.

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

