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Isadepäev on tähtpäev, millega märgitakse meeste rolli laste kasvatamisel
ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele. Eestis peetakse isadepäeva iga
novembrikuu teisel pühapäeval.
Isadepäeva tähistamine uutele linnakodanikele nimetunnistuse üle
andmisega on kujunenud Loksal traditsiooniks. Seda päeva oskavad vastsed
lapsevanemad oodata. Sellel päeval tullakse nimetunnistust saama kogu
perega, sageli on kaasas ka sõbrad ja tuttavad.
Ja siin on ka esmased tutvumised või endiste tutvust uuendamine. Koos
tuntakse rõõmu laste üle.
Tänavusel isadepäeval oli nimetunnistusi üle anda 9. Poisse oli 6 ja
tüdrukuid 3. Kingituseks oli igale pisipõnnile tema nimeline hõbelusikas.
Esinesid Loksa Lasteaia Õnnetriinu lapsed ja Loksa Muusikakooli õpilased.

Muusikakooli noored andsid täis saalile väga mitmekülgse isadepäevale
pühendatud kontserdi ka juba paar päeva varem, reede õhtul. Oli sellel
kontserdil nii laulu kui pillimängu, mis südant rõõmustas. Kuulamas olid nii
isad, emad kui ka vanaemad ja vanaisad. Koos oli ilus õhtu. Sama saab öelda
ka nimetunnistuste üleandmise peole – oli tore ja südamlik.
Kõikidele lapsevanematele headeks lapsevanemateks olemist, olla alati
olemas oma laste jaoks, kui nad seda vajavad. Rohkem aega koos tegemisele
ja koos olemisele!
Hilleri Treisalt
abilinnapea
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Elu võimalikkusest maal
Kui üks lause on kulunud, siis seda on just pealkirjas toodu. Hoolimata
kõikide valimiste eel tehtavatest lubadustest, on tõsiasjaks, et elu Eesti
maapiirkondades hääbub. Oleme jõudnud olukorrani, kus ennast maarahvaparteideks tituleerinud parteid on poliitiliselt maastikult kadunud või
siis muutunud populistlikeks „hurraaparteideks“, keda huvitab üksnes koht
Toompea toolidel. Ehk pole senisel kujul toimetanud maarahvaparteisid
isegi vaja, kui pole enam maarahvast, kelle häälte pärast peaks heitlema?
Kui riigi rahvastiku aastane juurdekasv on paar-kolm tuhat elanikku,
aga Tallinna linna rahvastiku aastane juurdekasv kaks korda suurem,
siis kust rahvas sinna tuleb? Eks ikka maalt. Ja nagu ma olen kunagi
varem öelnud, võib juba lähitulevikus mõnel pool maal - külades kohata
üksnes suvitajaid ja üksikuid punasesse raamatusse kandmiseks sobilikke
„pärismaalasi“. Miks see on nii läinud? Eks ikka seepärast, et tegeliku
regionaalpoliitika asemel heietatakse pidevalt olematust sotsiaalsest
võrdsusest, helgest tulevikust ja veel mingist roosast udust selle asemel,
et viia ettevõtlust maale, tekitada seal tasuvaid töökohti, seda loomulikult
koos vajaliku sotsiaalse keskkonnaga. Selle asemel räägitakse mingi hulga
riigiteenistujate viimisest Tallinnast välja, mis reaalses elus tähendab
Tallinnas elava ametniku pendeldamist Tallinnast kümnete kilomeetrite
kaugusele. Kas see on tõesti riigireform? Loomulikult ei ole. See on
pigem asendustegevus ja reformi naeruvääristamine. Kelle huvides siis
on üha süvenev linnastumine ja miks ei ole tegeleta sihipäraselt maaelu
edendamisega? Tegelikult ei ole maapiirkondade tühjenemine ei ühegi
valitsuse ega riigi huvi. Tulles tagasi pealkirja juurde, siis olen veendunud,
et elu maal on nauditav ja võimalik. Aga seda siis, kui leidub valitsus, kes
ei karda teha julgeid otsuseid, mis meie ettevõtted ja ettevõtjad maale viib
nii, et ettevõtjatel säilib kindlustunne ja soov tootmist arendada ja töökohti
luua ka kaugemal kui Tallinn ja Harjumaa.
Taastades ettevõtte tulumaksu (mis sobib enamusele Euroopa riikidest!)
ja viies seejuures sisse regioonipõhised maksuerisused, astume me ehk
esimese aga suure sammu riigi regionaalpoliitika elluviimisel. Lähtugem
mitte parteipoliitilistest, vaid riigi huvidest.
Linnastumise vastu ei ole võimalik astuda vägisi – metropoliregioonid
tõmbavad inimesi kogu maailmas. Samas ihkavad paljud hoopis rahulikumat keskkonda ja looduslähedust – riigi kohustus neile võimaluse
andmine. Arengu võtmesõna on tasakaal. Ka tasakaal linna ja maa vahel.
Selle tasakaalu nimel peavad võitlema nii tänased kui homsed valitsused ja
seda kriiside kiuste. Võitlus maaelu eest on ka võitlus Eesti eest.
		
		Värner Lootsmann
		Loksa linnapea
		
Kuusalu vallavolikogu liige

Teadaanne

Lp korteriühistute esindajad!
Ootame kõiki korteriühistute esindajaid koosolekule, mis toimub
22. novembril 2018, kell 15.00 Loksa Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras küsimused hoonete haldamisest, heakorrast
ja korteriühistute kohustustest.

Loksa Linnavalitsus

Loksa Linnaraamatukogu tegemistest
oktoobris
Tänavu olid raamatukogupäevad pühendatud kultuuripärandi väärtustamisele. Ka meie väärtustame oma
kodukoha kultuuri- ja looduspärandit.
30. oktoobril tutvustasid Vana Loksa
Seltsist Eha Gnadeberg ja Reet
Vaher Loksa Linnaraamatukogus
siitkandist pärit kunstniku Enno
Lehise käsikirjalist raamatut. Kuulasime tema lapsepõlve lustakaid
seiklusi, koolilugusid, noorpõlve
armumisi ja tööl käimise alustamist
hobusepoisina Loksa Tellisetehases,
tema õpingutest ja loometööst.
Loksa oli alati tema südames ja ka
loomingus tähtsal kohal. Esindatud
oli ka üks tema maal Loksa Laevatehasest, mis tänaseks on Vana
Loksa Seltsi valduses.
Õhtu oli südamlik ja hästi huvitav.
Aitäh Reet ja Eha!
Enno Lehis sündis Harjumaal Kõnnu
vallas Loksa külas 28. veebruaril
1912. Ta kuulus Eesti Kunstnike
Liitu 1959. aastast. Ta töötas alates
1964.aastast vabakutselisena. Enno
Lehis oli tuntud traditsioonilise
maali viljelejana. Tema loomingu
põhiosa moodustasid maastikumaalid,
enim kujutas ta merd ja sügisest
loodust. Ta mängis ka Eesti Raadio

Loksa linn sai kaasaegse
kaugküttetorustiku

Oktoobris sai Loksal valmis linna
uus 5-kilomeetri pikkune kaasaegne
kaugküttetorustik, mis vähendab
trassi soojakadusid ja aitab elanikel hoida kokku küttekuludelt.
Uusküttetorustik läks maksma 1,6
miljonit eurot, millest suurema osa
investeeris N.R. Energy.
Tähtaegselt valminud uue kaugküttetorustiku üleandmisakti allkirjastasid
Loksa linnapea Värner Lootsmann,
EG Ehituse juhatuse esimees Ahto
Aruväli ja N.R. Energy juhatuse
liige Ahto Tisler.
Valminud küttetorustik on Loksa
linnapea Värner Lootsmanni sõnul
investeering
keskkonnasäästlikumasse tulevikku ja aitab Loksa elanike soojuskulusid kokku hoida.
„Loksa linn on saanud ökonoomse ja
tänapäevase küttetaristu, mis vähendab
kütmi-sest tingitud CO2 emissiooni
vä-hemalt 700 tonni võrra aastas.
sõnas Lootsmann. „Hea koostöö
N.R.Energyga on olnud tõhusaks
abiks suure ja olulise investeeringu
tegemisel meie soojamajandusse.
Nüüd, kui linn on saanud pea
100%-liselt uue küttetorustiku, jääb
loota, et N.R.Energy asub sama
aktiivselt ja tulemuslikult tegelema
uue katlamaja rajamisega,” lisas
Loksa linnapea Värner Lootsmann.
Taristuehitaja EG Ehituse juhatuse
esimees Ahto Aruväli sõnul aitas
tööde varasemale valmimisele kaasa
sujuv koostöö kohalike elanikega ja
erakordne ehitust soosiv ilm.

N.R. Energy juhatuse liikme
Ahto Tisleri sõnul aitab torustiku
uuendamine
langetada
Loksa
kaugküttepiirkonnas soojuse maksumust. „Uus trass aitab vältida
kuni kolmandiku võrra ehk 2000
MWh võrra soojuskadu aastas,
rääkimata leketest. Koos paigaldatud
kaugloetava
arvestussüsteemiga
aitab uus trass täpsemalt kavandada
uue biokütusega köetava katlamaja
võimsust.“
Projekti kogumaksumus oli üle
1,6 miljoni euro, millest 200 000
euroga toetas projekti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja ülejäänu panustas N.R. Energy. Trassi

ehitustööd viis läbi AS EG Ehitus.
1997. aastal asutatud ja täielikult
Eesti erakapitalil põhinev N.R.
Energy varustab soojusenergiaga
23
kaugkütte
võrgupiirkonda
üle Eesti ja müüb soojusenergiat
rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja
lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad,
eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted.
Lisainfo
Ahto Tisler
N.R. Energy OÜ juhatuse liige
ahto@nrenergy.ee

Kuidas jõuda mugavamalt Peterburi?
ECOLINES´i – pika kogemusega, Baltikumi suurima rahvusvahelise bussivedude operaatori busside vahepeatus oli veel
üsna hiljuti Loksal. Reisijate vähesuse tõttu buss Loksale
enam ei sisene. Kui Loksa elanik tahab täna sõita ECOLINES´i
bussiga Peterburi, peab ta reisi alustama Tallinnast. On selge,
et mugav selline reisimine ei ole.
Et saada selgust Peterburi suunal reisivate inimeste
arvu, liikumisaegade ja sageduse osas, korraldab Loksa

estraadiorkestris. Enno Lehis suri
13. detsembril 2011.
Noortele kuulutasime raamatukogupäevade raames välja fotokonkursi
„Loksal on ilus elada“. Laekus palju
fotosid, millest koostame näituse ja
valime välja parimad fotod. Suur
tänu osavõtjatele.
Õnne Teern
Loksa Linnaraamatukogu direktor

Linnavalitsus linnaelanike seas küsitluse bussitranspordi
võimaliku kasutamise kohta marsruudil Tallinn-Loksa-Sankt
Peterburg-Loksa-Tallinn. Küsitlus ei garanteeri Peterburi
bussi peatuse taastamist Loksa linnas, kuid annab kohaliku linnavalitsusele faktilist materjali läbirääkimiseks
reisijateveoga tegelevate firmadega, s.h bussifirmaga
ECOLINES.
Vaata edasi lk 7 ja täida ankeet
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Linnavolikogu tegevusest oktoobrikuus
1. novembril toimunud Loksa
Linnavolikogu IX koosseisu 13.
istungil osalesid 13 volinikku,
linnapea Värner Lootsmann ja
abilinnapea Hilleri Treisalt.
Volikogu kehtestas laadal,
avalikul üritusel ja tänaval kauplemise korra. Kord võeti vastu
kaubandustegevuse seaduse alusel
ja sellega reguleeritakse kaubanduse
korraldamist laadal, avalikul üritusel
ja tänaval Loksa linna valduses
olevas tegevuskohas.
Sellesse kohalikku õigusakti on
koondatud Loksa linna tänavakaubanduse ja avalikul üritustel
kauba või teenuse müügiga seotud
olulisemad seadusesätted ja kaubandusega tegelejatele Loksa linna heakorra eeskirjas kehtestatud nõuded.
Õigust korraldada linna valduses
olevatel tegevuskohtadel
kaubandustegevust, sh kehtestada
müügipileti hinna omab Sihtasutus
Loksa Kultuur. Kolmandad isikud
võivad kaubanduse korraldajana

tegutseda vaid Loksa linnavalitsus
loal.
Kauplejatele väljastatud müügipiletitest saadud tulu laekub Sihtasutuse Loksa Kultuur eelarvesse.
Lisaks seaduses toodud järel-valvet
teostavatele asutustele -Tarbijakaitseametile, Terviseametile,
Politsei- ja Piirivalveametile,
on Loksa linna tänavatel ja
avalikel üritustel kauplemise üle
õigus järelevalvet teostada Sihtasutusel Loksa Kultuur ja Loksa
linnavalitsuse poolt volitatud
ametnikel. Määrust rakendatakse
tagasiulatuvalt käesoleva aasta
1. oktoobrist.
Kauplemise korra kehtestamist
toetas volikogu majandus- ja
eelarvekomisjon, määruse
vastuvõtmise poolt olid kõik istungil osalenud volikogu liikmed.
Volikogu võttis vastu määruse
„Reklaami paigaldamine ja
reklaamimaksu kehtestamine
Loksa linnas“, mis reguleerib
alates 1. jaanuarist 2019 reklaami

paigaldamist ja reklaamimaksu
maksmise korda Loksa
linnas ja vastab kehtivatele
maksukorralduse-, kohalike
maksude- ja reklaamiseadusele.
Reklaami paigaldamise
õiguslikuks aluseks Loksa
linna haldusterritooriumil on
Loksa Linnavalitsuse poolt
väljastatav vormikohane reklaami
paigaldusluba koos vajalike
lisadega. Linnavalitsus otsustab
paigaldusloa väljastamise
hiljemalt 15 tööpäeva jooksul
arvates nõuetekohaste lisadega
esitatud taotluse registreerimisest.
Määruses on sätestatatud reklaami
paigaldusloa väljaandmisest
keeldumise alused ja olukorrad,
kus linnavalitsusel on õigus
paigaldusluba kehtetuks tunnistada.
Kirjas on ka reklaami paigaldusloa
saaja õigused ja kohustused.
Reklaamimaksuga maksustatakse
reklaami, mis on paigaldatud
Loksa linna haldusterritooriumile.
Määruses tuuakse välja, millised

reklaamid on reklaamimaksust
vabastatud, sisustatakse maksuperioodi mõiste ja kehtestatakse
maksumäär. Võrreldes praegu veel
kehtiva reklaamimäärusega on
muudetud maksumäära arvestamise
aluseid – reklaamipinna 1 m²
kalendrikuu maksumuse asemel on
kasutusele võetud reklaamipinna
1 m2 maksumus ööpäevas.
Volikogu kehtestas maksumääraks
reklaamipinna 1 m2 eest on 0,35
senti ööpäevas. Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Tallinna,
Rohuaia ja Posti tänaval ning nende
tänavatega piirneval alal on 0,50
senti ööpäevas.
Volikogu majandus- ja eelarvekomisjon toetas reklaamimääruse
vastuvõtmist. Volikogu liige Ilmi
Ternovskaja nõudis määruse
vastuvõtmisel hääletamist,
kuid ei suutnud otsustada ja jäi
erapooletuks.
Volikogu määras Loksa linna
2018., 2019. ja 2020. aasta
majandusaasta aruandeid

auditeerima audiitorfirma
Assertum Audit OÜ.
Linnavalitsuse palvel esitas
Loksa linna konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande
audiitorkontrolli läbiviimiseks
oma hinnapakkumise kaks
firmat -Assertum Audit OÜ
ja Audiitorfirma KLEA OÜ).
Mõlemad firmad on varasematel
aastatel auditeerinud Loksa linna.
Parima pakkumise tegi Assertum
Audit OÜ. Linnavalitsuse
ettepanekul, mida toetas ka
majandus- ja eelarvekomisjon,
otsustas volikogu 12 poolthäälega
sõlmida Assertum Audit OÜ-ga
lepingu järgnevaks kolmeks aastaks.
Teisele seisukohale jäi taas vaid
Ilmi Ternovskaja, kes hääletas
ainsana vastu.
Rohkem teavet linnavolikogu
tegevusest Loksa linna kodulehel
www.loksalinn.ee.
Rein Heina
Volikogu esimees

Pöördumine Põhja – Eesti Ühistranspordikeskuse poole

Loksa – Võsu – Haljala – Rakvere bussiliinist

Veel eelmise sajandi 90-ndate
alguseni oli Loksa linna ja kogu selle
kandi (endine Loksa, tänane Kuusalu
vald) elanikel lihtne külastada tänast
Lääne-Virumaad kuni Rakvereni
kasutades normaalselt toimivat
bussiühendust. Piiride tõmbamisega
maakondade
vahel,
tõmmati
piirid ka mõistliku ja vajaliku
bussiliikluse korraldamiseks eri
maakondade vahel. Täna on küll
vajalik bussiühendus Loksa ja
Tallinna vahel, aga selleks, et VõsuKäsmu elanik saaks oma eluks
vajalikke toimetamisi (sh lapsi kooli

saata) Loksa linnas korraldada või
loksalane suvel imeilusat Võsu Käsmu randa ja loodust nautida või
lähimat maakonnakeskust Rakvere
linna külastada, tuleb isiklikku autot
omada või jalgsimatk ette võtta.
Viimane on tervisele kasulik aga
enamusele siiski mittevastuvõetav.
Nüüd kui haldusreformi üks
etapp läbitud ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse asemel tegeleb
ühistranspordi
korraldamisega
nelja maakonnaülene Põhja–Eesti
Ühistranspordikeskus, peaks olema
lihtsamini korraldatav ka bussiliini

Loksa Linnavalitsus pakub tööd

AVALIKE SUHETE JUHILE
(1,0 ametikohta)

Tööülesanded:
- Loksa linna esindamine avalike suhete küsimustes;
- Loksa linna, linnavolikogu, linnavalitsust ja hallatavaid asutusi
puudutava uudisväärtusliku või avalikku selgitust vajava informatsiooni kogumine ja tegevuse objektiivne kajastamine, sellest pressiteadete või artiklite kirjutamine linna veebilehel ja linna lehes
ning meediale ja teistele huvitatud osapooltele edastamine;
- meedias ilmuva Loksa linna, linnavolikogu, linnavalitsuse ja
hallatavate asutuste tööd kajastava informatsiooni jälgimine,
eksitavale või valeinfole reageerimine, vajadusel arvamusartiklite
või vastulausete kirjutamine;
- Loksa linna sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
meediapäringutele vastamine;
- Loksa linna maine kujundamine vastavalt juhtkonna poolt püstitatud eesmärkidele;
- linnavalitsuse veebilehel oleva infovahetuse korraldamine, teabe
tegelikkusele vastavuse jälgimine, kontroll ja täiendamine;
- ajalehe Loksa Elu väljaandmise korraldamine, lehe levitamise, tellimuste vastuvõtmise, reklaami, linna tutvustavate trükiste väljaandmise
korraldamine.
Nõudmised kandidaadile:
Avalike suhete juht peab:
- omama kõrgharidust, millele lisandub ametialane
enesetäiendus;
- tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama inglise ja vene keele
oskust ametialase sõnavara osas;
- omama tööks vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus ajakirjanikuna või avalike suhete
juhina kohalikus omavalitsuses.
Töötasu: kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: 01.01.2019
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „avalike suhete juht“
palume saata hiljemalt 30.11.2018.a kell 10.00 e-postile
linn@loksa.ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab
linn@loksa.ee või tel 603 1253.
Kontaktisik: linnapea Värner Lootsmann

Loksa–Võsu–Rakvere–Võsu–Loksa
taastamine (avamine).
Võsu ja Käsmu asuvad Loksa
linnast vaid 10-15 minuti autosõidu
kaugusel. Kuid proovige sinna
(või sealt Loksale) jõuda, kui ei
ole isiklikku transporti. Arvan, et
Võsu – Käsmu rahvast huvitab
ka Loksa linna mitmekesisem
teenindussfäär: rohkem kauplusi,
turg, korralik apteek, hambaravi
ja perearstid, eakate kodud,
Swedpanga
teeninduspunkt
ja
sularahaautomaadid,
postkontor,

gümnaasium, ujula, muusikakool,
kultuurikeskus. Võsu-Käsmu piir/
konna rahvast huvitab ka bussijaam,
kust väljuvad 18 korda ööpäevas
bussid Tallinna.
Loksa linnavalitsus teeb Põhja
– Eesti Ühistranspordikeskusele
ettepaneku Loksa–Võsu–Haljala–
Rakvere bussiliini (vähemalt kaks
korda päevas, koos sõitjatele oluliste
vahepeatustega) avamiseks.
Tagamaks
õpilaste
kooli
ja
koolist koju jõudmise ja andmaks
elanikele
võimaluse
kasutada

ümberistumisega ka Loksa–Tallinn–
Loksa bussiliine peame mõistlikuks,
et I buss saabuks Rakverest Loksale
hommikul kell 07.45 (tagasi 08.00)
ja II buss saabuks Rakverest Loksale
pärast lõunat kell 18.15 (tagasi
18.30).
Oleme valmis täiendavateks
aruteludeks.
Austusega,
Värner Lootsmann
Loksa linnapea,
Kuusalu vallavolikogu liige

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda
maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud
sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja
puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või
perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2018. aastal
on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele
liikmele 140 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2018.
aastal 168 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme
toimetulekupiir on 112 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik
perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega
täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks
eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 120%
perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna teise ja iga
järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese
liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse
minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning
muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
Lisaks võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest.
Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on
reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.
Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) §-le 132:
(1) Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest
toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks
tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil
asub tema tegelik elukoht.
(2) Taotluses märgib taotleja SHS § 131 lõigete 7 ja 8 järgi
toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende
isikukoodi või sünniaja ja sotsiaalse seisundi.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse
dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete
eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui
mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt
tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.
(4) Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse

arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust – need esitatakse esmapöördumisel ning
eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel;
2) SHS § 133 lõikes 5 nimetatud jooksval kuul tasumisele kuuluvaid
eluasemekulusid.
(5) Eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks ei loeta lepingut, mis on
sõlmitud SHS § 131 lõikes 7 või 8 nimetatud isikute endi vahel.
(6) Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise või käesolevas lõikes
esitatud loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitab
taotleja lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud dokumentidele kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja
tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.
(7) Toimetulekutoetust ei määrata isikule, kellele osutatakse väljaspool
kodu ööpäevaringselt osutatavat üldhooldusteenust, ööpäevaringset
maju-tust sisaldavat erihoolekandeteenust või asendushooldusteenust, samuti
isikule, kes viibib kinnipeetava või vahistatuna kinnipidamisasutuses.
Toimetulekutoetuse saamiseks toetuse taotlejal esmakordsel pöördumisel
tuleb esitada järgmised dokumendid:
* vormikohane avaldus
* täisealiste pereliikmete isikut tõendav dokument;
* eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust
tõendavad dokumendid;
* eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (ostu-müügi leping,
üürileping);
* jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid tõendavad
dokumendid;
* töötutel tõend Töötukassas arveloleku kohta;
* panga arveldusarve number.
Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavalt dokumente, mis tõendavad
kinnis- ja vallasasjadest eluruumide olemasolu, sõidukite omamist ja
väärtpaberite olemasolu. Vajadusel suunatakse taotlus läbivaatamiseks
Loksa linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjonile.
Riik eraldab rahalised vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Kui isik
on saanud riigi poolt sihtotstarbelise toetuse kommunaalkulude tasumiseks,
siis ennekõike tuleb tasuda kommunaalkulud. Kohalikul omavalitsusel on
õigus keelduda toetuse maksmisest, kui eelneval kuul kommunaalkulud
on jäänud tasumata. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud
võlgnevus ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
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Politsei: kui pimedus kollitab, siis tark jalakäija ei lollita
Pime. Tibutab. Kohati udutab.
Nähtavust justkui polegi. Selline
ilmastik on kui põrsas kotis ja iial ei
või ette teada, millise loteriivõiduga
ilmataat parasjagu tänavatel liikujaid
üllatab. Seevastu aga jalakäija, kes
pimeda ajal valgusallikata liikleb,
siis temaga on olukord risti vastupidi
– mustaks notsuks kotis ongi
tänaval liikuja ise ja kokkupõrkel
rauakolakast liiklusvahendiga ei pea
omama selgeltnägemise võimeid, et
mõista võimaliku tagajärje tõsidust.
Üks pluss musta liiklusstatistikasse
juurde. Kohutav!
Juba aastaid võtavad Maanteeamet
ning Politsei- ja Piirivalveamet
kokku lõppenud liiklusaasta, milles loetakse üles kõik liikluses
elu kaotanud ning vigasaanud,
muuhulgas kirjeldatakse ka liiklusohutuse
olukorda,
liiklejate
hoiakuid ja muutusi käitumises,
ennetustegevust ning avastatud
liiklussüütegusid.
Sellest samast kokkuvõttest nähtub,
et 2016.aastal sai pimedal ajal ja
valgustamata teel surma 12 jalakäijat,
kellest vaid kolm kandis helkurit.
Aasta hiljem hukkus pimedal ajal viis
jalakäijat ja neist vaid kaks oli end

helkiva valgusallikaga varustanud.
Neid kahte aastat kõrvutades on
numbriline näitaja küll mõnevõrra
paranenud, ent liikluses kaotatud
inimelu ei anna kunagi põhjust
rahuloluks.
26. novembril korraldab politsei
ühes abipolitseinike, maanteeameti
ja aktiivsete kohalikega liiklusalase
ennetusürituse „Helkuriga Sõbraks“.
Viiendal
juubeliaastal
toob helkurkõnd üle Eesti kokku
külakogukonnad, sõprusringkonnad
ja teised aktiivsed inimesed, kes on
enda nähtavaks tegemisel teistelegi
eeskujuks, annavad osalemisega
panuse teiste jalakäijate nähtavaks
tegemisel ja juhivad ühiselt tähelepanu helkuri olulisusele.
Eesti erinevates linnades ja külades
toimuv helkurkõnd saab alguse
kodanikupäeva
õhtupoolikul
ning vältab tunni jagu. Esmalt
kõneldakse põgusalt helkuri tõhususest ning sellestki, mismoodi
seda kandma peab. Õpetlikule
vaimuvärskendusele järgneb helkurikõnd valitud teelõikudel, kus
vastutulevale „tondile“ kinnitatakse
valgusallikas, kellel seda veel mingil põhjusel ei ole. Noored, kes

LEADER TOETUSTE INFOPÄEVAD
Loksa Kultuurikeskuses esmaspäeval, 17. detsembril 2018,
algus kell 17.00
Võhma Seltsimajas, esmaspäeval, 10. detsembril, algus kell 17.00
Kadrina Raamatukogus, teisipäeval, 11. detsembril,
algus kell 17.00
Kuusalu Rahvamajas, neljapäeval, 13. detsembril, kell 17.00
Tapal, Arenduskojas, teisipäeval, 18. detsembril, algus kell 17.00
Infopäevade päevakord:
1. MTÜ Arenduskoda LEADER-meetmed 2019. aastal
2. Nõuded projektitoetuse taotlejatele ja taotluse
lisadokumentidele.
3. Taotluste esitamisest ja menetlemisest.
4. Projektitoetuse teavitamisest.
Infopäevad viib läbi Arenduskoja projektide konsultant-spetsialist
Tiina Vilu (tiina@arenduskoda.ee)

Maamaksust vabastamine
Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elav, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa osas 100%, tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m²
ulatuses tingimusel, et taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada hiljemalt 01. detsembriks 2018.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee. Maamaksust vabastamise kord
ja avalduse blankett on Loksa linna kodulehel: http://www.loksalinn.ee/
eeskirjad-keskkond.
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku Laivi
Kirsipuu poole telefonil 6031253, 58063455 või meili teel
laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Helkur on pisike, kuid efektiivne
vahend enda nähtavaks tegemisel. Ei
vaja helkur vooluvõrku. Pole tarvis
patareisidki, kuid palju on temast
tolku. Kinnita helkur paremale poole
küljele, et see oleks sõidukijuhtidele
ühtviisi nähtav nii eest kui tagant.
Veelgi turvalisem ja säravam
on, kui helkureid on suisa kaks.
Hoidu, et helkur ei jääks üleriiete
alla, sinu karmanisse või õlakoti
sangade ümber. Ära peida teda. Lase
helkur julgelt rippu. Sedasi oled sa
sõidukijuhile juba piisava vahemaa
tagant ja õigeaegselt nähtav, et ta
möödudes sinu elu ohtu ei seaks. Ole
helkuriga sõber.
Helkur vajalik ja äge
Sõber suur ja valgussäde
Minust, Sinust, kõigist Teist
Algab turvalisus Meist
Rõõmsat liiklemist!

nõuetekohaselt helkurit kannavad
saavad preemiaks lisaks heale
sõnale ka maitsva šokolaadimedali.
Helkurkõnnile
on
oodatud
kõik, kes hoolivad kodukandi
liiklusturvalisusest.

Jooksev info helkurkõnnist saab
lähiajal olema prefektuuride Facebooki lehtedel ning põnevaid võimalusi enda nähtavaks tegemiseks
leiab leheküljelt
http://silmapaistev.mnt.ee/

Rainer Rahasepp
juhtivkorrakaitseametnik
ennetuse ja süüteomenetluse büroo
arendusosakond
Politsei- ja Piirivalveamet

Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja
haridusest eemale jäänud noori
Üle Eesti toimus noortegarantii
tugisüsteemi teine seire ning 39
kohalikku omavalitsust alustavad
võimalike abivajavate noortega
ühenduse võtmist. Noortegarantii
tugisüsteemi eesmärk on pakkuda
tuge 16-26-aastastele noortele, kes
soovivad abi ja on mistahes põhjustel
eemale jäänud tööturult või hariduse
omandamisest.
Registrite info põhjal selgus, et seires
osalenud kohalikes omavalitsustes
oli 8407 potentsiaalselt abivajavat
noort, kellega kohaliku omavalitsuse
juhtumikorraldajad võivad ühendust
võtta. Juhtumikorraldaja täpsustab
noore abivajaduse ning kontakti võtmisel võib ka ilmneda, et noor ei vaja abi.
„Tugisüsteemiga liitumine on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik,
kuid tegemist on hea võimalusega
panustada oma piirkonna noorte abistamisse, et toetada noorte iseseisvat
toimetulekut, hariduse omandamist,
töövalmiduse suurendamist ning
tööturule minekut,“ ütles tervise- ja
tööminister Riina Sikkut. „Kevadel
läbi viidud pilootprojekt aitas välja
selgitada, kui palju erinevates
piirkondades abivajavaid noori on.
Nüüd tuleb tööd jätkata.“
Kevadel alustasid noortegarantii
tugisüsteemi kasutamist 36 koha-

likku omavalitsust. Nelja kuu
jooksul jõudsid seires osalenud
omavalitsused võtta ühendust ligi
poolte nimekirjas olnud noortega.
Täpsem abivajadus selgitati välja
18% ehk 560 pöördumise saanud
noorega, kellest 5% ehk 156 noort,
tunnistasid, et vajavad haridustee
jätkamisel või töö leidmisel abi.
„Nii Tartu kui ka teiste omavalitsuste
juhtumikorraldajate senine kogemus
näitab, et tegu on väga mitmekesise
sihtrühmaga, kus esmane kontaktivõtt ja usaldussuhte loomine on
otsustava tähtsusega. Noorte vajadus
toe järele väga erinev, on neid,
kes soovivad lihtsalt täiendavat
informatsiooni edasiõppimise või
töötamise kohta, aga on ka neid,
kelle puhul ei saa õppimisest või
tööle asumisest üldse rääkidagi, sest
esmalt tuleb lahendada eluaseme,
tervise või sotsiaalse võrgustikuga
seotud murekohad,“ ütles Tartu
Linnavalitsuse
juhtumikorraldaja
Kelli Ilisson.
Tema sõnul vajatakse abi nii
seadusandluses
orienteerumisel,
toetuste taotlemisel kui ka teenustele jõudmisel. Seega peab
inimene, kes noortega ühendust
võtab ja abi pakub, tegema tihedat
koostööd erinevate osapooltega.

Olulised on nii individuaalne töö
noorega ja juhtumikorraldus kui ka
valdkondadeülene koostöö.
Võrreldes
kevadega
jätkavad
noortele abi pakkumist 25 kohalikku
omavalitsust, lisandunud on 14 uut
tulijat. 11 omavalitsust on otsustanud
noortegarantii tugisüsteemi kasutamist mitte jätkata, levinud põhjusena tuuakse välja ressursside
puudust, mis takistab abivajavatele
noortele toe pakkumist. Lisaks
on üle-Eesti veel 29 kohalikku
omavalitsust, kes noortegarantii
tugisüsteemi hetkel ei kasuta, seega
on tulevikus mitmetes regioonides
võimalik oma piirkonna noortele
pakutavat tuge suurendada ja süsteemiga liituda.
Noortegarantii tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda
Tööeluportaalist<http://www.
tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/
Noortegarantii-tugisysteem/
Kohalikule-omavalitsusele/Mis-onnoortegarantii-tugisysteem>
Noortegarantii tugisüsteemi arendamise ja testimise projekti kaas rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses
ainult viis minutit. Ei mingit keerulist paberimajandust täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna
elanik! Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate lisaks
elukohateatele esitama ärakirja ruumi kasutamise õigust
tõendavast dokumendist või elukohateatele võtma eluruumi
omaniku nõusoleku.
Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa
linna elanikuks ajavahemikul 1. jaanuarist - 31. detsember
2018. a ning on 01. jaanuar 2019. a seisuga Loksa linna

elanikud, kingib linn Loksa ujula aastapääsmed ja nad
osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel
loositakse välja 2 sülearvutit ning 5 perepiletit kõikidele
Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2019. a
jooksul.
01.jaanuari 2019 seisuga koostatakse rahvastikuregistri
andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil
linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad
ujulasse tasuta juba alates 14. jaanuarist 2019. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2019. a jaanuarikuu
linnavalitsuse istungil.
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Harjumaa kodutütarde ja noorkotkaste sügislaagris õpiti palju
uut ja põnevat
12.-14. oktoobril käisid Loksa
kodutütred ja noorkotkad Harjumaa
sügislaagris. Seal oli kokku umbes
300 inimest koos juhendajatega.
Sügislaager toimus Oru koolis
Kose vallas. Noortele oli mõeldud
erinevaid töötube, nii looduses kui
ka koolis. Esimesel õhtul toimus
ka Playbox, kus iga rühm esitas
ühe etteaste. Oli nii tantsimist
kui ka laulmist. Laupäeval olid
töötoad, nagu näiteks: enesekaitse,
takistusrada,
side,
meditsiin,
sõlmed ja airsoft. Väiksematel olid
ka: taimed, vorm ja topograafia.
Kõik said uusi teadmisi ja oskusi.

Õhtu poole oli rühmade ülesandeks
kujundada oma rühma embleem,
ideid oli erinevaid ja väga palju.
Pühapäeval käidi veel orienteerumas,
hommik oli udune, nii et oli väga
raske näha punkte. Kuid kahjuks iga
hea asi saab ükskord läbi, pühapäeva
lõunal pidid kõik oma asjad kokku
korjama ja sättima ennast minekule.
Jäeti sõpradega hüvasti ja sõideti
koju tagasi. Selleks korraks on küll
laager läbi, aga arvatavasti kõik
ootavad juba järgmist.
Elena Viktoria Vaas
Loksa rühma kodutütar

Loksa, Kuusalu ja Haljala (Vihula) koostöögrupi õpilasesinduste koostöö – KOOS
Loksa, Kuusalu ja Haljala koostöögrupi üks võimalustest oli piirkonna koolide õpilasesinduste koostöö loomine.
Esimen kohtumine toimus pea
aasta tagasi 8. detsembril Loksa
Gümnaasiumis.
Enne kohtumisi sai tuleviku visiooni
suured mõtted:
● Koolide õpilasesinduste
koostöövõrgustiku toimimine.
● Koolide koostöö soodustamine.
● Koostöögrupi loomine, et kogemusi jagada, üksteiselt õppida ja
koolide ühistegevuste korraldamine.
● Kohtumiste korraldamine
õpilasesindustele, et leida ühiseid
koostöökohti.
● Koolitusvajadus täpsem sõnastus
sõltub sihtgrupist (meeskonnatöö,
juhtimine jne).
● Tegevus noortekogu loomiseks.
Avaürituse koordinaatoriks oli
tollel ajal Eesti Õpilasesinduste
Liidu juhatuse liige Andreanne
Kallas. Esimene kohtumine oli väga
hoogne, mänguline ja palju tõotav.
Noored olid veendunud, et koostöö
on väga vajalik. Nende tagasisidest
tuleb välja, et tore on teada, mida

teevad teised õpilasesindused ja
Andreanne tutvustus õpilasesinduste
funktsioonidest ja vajadustest tegi
paljudele selgemaks õpilasesinduste
olemuse.
Järgmine kohtumine toimus 15.
märtsil Arturi Rõmeda Šašlõkibaaris.
Õhkkond oli juba töisem ja KTG
ootused
konkreetsemad.
Koosviibimist koordineerisid juba noored ise. Loksa Õpilasesinduse
noorte suunamisel arutati Noorte

Muusika võluvad hetked
Hingedepäev andis taaskord hetke aega vaadata iseendasse ja
mõelda oma lahkunud lähedastele.
Küünlasäras kirikuaed, küünlad
akendel. Kultuurikeskus koostöös
Pille Lille Muusikute fondi ja
Eesti Kultuurkapitaliga andis 2.
novembril loksalastele võimaluse
sisekaemuseks kauni muusika saatel.
Kontserdi
andsid
tunnustatud
muusikud Marko Martin - klaver
ja Atlan Karp - bariton. Kavavalik
oli eriti õnnestunud – Ludwig Van
Beethoveni sonaat „Pateetiline“, Eino
Tambergi romansid Sandor Petöfi
sõnadele, Franz Schuberti Ges-Duur
ekspromt, F.Liszti Genfi kellad ja
Ester Mägi kütkestavad Haikud.
Tahaks kiita meie publikut –
Loksa Kultuurikeskuse saalis olid
traditsiooniliselt kohal ajakohase
klassikalise muusika austajad. Eriti
tegi aga hinge soojaks, et seekord
täitsid saali Kultuurikeskuse kunstiringi õpilased, kes lummatult ja
hiirvaikselt nautisid head muusikat.
Kindlasti annab see noortele
kunstnikele inspiratsiooni ka oma
loominguks kunstiringis.

Ikka veel ei saa me öelda, et
Kultuurikeskuse saal ei mahuta kõiki
muusikahuvilisi. Loodan, et selle
lünga täidavad mõne aasta pärast
meie tänased noored. Aga seda
ainult siis kui oma eeskujuga aitavad
selleks kaasa nii õpetajad kui meie
noorte emad-isad.
Uute kohtumisteni ja ilusat saabuvat
Advendiaega
Helle Lootsmann
Loksa Kultuurikeskuse tegevjuht

Tunnustamist - keda, miks ja mille
eest, pandi kirja ka tunnustuse punktid.
Suve lõpus Loksal toimuva Noorte
Muusikute vabalava parema toimimise jaoks moodustati ka töögrupid
ning jagati oma vahel vastutusalad
ning määrati juhid.
Projekti järgse kolmanda kohtumise
jätsime uue kooliaasta algusesse.
Kuid õpilasesinduste koosseisud
muutuvad ka uue õppeaasta
algusega, siis ootasime kuni kõik

on juba toimiv ning viimane KTG
poolt rahastatud kohtumine toimus
31. oktoobril Loksa Noortekeskuses.
Taas toimus soojenduseks tutvumine, sest nii mõnedki liikmed
on vahetunud. Tegime ka väikese
tutvustuse Loksa, Kuusalu ja Haljala
koostöögrupi tegemistest, mis tehtud
ja mis veel ees ootab.
Nüüd said noored KOV põhiselt
Aasta Noore tunnustust vajadusel
korrigeerida, sest Loksa ja Haljala
piirkonnas on tunnustuse kord
olemas, aga Kuusalu noored saavad
ise kriteeriumeid välja töötada.
Grupitöö „Mis edasi? Unistuste ÕE
koostöö” tulemusena selgus, et kuigi
noored tõid ausalt välja, et hetkel
koostöö ei toimi, on see vajalik
ja väärtuslik. Nad mõtlesid päris
põhjalikult ka sellele, kus ja kui tihti
peaks kokku saama.
Kokkuvõttena soovisid noored
kohtuda umbes iga 2 kuu tagant ja
pigem õpilasesinduste esindustega
(4-6 noort igast koolist) ja koolikeskkonnast väljaspool, õdusamas
kohas ( näitena toodi noortekeskust).
Jäi kõlama, et noored soovivad
väga kaasa öelda nii kooli kui ka

kogukonna teemadel ning neile
meeldib arutleda konkreetsel ette
antud teemal.
Loksa, Kuusalu ja Haljala koostöögrupi liikmed usuvad, et tahtmise
korral saab koostöövõrgustik toimida ning see soodustab ka koolide koostööd ning avardab noorte
maailmavaadet.
Loksa,
Kuusalu
ja
Haljala
koostöögrupp soovib koolide õpilasesindustele julgust, lennukaid
ideid ja toimivat koostööd!
Tegevuse elluviimist toetab riiklikest
ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest
Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja
teadusministri
kinnitatud
ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastustatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Olen mere sõber

Oktoobrikuu viimasel reedel sõitsid Jaaniusside ja
Päevakoerte rühma lapsed koos saatjatega Viimsi
Rannarahva Muuseumisse, et osaleda muuseumitunnis
„Olen mere sõber“. Lastele tutvustati Läänemere
elustikku ja inimtegevuse mõju sellele. Emotsionaalseid
ja mõtlemapanevaid hetki pakkusid nii väikestele kui
suurtele kuulajatele fotod loomadest ja lindudest, kes
olid takerdunud prügisse. Multifilmi vaadates ja praktilist

mängu mängides said lapsed teada, kuidas sorteerida
ja kuhu viia pakendid, et need ei satuks loodusesse.
Muuseumitunni lõpus täitsid mudilased temaatilise
töölehe, voltisid kala, mängisid mängutoas ja tutvusid
muuseumi väljapanekutega.
Väljasõit toimus KIKI-i projekti raames.
Mari Laurend, Päevakoerte rühma õpetaja
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Eesti Õpilasesinduste Liidu
XXXIX üldkoosolek
19.-21. oktoobrini toimus taaskord Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek,
kus olid koos noored 120-st koolist, et otsustada Eesti haridusmaastiku
tuleviku üle. Seekordne üldkoosolek toimus Tamsalu Gümnaasiumis.
Ametlikus päevakavas olid järgnevad punktid: 2018 a. tegevuskava aruande
kinnitamine; 2019 a. tegevuskava kinnitamine; tuleva tegevusaasta eelarve
kinnitamine; ja järgmise 3 aasta arengukava tutvustamine ja kinnitamine.
Hääletusega otsustati milline on Eesti Õpilasesinduse liidu tegevuse
eesmärgid, kuidas neid saavutada ning muuta ühing jätkusuutlikumaks.
2018/2019 õ.a hooaeg on EÕEL-ile tähtis, sest Õpilasliit tähistab oma 20.
juubelit. Selle puhul kingib Õpilasesinduste Liit kõikidele liikmeskoolidele,
kaasaarvatud Loksa Gümnaasiumile, kuusepuu. Õpilasliidu 20. juubelit
tähistati ka üldkoosolekul, kus praegused liikmed said suhelda liidu
vilistlastega, et jagada muljeid, arvamusi ja lootusi liidu tuleviku suhtes.
Õpilasliit tänas ka juubeli puhul inimesi, kes on nende tegevusse tähtsa
jälje jätnud, nende hulgas olid ka Eiki Nestor ja organisatsioonid nagu
Integratsiooni SA ja Avatud Eesti Fond. Meelelahutuseks esinesid Inger ja
The Notes ning õhtustes programmides pidid osalejad ise tegema näidendeid
ja etendusi päevakorralistest teemadest.
Kristo Peetermann 11.klass
Loksa Gümnaasiumi esindaja üldkoosolekul

Hingedepäeva matk
Reedel, 2.novembril peale tunde
läksime oma klassiga matkale.
Kuna oli hingedepäev, siis läksime
kõigepealt kõik koos Loksa
surnuaeda. Panime küünla Loksa
kooli asutaja ja esimese õpetaja
Jakob Janteri hauale.
Jalgsimatka alustasime Virvelt.
Kõndisime natukene maad mööda
metsarada, kuni jõudsime suur
Majakivi juurde. Majakivi on 7m
kõrgune, ümbermõõt on 32 m ja
sinna mahuks 3-4 tuba ära. Kivi
äärde oli ehitatud trepp. Julgemad
ronisid kivi otsa, teised ronisid
ainult trepi lõppu ja tagasi. Tegime
trepil kõik koos pilti. Edasi Aabla
rabasse kõndisime nüüd kauem.
Kuna seal oli laudtee, mängisime
rongi, rääkisime juttu ja laulsime.
Natukese aja pärast jõudsimegi
vaatetorni juurde. Ronisime kõik
torni. Sealt oli ilus vaade metsale
ja rabale. Tegime tornis pilte ja
pidasime pikniku. Tagasiteel panime
loomadele metsa alla porgandeid.
Vaatamata vihmasele ilmale oli tore
ja lõbus matk!
Kirke Külmsaar
Loksa Gümnaasium, 3a klass

Loksa ja Kolga noorte ühine põnev väljasõit
Halloween Loksa
Gümnaasiumis
Sel aastal õnnestus meil koolis korraldada selline pidu nagu Halloween.
Alguses arvasime, et see on väga lihtne ja me peame kooli kaunistama ja
disko jaoks muusika valima, kuid kõik ei osutunudki nii lihtsaks. Me pidime
kaasama peokorraldusse 2 klassi (8B ja 9B), selleks andsime igale õpilasele
teatud ülesande. Mõned õpilased lõikasid välja kaunistusi, paar inimest
vastutasid diskomuusika eest, keegi viis läbi mänge algklassides ja keegi
seadis laudu ja toole diskosaalis. Loksa Gümnaasiumi õpilased pääsesid
diskole, kui neil oli igaühel oma käevõru, millega nad võisid igal ajal diskole
siseneda. Päeva jooksul käisime koolis ringi ja vaatasime, kuidas õpilased
olid riietatud, disko ajal kuulutasime välja parima kostüümi võitja. (Anna
Kuznetsova, 8B)
Ka 1.-5. klass tegi käsitööd ja mängude ajal autasustasime klassi, kes tegi
kõige huvitavama asja ja mõtles välja kõige põnevama jutu (1B ja 3B). Eesti
osas võitis 1.a klass, parim kostüüm oli Sandra Orul 4.a klassist. Mängude
läbiviijad (Liisa Riin Linno, Uku Aasrand, Semjon Tšernonoškin, Roman
Pšenitšnõi, Viktoria Utjuganova, Heinrich Mällo ja Daniil Rumjantsev) jäid
väga rahule ja said ise palju emotsioone. Kogu aeg oli tunne, et midagi läheb
valesti. Kulus palju jõudu ja närve, aga me saime hakkama! Meie arvates
on väga hea, et koolil on õpilasesindus, kus õpilased saavad ise pidusid
korraldada.
Viktorija Utjuganova ja Daniella Mällo
Loksa Gümnaasiumi õpilased

Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu
poolt 21.03.2017 kinnitatud noorte
isamaalise hariduse programmi
raames finantseeriti Loksa ja Kolga
kodutütarde ja noorte kotkaste
rühmade ühiskülastust Tartusse
ERM. Väljasõidu hommikul oli
bussis lausa nelja rühma noori,
mis on hästi vahva, sest ühised
tegemised vaid tugevdavad noorte
sõprus suhteid.
25. oktoobri hommikul algaski pikk
sõit Tartu poole.
Kohale jõudes tegime giidi saatel maja
tutvustava ekskursiooni ning ta rääkis
meile veidi ajaloost, maja saamisest
ja miks ta selline välja näeb. Koos
kõndisime läbi ka Eesti püsinäituse
„Kohtumised” ajajoone ning saime
põhjalikuma ülevaate Soome-ugri
püsinäitusest „Uurali kaja”.
Lõunat sai süüa ERM restoranis
Pööripäev. Pärast maitsvat sööki oli
veidi aega omal käel uudistada ja
meeldejäävamaid eksponaate uuesti
uurida enne kui algas muuseumitund.
Meie teemaks oli „Kes või mis on
eestlane?”. Esmalt liikusime taas
giidiga ringi ning siis algas grupitöö,
kus oli vaja leida läbi ajaloo eestlastele
omaseid tunnuseid. Huvitav oli näha,
et grupid märkasid päris erinevalt
kuid siiski ka väga ühtemoodi.

Päeva lõpetuseks oli veidi vallatum
Tagurpidi Maja. Põnev kogemus oli
majja minnes tunda nagu oleksid
laevas. Kuid veidi harjudes oli juba
võimalik uudistada ja vahvaid pilte
teha.
Tagasisõidul tegid noored ka
tagasiside ning tore oli lugeda, et
kõige lahedam polnudki Tagurpidi
Maja, vaid et ka ERM pakkus

väga palju uut ja huvitavat ning
eksponaadid olid hästi põhjalikud
ja huvitavad. Kuna noored soovisid
edaspidigi
mõnda
muuseumi
lisaks põgenemistubadele ja batuudikeskustele, külastada, siis
kindlasti läheme võimaluste korral!
Margit Amer
Loksa Noortekeskus

Heino Põldver 90
18. novembril täitub Loksa teenekal
arstil Heino Põldveril 90 eluaastat.
Arsti diplomi sai juubilar 1954. a Tartu
Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna
lõpetamisel. Esimesed tööaastad möödusid Viljandi rajoonis Vastsemõisa
jaoskonnahaiglas. Sealt sai ta esimesed arstina iseseisvalt töötamise
kogemused, sealt leidis ta ka oma
tulevase abikaasa. 1959. aastal abielluti ja rajati Heino Põldveri kodukanti
Loksale ilus kodu.
Loksa Haiglas töötas dr Põldver 1957.a
kuni 2011. a – alguses terapeudina,
hiljem röntgenoloogina. Aastatel 1960
kuni 1962 oli ta Loksa Haigla peaarst.

Algusaastatel töötas ta statsionaari
osakonnajuhatajana, tegi samal ajal
ka koduvisiite ja ambulatoorseid
vastuvõtte. Oma teadmisi ja oskusi
on ta edukalt rakendanud mitme
põlvkonna Loksa piirkonna elanike
ravimisel.
Ta on pälvinud inimeste suure
lugupidamise.
2007. aastal valiti ta Loksa linna
Aukodanikuks.
Kollektiivis austati dr Põdverit väga.
Tema tasakaalukus, taktitundelisus,
abivalmidus ja soe huumor tegid tast
väga meeldiva kolleegi.
Heino Põldveri suureks harrastuseks on

alati olnud tervisesport. Suusatamine,
ujumine, jalgrattasõit ja matkamine on
kuulunud tema igapäevaellu. Ta on osa
võtnud mitmest Tartu suusamaratonist
ja
orienteerumisneljapäevakutest,
olnud haigla spordiürituste hing.
Suurt hoolt ja tähelepanu on juubilar
pühendanud oma perele ja kodule.
Tal on suur kokkuhoidev ja armastav
pere: abikaasa, 3 last, 11 lapselast ja 5
lapselapselast.
Õnnitleme juubilari, soovime talle
tugevat tervist, jätkuvat huumorimeelt
ja väikeseid rõõme igasse päeva!
Endised töökaaslased
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Kuidas valmis Poku

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.
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.
Loksa Gümnaasiumi kooliõue kaunistab nüüd üks
vahva puust poku. Lapsevanema Sergei Kuznetsovi
osavate käte all muutus puukänd huvitavaks ja nagu
elavaks metshaldjaks. Sergei Kuznetsov tegi selle koolile
kingituseks.

https://ecolines.net/ee/et/meist/ecolines-bussid

6. Kinnistu aadressil Tallinna tn 5, Loksa linn, pindala 3878 m²,
sihtotstarve tootmismaa (003;T), enampakkumise alghind 62 048 eurot.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
7. Võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev
korteriomandi aadressil Rohuaia tn 9-83, katastritunnus 42401:005:0027,
registriosa 80273539, 2-toaline kõigi mugavustega pindala 45,5 m²,
enampakkumise alghinnaga 15 000 eurot.
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 13.12.10.2018 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.

Helkurikõnd
„Helkuriga Sõbraks“ Loksal

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

26. novembril ehk kodanikupäeval
toimub Loksal helkurikõnd. Kogunemine
kell 18.00 Loksa Noortekeskuse juurde,
kust siis suundutakse ühisele kõnnile.
Tegemist on üle-eestilise aktsiooniga,
kus igaüks saab näidata head helkuri
kandmise eeskuju. Kõigile vastutulijatele,
kellel puudub helkur, see kinnitatakse.
Ootame kõiki kõnniga ühinema!

Loksa Linnaraamatukogus
toimub
aasta lõpuni käsitöö
näitus-müük.
Ootame vaatama
ja ostma!

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
neli altaripoolset akent.
Täpsem info: tel 5568 1983

LOKSA AUTOREMONT OÜ

PYROCOM – ILUTULESTIKE TIPPTEGIJA NÜÜD EESTI TURUL!
Pyrocom kuulub kontserni Suomen Ilotulitus Oy ja alustas Eestis tegevust sellel, 2018.
aastal. Suomen Ilotulitus Oy on aastast 1948 tegutsenud Põhja-Euroopa suurimate
ilutulestiku- ja eriefektide valdkonnas tegutsevate ettevõtete hulka kuuluv firma.
Pyrocomi kvaliteetsete teenuste abil teenindame meie kasvavat Balti riikide turuosa.
Pakume kõrgel tasemel ilutulestikuetenduste ja pürotehnikateenuseid. Meie
kogemused on täiesti omaette klassist ning meie teenused on äratanud vaimustust
juba enam kui 30 riigis üle maailma. Peame oluliseks heal tasemel klienditeenindust
ning igavesti meelde jääva lõpptulemuse pakkumist.
Meie peamine töövahend on tuli, element, mille kasutama õppimisest algab
tsivilisatsiooni ajalugu ja see on juba midagi. Kasutame lisaks tulele digitehnikat,
millega loome muusika ja ilutulestiku täiusliku harmoonia. Samal arvamusel on
ka meie arvukad rahulolevad kliendid. Oleme juba eelnevad aastad pakkunud
eestimaalastele elamusi, üks ja kindlasti kõige tuntum on Valgus Kõnnib Kadriorus.
Lisaks oleme teinud ilusamaks palju erinevaid sündmusi, tähtpäevi, pulmi jne.
Rahvusvaheliselt tuntud pürotehnik ja disainer Sami Tammi on pakkumas
meeldejäävaid ilutulestikke koos muusikaga nüüd ka siinpool lahte. Üle 23 aasta
praktikat ja kogemusi maailma erinevates paikades võimaldab koos kaasaegse
tehnikaga ja proffessionaalsete toodetega pakkuda täiesti uskumatuid emotsioone
ja unustamatuid hetki.
Meie meeskond loob ja teostab, suudab ja disainib!
Emotsioon, kirg ja armastus kokku loovad luksusliku ilutulestiku ja see on meie
tegemiste põhimõte! Suhelda meiega on imelihtne! Kontaktid leiab kodulehelt
www.pyrocom.fi/ee

Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus, autovaruosad,
rehvid, õlid ja määrded!
Remont ja diagnostika.
Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg 1-2 päeva).
Samuti onvõimalik tellida jalgratta/
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

