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Püha ja püsiv jõuluaeg
„Kirik on endiselt see koht, kuhu inimesed tulevad ennast vaimselt
laadima. Kirikute avatud hoidmine on vaimse tervise jaoks väga
oluline väga paljude inimeste jaoks.“
Peapiiskop Urmas Viilmaa.
I advent ja selle tähistamine Loksa linnas on aastakümneid
olnud meie inimestele südamelähedane ja oleme püüdnud seda
traditsiooni hoida ka tänavu vaatamata koroonakriisile.
Teenistuse viis läbi õpetaja Ahti Udam, laulis Loksa Lastekoor
dirigent Teele Utti juhatamisel, esines Tallinna Trompetiansambel
ja orelil musitseeris Anne Jalakas. Altarituli viidi läbi linna
linnaväljakule, kus sellest süüdati linnakuusel esimene küünal.
Õpetaja luges õnnistussõnad ja linnapea Värner Lootsmann tervitas
kogunenud linnarahvast. Traditsiooniliselt oli Kultuurikeskuse
poolt kuuse all ootamas kommikorv, millest said suu magusaks kõik
magusasõbrad. Selle aasta ilus traditsioon oli siiski kurvavõitu,
vaatamata kõigi ettevaatusabinõude rakendamisele meie Loksa
Püha Neitsi Maarja kirikus. Linnavalitsus ja Loksa Kultuurikeskus
toetasid kogudust maskide ja desinfitseerimisvahenditega, mida ka
kenasti kasutati. Õpetaja jutlustas visiiris, istmed olid varustatud
vahemaa märgistega, muusikud olid paigaldatud suurte vahedega,
osa isegi orelirõdule. Ettevaatusabinõuna otsustasime sellel aastal
altaritule viijatena kasutada lastekoori lauljate abi ja lasteaia
päkapikud tulid ainult linnaväljakule kuusetulede süütamist
vaatama. Meie kirik on suur, kogudus väike ja kirik oli soe, seega
risk nakkuse levikuks suhteliselt olematu.
Loodame kirikuliste mõistlikkusele ka jõululaupäeva jumalateenistuse toimumisel, mis on meil alati rahvarohke.
Kaunist jõuluaega soovides
Helle Lootsmann
Koguduse liige
SA Loksa Kultuur juhatuse esimees
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Hoidke teisi, nii hoiate ka
ennast viiruse eest

Küllap ei ole loksalastele, vallarahvale jäänud saladuseks,
et paar nädalat tagasi puhkes Covid-19 taud Loksa Eakate
Kodus – ja seda mõlemas hoones. Kuna viirus on üle-eestilise
levikuga, siis oligi lootusetu arvata, et see kuidagi Loksat
puudutamata möödub. Viirus on ja jääb veel mõneks ajaks.
Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi teadlased on käivitanud
vabariigis projekti, mille eesmärgiks on läbi reovee analüüsi
selgitada välja nakatumise kvaliteetsed parameetrid.
Lihtsamalt öeldes huvitab neid viiruse levimise dünaamika ja
selle kajastumine reovees. Üheks uuringu kohaks on ka Loksa
reovee biopuhastuse jaam. Iga nädal käivad proovi võtjad ja
viivad siis saadud tulemi laboratooriumisse analüüsimiseks.
Nende analüüside tulemused erinevad Terviseameti koguselistest näitajatest. See on ka loomulik, kuna Terviseamet võtab
arvesse ainult reaalselt haigestunud inimesed, ülikooli uurijad
saavad aga tulemuse, mis näitab võimalikku haigestumise
trende. Lihtsamalt, kõigil haigust kandvatel inimestel haigus
välja ei löö, reovees on aga kõigi haigestunute tunnused olemas.
Teadlased on arvamusel, et iga 75 täiskasvanud isik võib olla
koroonasse nakatanud. Rõhutan, et kõik ise ei haigestu, aga
nad on potentsiaalsed haiguse kandjad, ehk levitajad.
Kuidas edasi? Haiguse ravimiseks täna rohi puudub. Vaktsiinidega püüavad tohtrid tugevdada haigestunu organismi, et see
ise haigusega toime tuleks. Küllap edaspidi leitakse ka selle
viiruse vastased ravimid, aga selleks läheb aega. Veelkord
vaktsiinist. Vaktsiini ülesanne on luua inimorganismis endas tõrje süsteem viirusesse nakatumise vältimiseks. Kui
efektiivseks vaktsiinid osutuvad, ei oska keegi praegu ennustada. Kuid täna on see ainuke lootus ja võimalus.
Mida aga teha seni, kuni vaktsiini veel ei ole ja medikamente
samuti mitte? Haige ei taha keegi meist olla.
Ei jäägi muud üle, kui ennast hoida nakatumise eest.
Ettevaatlikku pidi ka Jumal hoidma. Niisiis - jälgige kõiki
Terviseameti poolt kehtestatud ette kirjutusi, kandke maske,
peske käsi, ärge kogunege suurtesse seltskondadesse, hoidke vähemalt 2 meetrist vahet, piirake kontakte nii palju
kui võimalik. Valitsus ei taha riiki „lukku panna“, sest see
tähendaks majanduse seisakut - siis kaob ära tulu, sissetulek,
nii inimesel kui riigil. Kui ei ole tööd, ei tule ka raha. Mitmed
riigid on püüdnud kasutada väga karme meetmeid viiruse
tõrjumiseks, aga tulemused on olnud erinevad ja samas ka
üpris tagasihoidlikud. Viiruse käitumises on praegu veel palju
ebaselget.
Veelkord, ainsaks vahendiks praegu on Terviseameti nõuete
korrektne täitmine. Püsige kodus, kandke maske, ärge pidage
pidusid ja vältige rahvarohkete ürituste külastamist. Iga uus
haigestunu on koormaks meditsiinile. Oma läbimõtlematu või
ükskõikse käitumisega, lisate aina uusi probleeme viirusega
võitlemisel.
Olge mõistlikud ja jääge terveks.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea, Kuusalu vallavolikogu esimees

Tähesäras aastalõpp
Koroonapausil igatseme meie kuulajate järele, igatseme seda siin ja
praegu sündinud, kordumatut, igal
esinemisel saadud uut emotsiooni ja
rõõmu!
Koostöös Eesti Kontserdi, Eesti
Kultuurkapitali ja Pille Lille Muusikute Fondiga suutsime enne
lukustumist korraldada veel kaks
advendiaja säravat kontserti. Meie
publik võttis noored muusikud vastu
suure tunnustusega.
Klassikatähed
Telekonkursi KLASSIKA-TÄHED-2020
võitja Tähe-Lee Liiv (klaver) ja
Karl Tipp (saksofon) andsid toreda
kontserdi. Tähe-Lee, 16-aastane Tallinna Muusikakeskkooli õpilane,
paljudel mainekatel konkurssidel
edukalt esinenu, filigraanse tehnikaga ja omanäoline lavale sündinud
pianist. Kavas oli F. Liszt, M. Ravel.
Meeliülendav esinemine!
Klassikatähtede konkursil osalenu,
saksofonist Karl Tipp – meisterlik
saksofonisolist, kes vaatamata noorusele on soleerinud nii ERSO-ga
kui Rahvusooper Estonia teatri
orkestriga. Heade ja väga heade õpetajate poolt saanud kauni tooni ja
kaasasündinud lava sarmi.
Kontserdil kaastegev olnud pianist
Lea Valiulina õppis alates 2015.
aastast prof Ivari Ilja juures, praegu jätkab õpinguid EMTA magistrantuuris prof Peep Lassmanni käe
all. Alates 2019 aastast teeb Lea
tihedat koostööd saksofonist Karl
Tipiga, esitades repertuaari Bachist
Tipini.
Klarnetiduo Marten Altrov –
hinnatud noor klarnetimängija on
mit-mete konkursside laureaat,
esinenud solisti ja orkestrandina
pea kõikides Eesti tipporkestrites,
huvitub jazzist.
Kontsertturneed solisti, orkestrandi
ja bändiliikmena on teda viinud
pea kõikidesse maailma kontserpaikadesse. M. Altrov on Muusikute Fondi PLMF stipendiaat.

Martin Kuusk - õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias jazzsaksofoni erialal ja lõpetanud G.Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli
rütmimuusika klarneti erialal.
Kontserdil olid kavas harva kuuldud
duod kahele klarnetile Felix
Mendelson Bartholdylt, Modest
Mussorgskilt, Francis Poulencilt,
Ludvig van Beethovenilt, Johann
Sebastian Bachilt ja Bernhard
Crusellilt.
Meisterlikule esinemisele oli “kirsiks

tordile” noorte andekate muusikute
pillipark, milles olid esindatud kõik
klarnetitüübid.
Head Loksa muusikasõbrad –
soovime Loksa Kultuurikeskuse
väikese pere poolt teile rahulikke
jõule, kaunist uut aastat ja tervist, et
kohtuda juba uute muusikutega uuel
aastal!
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku,
Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!
Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti
Vabariigi aastapäeva puhul toimuval
linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on
silmapaistvaid saavutusi või erilisi
teeneid Loksa linna ees. Tunnustust
avaldatakse Loksa linna Aukodaniku
nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi
ning tänu- ja aukirjade andmisega.
Seekord avaldatakse tunnustust juba
üheksateistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste
teenete eest.
Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena
Loksa linnale elutööna osutatud
väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse füüsilisele isikule
austusavaldusena
silmapaistvate

ja Loksa linna Teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik
juriidilised ja füüsilised isikud.
Aumärgi andmise ettepaneku võib
teha linnavolikogu liige, linnapea
ja linnavalitsuse liige. Palun esitage
avaldus Loksa Linnavalitsusele
hiljemalt 15. jaanuariks 2021. a.
Selles peab sisalduma ettepanek,
koos kandidaadi elulooliste andmete
ning põhjendusega, miks isik võiks
saada Aukodanikuks või Loksa linna
Teenetemärgi kavaleriks.
saavutuste eest. Loksa linna Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi
saajate nimed kantakse ka Loksa
linna auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või e-posti teel
linn@loksa.ee

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste
„Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks
Aunimetused „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ on Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele,
kes on aasta jooksul silmapaistvalt
tegutsenud noorsootöö valdkonnas
või saavutanud märkimisväärseid
tulemusi spordis.

tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.

„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või
läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi

Ettepanekuid aunimetuse andmiseks
võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil.

Ettepanek esitada kirjalikult Loksa
Linnavalitsusele 15. jaanuariks
2021 ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku
kohta, ülevaadet esitatu tegevusest
ja argumenteeritud hinnangut.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole
telefonil 603 1253 või
e-posti teel: linn@loksa.ee
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Pianist Sten Lassmann Beethoveni juubeliüritusel
Heast muusikast pilgeni päeva alustas
kontserdiga tuntud pianist Sten
Lassmann. Loksa Kultuurikeskuse
saali täitsid laupäeval, 5. detsembril
meie muusikakooli õpilased ja
õpetajad ning Loksa muusikasõbrad.
Oleme ääretult tänulikud Sten
Lassmannile kontserdi ülesehituse
eest. Pianist rääkis imehuvitavalt
just Beethoveni loomingu mõjust
Euroopa muusikakultuurile, tema
muusika eripärast, illustreerides
muusikaõppijale vajalike näidetega
mitmeid säravaid, reakuulaja jaoks
helilooja tuntuid ja vähemtuntuid
meistritöid. Süvenenud, vahetu,
filigraanselt-mängleva, võrratu tehnilise üleolekuga esitus oli paeluv,
kaasahaarav ja üllatav. Kuulajad olid
vaimustuses. Loodame esialgsete
kokkulepete põhjal kuulata Sten
Lassmanni täismahus kontserti
vabariigi sünnipäeva paiku, sest

muusik tunnustas meie saali akustikat
ja väga head kontsertklaverit ja
muidugi meie head publikut.

Teatri- ja Muusikaakadeemiat ning
Eesti Kultuurkapitali, tänu kellele
see kontsert sai toimuda!

Täname Eesti Klaveriõpetajate
Ühingut, Goethe Instituuti, Eesti

Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht

Beethoven 250 – kummardus geeniusele
Kui geniaalsus on olemas, pole
tähtis, kas see avaldub sügavuses
nagu Bachil, kõrguses nagu
Mozartil või kõrguses ja sügavuses
nagu Beethovenil. R. Schumann
Hea, märkimisväärne traditsioon
tähistada Loksal Beethoveni sünnipäevi kontsertidega ulatub aastakümnete taha. Loksal Beethoveni
250-ndat
juubelit
kontserdiga
tähistanute hulgas viibisid kolm
tema 200-ndat juubelit samas kohas
tähistanut- Raidi Andre, Juule
Laurend ja Tiiu Viljasaar. Võimas
järjepidevus!
27. novembril tegime seda jälle,
kell kuus õhtul toimus Loksa
Muusikakooli õpilaste ja õpetajate
poolt esitatud kontsert „Beethoven
250“. Põnevaid fakte ja teadmisi
Beethoveni elust aitas kuulajateni
tuua meie oma näitleja Paul Laasik

Kolgakülast. Juba aasta aega tagasi
alustas muusikakooli õpetaja Juule
Laurend materjalide kogumist.
Väga palju tunde veetis ta Tallinnas,
Rahvusraamatukogus, et leida üles
kõik vajalikud tekstid ja noodid. Kava
aitas kokku panna Raidi Andre, kelle
eestvedamisel on Loksal toimunud
mitmeid tuntud maailmaheliloojatele
pühendatud kontserte. Pildimaterjale
aitas leida ja kokku panna toredaks
esitluseks
Marija
Kudrjakova.
Kahjuks pidid viirusohu tõttu
kontserdist kõrvale jääma Loksa
Muusikakooli puhkpilliorkester ja
vilistlaste segakoor. Võimas finaal
toimus siiski meie saali suurepärase
„Estonia“ klaveri ja õpetajate Lilia
Semjonova ja Alari Lahe neljal käel
mängitud Beethoveni 5. sümfoonia
katkendite abil.
Oli meeldiv, et kui eelmisel kontserdil keskendus Sten Lassmann

LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD
LINNAVARA JA KOMMUNAALMAJANDUSE
SPETSIALISTILE
Teenistusülesanded
Linnavara ja kommunaalmajanduse spetsialisti ametikoha eesmärk
on korraldada kommunaalmajandust linnas ning linnavara valdamist,
kasutamist ja käsutamist.
Nõuded kandidaadile
Haridustase: kõrgharidus
Keeleoskus: eesti keelt C1-tasemel ja vene keele ametialase sõnavara
osas
Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust
Muud nõuded
Linnavara ja kommunaalmajanduse spetsialist peab:
* tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;
* vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele
nõuetele;
* olema avatud koostööks ning väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja
vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele
orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt, olema hea
pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes;
Omalt poolt pakume
* huvitavat ja vaheldusrikast tööd
* sõbralikke ja toetavaid kolleege
* võimalus eneseteostuseks
* võimalus täiendõppeks ja koolitusteks
Teenistuskoha andmed
Teenistuskoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45
Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)
Teenistuskohale asumise aeg: kokkuleppel
Põhipalk: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat
haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „linnavara ja kommunaalmajanduse spetsialist“ hiljemalt 23.12.2020.a e-posti aadressile
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.

LOKSA LINNAVALITSUS PAKUB TÖÖD
AVALIKE SUHETE JUHILE
Tööülesanded
Avalike suhete juhi töökoha eesmärk on Loksa Linnavalitsuse
ja Loksa Linnavolikogu ning hallatavate asutuste tegevuse
kajastamine pressis, avalike suhete korraldamine, ajalehe
Loksa Elu väljaandmise korraldamine, Loksa linna maine
kujundamine, linna kodulehe haldamine.
Nõuded kandidaadile
Haridustase: kõrgharidus
Keeleoskus: eesti keelt C1-tasemel ja vene keele ametialase
sõnavara osas
Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust
Muud nõuded
Avalike suhete juht peab:
* tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;
* olema avatud koostööks ning väga hea suhtlemisoskusega,
algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik,
aus ja lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja
stabiilselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele
tööülesannetes- ja tingimustes;
Kasuks tuleb eelnev töökogemus ajakirjanikuna või avalike
suhete juhina kohalikus omavalitsuses.
Omalt poolt pakume
* huvitavat ja vaheldusrikast tööd
* sõbralikke ja toetavaid kolleege
* võimalus eneseteostuseks
* võimalus täiendõppeks ja koolitusteks
Töökoha andmed
Töökoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45
Koormus: 1,0 (täistööaeg)
Töökohale asumise aeg: kokkuleppel. Töötasu: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d
ja koopiat haridust tõendavatest dokumentidest märgusõnaga
„avalike suhte juht“ hiljemalt 23.12.2020.a e-posti aadressile
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.

Beethoveni loomingule, siis selle kontserdi muusika ja sõna põimingus oli üllatav ja huvitav
kuulata suure helilooja elukäiku,
tema arenemisetappe ja selle suhteliselt raske-trööstitu elu mõju
tema loomingule. Suurejooneline
lõppakord, IX sümfoonia „Ood rõõmule“, särav rõõmuvajadus - kui
rõõmu on vähe, siis tuleb see ise
leida ja luua. Oma suure traagika oli
Beethoven muutnud rõõmuks kogu
inimkonnale.
Tänud kõigile esinejatele ja nende
õpetajatele, suure ettevalmistustöö
imeliselt toimetanud Juule Laurend,
Raidi Andre, Erika Kasetalu, Riina
Paartalu, Lilja Semjonova, Leonila
Fomenko, Alari Lahe, Maria
Kudrjakova, Andrei Sedler, Lauri
Metus, Paul Laasik.
Helle Lootsmann

On aeg muuta
suhtumist
John F. Kennedy ütles oma 1961 aasta kõnes, midagi sellist,
mis peaks panema meid kõikki tõsiselt järele mõtlema selle
üle, kuidas me suhtume oma riiki ja kohalikku omavalitsusse.
“Ask not what your country can do for you – ask what you
can do for your country.”
„Ärge küsige, mida riik saab Teie heaks teha, vaid küsige,
mida saate Teie oma riigi heaks teha.“
Kas Sa oled mõelnud, kust tulevad vahendid teede
korrashoiuks, avalike teenuste pakkumiseks – kool, lasteaed
või näiteks tänavavalgustuse eest tasumiseks? Osa KOV-i
tulust moodustab füüsilise isiku tulumaks (maksustatavast
tulust 11,93%) ja maamaks.
Me kõik soovime, et linn oleks ilus ja puhas ning avalikud
teenused kättesaadavad, aga kas Sa oled selleks omapoolse
panuse andnud? Kas Sa maamaksu oled ära tasunud? Kas Sa
oled registreeritud Loksa linna elanikuks?
Kui Sa soovid, et linn areneks, oleks ilus ja puhas, siis tuleb
selleks anda omapoolne panus. Tuleb täita eeskirjadest
tulenevaid nõudeid ja hoolida sellest, mis toimub ümberringi ning registreerida end Loksa linna elanikuks.
Kuna makse arvestatakse esimese jaanuari seisuga siis on
oluline ennast praegu Loksa linna elanikuks registreerida.
Kui mingil põhjusel oleks tarvis peale esimest jaanuari taas
elukohta muuta, siis see on võimalik.
Registreeri ennast Loksa linna elanikuks siin:
www.rahvastikuregister.ee/ või Loksa Linnavalitsuses
kohapeal, Tallinna tn 45. Registreerimisel saab abi rahvastikuspetsialistilt: Viive Pajusaar telefon 5333 7414.
Karin Ilves, arendus- ja keskkonnanõunik
karin.ilves@loksa.ee , 5304 8333
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Pürotehnika – ohtlik nauding
Pühade aeg on taaskord käes ning sellest tulenevalt peab igaüks meist meelde
tuletama peamised ohutusreeglid nii pürotehnika kui lahtise tule kasutamisel.
Lendu lastud ilutulestik võib olla kaunis vaatepilt, kuid alati peab tagama
ka selle, et see vaatepilt jääkski vaid positiivseks elamuseks. Pürotehnika
kasutamine oskamatutes kätes võib olla väga ohtlik ning tekitada korvamatuid
tagajärgi nii inimestele, loomadele kui hoonetele.
Eelmise aasta lõpus said Pärnumaal käes plahvatanud vana ilutulestikuraketi tõttu
viga kaks poissi. Mõlemad noored said tugevaid käe- ja näotraumasid. Samal
aastavahetusel sai Narvas ilutulestiku raketiga näovigastusi 12-aastane poiss.
Kuid mitte ainult inimesed ei saa rakettide tõttu vigastada. Mäletame ju kõik veel
ka eelmise aastavahetuse tähistamiseks õhku lastud raketi tõttu süttinud Nurmiko
aianduskeskuse kasvuhoonete kompleksi Harjumaal, mille käigus hävis ühe pere
elutöö. Nende näidetega aga õnnetuste nimekiri kaugeltki ei piirdu.
Kõige ohutum on ilutulestikku üldse mitte teha
Loomulikult on kõige ohutum ilutulestikku üldse mitte teha. Nii käitudes säästame
loomi ja inimesi mürasaastusest ning hoiame ära ilutulestiku tõttu tekkida võivaid
õnnetusi. Kui aga siiski ilma ei saa, tuleb ilutulestikku teha kõiki ohutusnõudeid ja
konkreetse toote kasutusjuhendit järgides. Ilutulestikurakett tuleb asetada lagedale
väljale ning see kindalt toestada näiteks liiva või lumega. Läheduses ei tohi olla
inimesi, autosid ega hooneid. Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast ega käest. Kortermaja
rõdu või kitsuke hoov ei ole kindlasti ilutulestiku tegemise koht. Jälgida tuleb raketi
lennusuunda, et see ei lendaks inimeste poole, katustele või akendesse. Rakette ei
tohi mingil juhul paigutada otsapidi pudelisse – see võib ümber kukkuda ning suuna
hoopis inimeste poole võtta. Üks kindel tõsiasi on, et ükski lendu lastud rakett ei jää
kunagi taevasse, vaid tuleb sealt alati alla ja võib põhjustada tulekahjusid. Sellele
tasub mõelda iga kord, kui ilutulestikku lasete.
Ilutulestik osta ainult sertifitseeritud müüjalt
Pürotehnikat tuleks osta ainult sertifitseeritud müüjalt ning alati kontrollida, et ostetud
patarei või rakett ei oleks vigastatud. Kui ostetaval pürotehnikal on väliseid nähtavaid
vigastusi, siis seda kindlasti kasutada ei tohi, vaid tuleb viia tagasi müügipunkti.
Ootamatust kohast plahvatama hakkav patarei võib vigastada inimesi või süüdata
läheduses asuvaid hooneid ning sõidukeid. Ilutulestikku tehes peab peale süütamist
sellest võimalikult kiiresti eemalduma. Kui rakett juhuslikult ei aktiveeru, ei tohi
mitte mingil juhul selle kohale kummardudes seda kontrollima minna. Soovitatav
on raketile läheneda alles 15 minutit peale ebaõnnestunud süütamist ning võimalusel
tuleks see asetada veeanumasse. Ka kenasti tööle rakendunud ja end tühjaks lasknud
patarei oleks mõistlik asetada vette või lasta tal täielikult jahtuda, sest igal aastal
süttib nii mõnigi prügikast kuuma pürotehnika kaasabil. Tuleb kindlasti teha vahet
signaalraketil ja ilutulestikul – esimest tohib kasutada vaid ohuolukorras, mitte oma
lõbuks.
Pühade ajal ole ettevaatlik nii pürotehnika kui lahtise tulega
Statistikale tuginedes juhtub enamik pürotehnikaga seotud õnnetusi täiskasvanud
vägijooki tarbinud meestega, kuid viimastel aastatel on sagenenud pürotehnikast
põhjustatud vigastused ka laste seas. Seetõttu ärge lubage oma lapsi ja purjus sõpru
rakette laskma. Lisaks rakettidele ja pürotehnikale tuleb pühade ajal ettevaatlikult
ringi käia ka lahtise tulega: küünlad, kaminatuli ning teised lahtise tule allikad tuleks
kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ning kontrollida, et pühade ajal
täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust. Lisaks, kui
pühade ajal vanavanemaid külastatakse, võiks üle kontrollida nende suitsuandurid
ning viia ahiküttega majadesse kingituseks vinguanduri. Ohutus algab sinust!
Liina Valner, Põhja päästekeskus kommunikatsioonijuht

Eraisikute vee- ja
kanalisatsioonitaristu rajamise
toetus
Praegu on veel võimalik saada KIKlt toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamiseks, liitumispunktist majani. Kui taotlete KIK-lt toetust siis saate ka OÜ
Loksa Haljastuse vee- ja kanalisatsiooniga liitumise poole soodsamalt!
Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele antakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus
olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.
Kui suur on toetus? Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad
vahemikku 1132-3792 eurot.
Loe lähemalt: https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatava eraisikute vee ja
kanalisatsiooni rajamise programmi alusel liitumislepingu sõlmimisel
vähendab OÜ Loksa Haljastus liitumistasu 50% võrra.
See tähendab seda, et ühisveevärgiga liitumine maksaks ca 480€ ja ühiskanalisatsiooniga liitumine maksaks ca 570€.
Kogu summat ei pea korraga maksma, seda saab ka ajatada:
20% liitumistasust 14 päeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist 20%
liitumistasust pärast liitumislepingujärgsete ehitustööde vastuvõtmist 60%
kolme aasta jooksul pärast liitumislepingujärgsete ehitustööde vastuvõtmist,
vastavalt poolte poolt allkirjastatud maksegraafikule.
Taotluse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks leiate Loksa linna
kodulehelt: https://www.loksalinn.ee/blanketid-keskkond
OÜ Loksa Haljastuse registrikood: 11561799 aadress: Tallinna tn 45, Loksa
linn, telefon: 5551 2015
e-post: haljastus@loksa.ee
https://www.loksalinn.ee/ou-loksa-haljastus
Karin Ilves

Medi häirenuputeenus
Medi häirenuputeenuse eesmärk on,
et inimene saaks olla võimalikult
kaua oma kodus ja et tal oleks seal
turvaline. Me kõik tahame nii endale
kui oma lähedastele seda.
Inimene saab oma kodus olles
kukkumise, terviserikke, õnnetuse
või muu hädaohu korral spetsiaalse
hoolekandetelefoni vahendusel alati
ühendust Medi abikeskusega.
Kuidas Medi häirenuputeenus
aitab?
• Veekindlat häirenuppu vajutades
või kukkumisanduri aktiveerudes
kõne 24/7 operaatorile.
• Operaator räägib abivajajaga

käed-vabad hoolekandetelefoni
vahendusel ja lahendab mure
kõne käigus, teavitab abivajaja
usaldusisikuid, kutsub vajadusel
kiirabi, päästeameti või politsei.
Miks valida Medi
häirenuputeenus?
• kiire abi igas olukorras, ka kukkudes
• veekindel häirenupp alati randmel
• lihtsam ja töökindlam kui telefon
• kindlustunne kasutajal ja
lähedastel
• hooldekodust 15-20 korda
soodsam
• päästab elusid üle Eesti aastast
2010

Rohkem infot: www.medi.ee
Nõuandeliin: +372 661 8181 |
e-post: info@medi.ee
Medi häirenuputeenus – abi on
alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

Praegustes oludes on jääle minek eluohtlik
Viimaste päevade miinuskraadid
on Eesti siseveekogudele tekitanud
esimese jääkihi. Päästeamet paneb
kõigile südamele, et praegu on jää
veel liiga õhuke ning inimest ei
kanna.
„Nõrgal jääl juhtub inimestega
õnnetusi igal aastal. Esimene
jää meelitab sageli ligi lapsi, kes
mänguhoos unustavad, et nõrk jää
peidab endas suurt ohtu. Arvestada
tuleb sellega, et piisavalt tugeva jää
tekkimine võtab aega ning nõuab
püsivaid miinuskraade. Praegustes
oludes jääle minnes võivad tagajärjed olla fataalsed,“ ütles
Päästeameti ennetustöö osakonna
ekspert Mikko Virkala.
Päästeamet kutsub ettevaatlikkusele
ka kalastajaid. „Sageli ahvatleb
esimene jää ka kalastajaid, kuid siingi
ei tohi unustada ettevaatlikkust. Ka
kalameestel, kes esimesele jääle
kipuvad, tuleb oodata, et veekogu
kattev jääkaas muutuks piisavalt
tugevaks,“ lisas Virkala. Statistika
näitab, et viimasel seitsmel aastal
on jääl kalastades hukkunud 13
kalapüüdjat.

Jääkattele tohib minna alles siis, kui
selle paksus on vähemalt kümme
sentimeetrit. Läbi jää vajudes
peab inimene arvestama sellega, et
jääaluse vee temperatuur on kõigest
paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees
peab täiskasvanud inimene vastu
maksimaalselt kümme minutit, laps
kaotab sellise temperatuuriga vees
teadvuse veelgi varem.

ohumärgid – jää pragisemine
või vajumine, tuleb viivitamatult
keharaskus laiali jagada ning
lahkuda. Selleks heida kohe
käpukile ja mine kiiresti tuldud teed
pidi tagasi.

- Kui aga jää pragisedes ette ei
hoiata ja juhtud läbi vajuma, tuleb
peatada sügavamale vette vajumine.
Kukkumise ajal aja käed laiali
Päästeamet kutsub kõiki inime- ja kalluta ennast tahapoole. Nii
si üles ettevaatlikkusele ja tä- takistad enda üleni vee alla vajumist.
helepanelikkusele
veekogude
ääres viibimisel. Esimene jää võib - Mida rutem jääaugust välja
eelkõige lastes tekitada elevust saad, seda parem, sest külmas
ja uudishimu. Seetõttu palume vees muutub inimene kiiresti
lapsevanematel rääkida kodus üle teovõimetuks. Jääaugust välja
hapra jääga seonduvad riskid ning saamisel on suureks abiks
hoida lastel silm peal.
jäänaasklid. Jääle tagasi vinna
ennast sinnapoole, kust tulid.

Kui märkate hädalist
või vajate ise abi, siis
tuleb esimesel võimalusel
helistada hädaabi numbril
112.
Kuidas käituda?
- Kui jääl viibides ilmnevad

- Jääle pääsenuna rulli ennast või
rooma jääaugust eemale. Kaugemal
võid püsti tõusta, et lahkuda jäält
tuldud teed pidi kindlale maale ja
võimalikult soojadesse oludesse.
Silver Kuusik
Kommunikatsiooniosakond
nõunik, Päästeamet

Noortekonverents „Lahe koolipäev 2020“
Traditsiooniline iga-aastane noortekonverents
„Lahe
koolipäev“
toi-’mus 18. novembril seekord
virtuaalselt. Loksa koolist osalesid
konverentsil Kaja Metsar ja Liisa
Laur. Alljärgnevalt nende mõtteid:
* Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2020“ mõjus minule väga
inspireerivalt. See oli hingeline ning
huvitav. Lugusid ja kogemusi oma
väe leidmisest käisid kuulajatega
jagamas Toomas Laigu, Martin
Villig, Kerli Kõiv, Jalmar Vabarna,
Valdur Mikita, Kristel Aaslaid,
Harald Lapisk ja Uku Suviste.
Kadri Rinaldo viis kuulajatega läbi
meditatsiooni, mis aitas leida väge
ja indu enda seest. Konverents tõi

minule palju motivatsiooni ning
sain ohtralt näpunäiteid, kuidas
elada positiivset ja edukat elu.
Konverentsilt võtan endaga kaasa
järgmised mõtted:
aeg on meie teenistuses,
eesmärgid tuleb kirja panna,
tunnetega tuleb minna oma
südamesse,
igas inimeses on juba kõik olemas,
valesid otsuseid ei tasu karta,
tänulikkus on oluline,
märka endas häid asju,
tuleb paljudele asjadele jah öelda,
et teada, millistele asjadele ei öelda.

* 18. novembril toimus videosilla
kaudu noortekonverents „Lahe Koolipäev“. Selle noortekonverentsi
eesmärk on pakkuda Sulle üks
unistuste koolipäev, mis oleks
täis naeru, uusi sügavaid ideid,
tutvusi ning huvitavaid teadmisi.
Virtuaalsel noortekonverentsil „Lahe
Koolipäev“ sai kuulata inspireerivaid
esinejaid. Sel aastal sai inspiratsiooni
ammutada Kerli Kõivult, Jalmar
Vabarnalt, Kristel Aaslaiult, Valdur
Mikitalt, Martin Villigilt ning veel
mitmetelt põnevatelt esinejatelt.
Samuti oli esinejate vahel ka mitmeid
kaasahaaravaid vaheesinejaid.

Kaja Metsar
Loksa Gümnaasiumi 12. klass

Liisa Laur
Loksa Gümnaasiumi 9. a klass

Loksa postkontor

E,K: 10:00-16:00; T,N: 10:00-18:00;
R: 10:00-15:00; L,P: SULETUD
24.12.2020 kuni 26.12.2020: SULETUD
01.01.2021: SULETUD
23.12.2020: kell 10:00-13:00
31.12.2020: kell 10:00-15:00
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Kui ei saa nii, siis saab teisiti –
ideid jagub põnevateks ettevõtmisteks

Loksa rühm on tegelenud novembris matkamisega. 21. novembril
asendasime planeeritud Noortekaöö metsamatkaga.

museks, kuhu tuldi kokku üle
Harjumaa ja kuna meie liikmete
arv on kasvanud, siis ongi saanud
sihtgrupiks just nooremad.

Osalejaid jäi küll väheseks, aga
võime kindlalt öelda, et kõige
vapramad olid kohal. Alustasime
traditsiooniliselt
Noortekeskuse
juurest liikumist Kasispea poole,
aga et oleks huvitavam, siis tegime
seda Suurpea poolt. Noored liikusid
ise kaardi järgi. Kohale jõudes ootas
meid soe kakao ja sai kohe grillima
hakata. Pärast söömist toimus teadmiste
täiendamine sõlmede, tulepulga kasutamise, kompassi ja teemärkide osas.

Plaani järgi pidime sõitma Keilasse,
kus meie võõrustajateks ja matkamängu korraldajateks oleks olnud
Keila rühm. Korraldajad olid ikka
Keila rühm, kes valmistas ette
küsimused ja ülesanded, mis koos
väikese kehakosutuse ja meenetega
toimetati päev varem rühmadele.
Laupäeval kell 11.00 alustasid kõik
Harju maleva rühmad matkamist
oma kodukohtades, nii ka Loksa
rühm startis Noortekeskuse eest.
Korraldajad olid andnud lisa ülesandeks ka oma marsruut fikseerida
ning teha tervitusvideo teistele rühmadele. Lõbusal matkamisel oli
juures ka teadmiste lisamine ning
kaardiõpe oli väga sobiv, et noored

Sel aastal toimus ka Harju maleva
nooremate kodutütarde ja noorkotkaste Talvepäev teistmoodi
kui varem. Eelmistel aastatel oli
Talvepäev aasta viimaseks sünd-

oskaks ise määrata, kus nad asuvad
ja kuidas saab parimat teed pidi
järgmisesse sihtpunkti.
Küsimustele vastamisega meie noortel erilisi raskuseid ei tekkinud,
oli küll erinevaid arvamusi, mille korral tuli hääletades leida
konsensus. Ülesanded osutusid veidi
keerulisemaks, aga selle eest päris
lõbusateks ning väga tore oli näha,
kuidas üksteist ergutades koguti
ühiseid rühma punkte. Tervituses
võis tutvustada oma kodukoha vaatamisväärsust ning leidsime, et Loksat iseloomustab loomulikult meri,
seega matkasimegi mere äärses
Nõmme metsas.
Kuna pidime pidevalt peatuma, et
täita ülesandeid või vastata küsimustele, siis kulus meil oma 6
kilomeetri läbimiseks 3 tundi.

Suur tänu teile Hannabel, KlaaraHelen, Emma-Laura, Gabriel, Keorg,
Karl-Gustav, Samuel, Artur ja KevinJulius, et esindasite Talvepäeval Loksa rühma ja kogusite usinalt punkte!
Suur kummardus Kristole, et veetsid

Tegemised Loksa lasteaias
Mardid tulid lauluga...

Jõuluootus

Mardilaupäeval jooksid Põrnikate
ja Lepatriinude rühmade lapsed lasteaia hoovil marti. Traditsioonidele kohaselt lauldi ja
õnnistati pererahvast, isaks uuriti
järele, kas pererahval jagub oskusi ja
mõistust. Uuriti tähtede ja numbrite
tundmist, küsiti mõistatusi ning
mängiti ja katsuti jõudu. Lõpetuseks
tantsiti lasteaia ühistantsu ja söödi
kommi.

Juba novembrikuu viimasel päeval
algas jõuluootus Loksa Lasteaias
Õnnetriinu. See on põnev ja üllatusi
täis aeg.
Esmaspäeva hommikuhämaruses
kogunes
lasteaia
pere
õue
püstitatud kuuse juurde. Laual
põles advendilatern. Lapsed said
kuulda advendiajast ning jälgida
jõulujuttu kuusest ja jõuluehetest.
Lahke päkapikk jagas igale rühmale
advendiküünla ja piparkooke. Koos
hüüti „Sütti-sütti tuluke!“ ja oh imet,
kaunil kuusel süttisidki jõulutuled.
Rõõmustasid nii väikesed kui suured.
Sellel aastal on lasteaia töötajad
valmistanud lastele erilise üllatuse
– sisustati päkapikutuba, kus
rühmad saavad käia erinevatel
päevadel kordamööda toimetamas.
Päkapikutoas on võimalik mängida,
meisterdada, piparkooke küpsetada,
jõulupidu pidada või miks ka mitte
kamina ees tugitoolis kiikudes
jõuluvana ametit harjutada.
Jõuluootuses on ka meie maja aknad,
koridorid, rühmaruumid ja õueala.
Tänavu on kõikidel akendel valged
kaunistused – puud, lumehelbed,
lumelossid ja lumehanged.
Õues säravad imeilusates tuledes
kaks kuuske ja lapsi ootab igal
hommikul lasteaeda kuuseokstest
meisterdatud suur päkapikk.
Laulud ja salmid saavad iga päevaga
selgemaks, nii et oleme jõulude
tulekuks valmis ja ootame neid juba
kannatamatult!

Põrnikate rühma õpetajad
Merlin ja Ebe

Külaskäik
Loodusmuuseumi
Reedel, 13. novembril külastasid
Lepatriinude ja Sipelgate rühma
lapsed KIK-i projekti raames
Tallinna Loodusmuuseumi. Giid
tutvustas lastele Eestis elavaid loomi
ja linde ning nende elukeskkonda.
Palju elevust tekitas võimalus siili ja
jänese topistele pai teha. Põnev oli
ka selle aasta loomale – nahkhiirelepühendatud nahkhiiretuba, mis
oli hämar ja salapärane. Seal said
lapsed näha erinevaid nahkhiiri,
mängida huvitavaid mänge ja
proovida ise nahkhiire moodi pea
alaspidi rippuda.
Oleme õnnelikud, et praegusel
keerulisel ajal saime pakkuda lastele
põnevat lasteaiavälist tegevust.
Lepatriinude ja Sipelgate rühma
õpetajad

Päevakoerte rühma õpetajad

need vahvad tunnid meiega ja et sa
olid nii ülesannete juhendaja kui ka
vajadusel ette näitaja.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid
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Noorsootöö nädal Loksal

Traditsiooniliselt novembris
aset leidev üle-eestiline noorsootöö nädal toimus sel aastal
23.-30. novembrini ning
keskendus noorte osalusele
ning ettevõtlikkusele. Nädala
programm valmis koostöös
noorte endi, noorte infoportaal
„Teeviit“ vabatahtlike, noorsootöötajate ning noorte valdkonna partneritega.
Noorsootöö nädal toimus
käesoleval aastal kümnendat
korda ning oli üle-eestiline
noorteinfo sündmus. Nädala
raames toimus üle Eesti erinevaid veebinare, töötubasid ja
pal-ju muud huvitavat: vaata

noorsootöönädala kodulehelt
www.noorsootoonadal.ee.

mis keerulisel ajal on niigi
hakanud hapraks muutuma.

Seekordse noorsootöö nädala
lööklause oli „Loon ise oma
elu“. Tantsuhiid Märt Agu
pani kokku üheminutilise
tantsukava Liis Lemsalu värskele loole „Halb või hea“.
Üheminutiline tantsukava oli
lihtne ja jõukohane kõigile.
Tantsuaktsioon sümboliseeris
loomingulisust, julgust ja
ettevõtlikkust proovida midagi uut, et luua seeläbi ise
oma elukogemust.

Niisiis otsustasime Loksa
noortega selles aktsioonis
kaasa lüüa. Kõigepealt tegime
üleskutse, kes soovib tantsu
õppida ja olla 25. novembril
eestantsija. Sai kokku lepitud üks õhtupoolik Loksa
noortekeskuses, kus Õnne
Arba eestvedamisel hakati
tantsu harjutama. Kohale
tulid Annemai, Hannabel,
Kärolin ja Eva-Angelina Loksa Gümnaasiumi 3.B klassist ja 12. B klassist Luana
Heliste. Maria Kudrjakova
Loksa Kultuurikeskusest aitas

Tants aitab taas leida seda
mõnusat
õlg-õla
tunnet,

meid muusika organiseerimisega, sest otsustasime teha
ühistantsimise väljas Loksa
Kultuurikeskuse ees. Loksa
Gümnaasiumi
õpetajatele
sai samuti info saadetud, et
taoline sündmus leiab aset
25. novembril kell 13. Tänu
õpetajate infojagamisele saadi
samuti rahvast juurde.
Tantsuaktsioonist võtsid osa
õpilased 1.-5. klassini. Suured
tänud õpilastele ja õpetajatele,
et kaasa lõite. Oli näha, et
noortele meeldis väga värskes
õhus tantsimine, miks mitte
seda tulevikus korrata!
Tantsuaktsiooni pildid ja vi-

noortekeskuses noortele jooga
Liina Liivamäe läbiviimisel
– suured tänud ka temale, et
noorsootöö nädala raames
kaasa lõid!

deo tegi Kristina Syromjatnikova. Need laeme ülesse ja
anname teada kustkohast neid
näha, jälgige informatsiooni.
Noorsootöö nädala raames
toimus 26. novembril Loksa

Peale selle aasta noorsootöö
nädala korraldamist oli näha,
et noored löövad kaasa, kui
neid rohkem kaasata ning
järgmisel aastal teeme selle
nimel tööd, et aktiivseid noori
lisanduks rohkem kes tahavad
oma ideid noorsootöö nädala
raames ellu viia.
Õnne Arba
noorsootöö- ja
avalike suhete spetsialist

Geomeetria teemapäev Harjumaa koolidele
Kolmandale kooliastme õpilastele mõeldud Geomeetria
teemapäev toimus neljandat
korda. Varasematel aastatel on
Harjumaa ja Tallinna koolide
joonestamise huvilised 7.
ja 8. klasside õpilased sõitnud Loksale. Seekord tuli
muuta formaati ja töö teostus
toimus
kodukoolis.
See
andis võimaluse osaleda
kogu klassil, mitte nagu
varasemalt vaid klassi esindusel. Iga registreerunud
kool sai tööjuhendi ja tagas
võimaluse töö sooritajatel 150
minutit segamatult tegeleda
joonestamisega.
Kujundi leidmiseks uudistasid korraldajad A.J. Borkvelli
isiklikus raamatukogus ja
leidsid sealt 1948. aastal
välja antud geomeetrilise
joonestamise raamatu „Joonestustehnika ja geomeetriline
joonestamine“. Sealt leiti vahva kuuskant, mis sobis hästi
teemapäeva kujundiks.
Kuigi mitmed registreerunud
koolid pidid distantsõppe
tõttu kõrvale jääma, oli osalejaid oodatust rohkem. Hindamiskomisjonile
esitatid
52 tööd. Rõõmu teeb see, et
osalenud õpilasi juhendavate/
õpetavate
matemaatikaõpetajate arv on võrreldes varasemaga kasvanud 16-le.
Kaunimatest kaunimate tööde
autoritele ja nende juhendajatele viisid päkapikud Loksa Kooli sünnipäeva kotiga

auhinnad ja tänumeened.
Loksa Gümnaasiumi õpilaste tänamine toimub kooli
muuseumis ja sellega võetakse kokku A.J. Borkvelli
juubeliaasta. Näituse jaoks
valiti välja 28 tööd ja uuel
aastal saavad osalenud koolid
seda ka oma kooli tellida.
Väga kaunid olid sel aastal
Kolga Kooli õpilaste tööd.
Hindamiskomisjon valis näitusele järgmised Loksa Gümnaasiumi õpilaste tööd: Katariina Ulpus, Viktoria Galina, Leenu Aasrand, Karola Rõhlik,
Laura Lindemann, Viktorija
Eggi, Andrei Štšepelin, Enrike Einstruk, Sandra Oru,
Aleks Stepanov.
Kiitus tublidele ja täpsetele
joonestajatele!
Maie Itse
Geomeetria teemapäeva
üldkoordinaator

ELU 7

OLULINE TEADA!
n Kohustus kanda maski või katta nina ja suu kehtib avalikes siseruumides,
sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades (v.a. alla 12-aastastele
lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö
või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
n Loksa Gümnaasium on alates 14. detsembrist distantsõppel.
Lapsevanematel ja õpilastel jälgida infot e-koolis!
n Loksa Spordikeskus on alates 14. detsembrist suletud kuni 3. jaanuarini
(kaasa arvatud). Edasised korraldused teeb linnavalitsus vastavalt olukorrale.
n Loksa Lasteaed Õnnetriinu lahtioleku kohta loe https://www.loksalinn.ee/
lasteaia-uudised
n Loksa Muusikakool on vaheajal alates 14. detsembrist. Tõsisemate murede
korral suhelda erialaõpetajaga.
n

Loksa Linnaraamatukogu on avatud ja töötab tavalise graafiku järgi.

n Loksa Noortekeskus on alates 14. detsembrist suletud kuni 3. jaanuarini
(kaasa arvatud).
13.12.2020 seisuga on Loksa linna COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 1219,99 paigutades
Loksa linna seeläbi linnade arvestuses Sillamäe (1378,21) ja Narva (1260,82) linna järel
kinnitatud haigusjuhtude arvestuses kolmandale kohale. Viimase 14 päeva teostatud
testide seas on osutunud positiivseks 29 Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linna
elaniku testid. Nendele lisanduvad Loksa Eakate Kodu kahes hoones Tallinna tn 26 ja
Posti tn 19 viibivad hoolealused, kelle test osutus positiivseks, kuid kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht ei asu Loksa linnas. Kokku tuvastati 3. detsembril 2020.a laustestimise
käigus Loksa Eakate Kodus 72 koroonapositiivset hoolealust, positiivse testi on saanud
ka mitmed töötjad.
Täpne info üldiste piirangute kohta Eestis:
https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused

Korstnapühkimise
teenus
LOKSA AUTOREMONT OÜ,
Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid, õlid
ja määrded! Remont ja
diagnostika. Autovaruosade
tellimine
(kättesaamise tähtaeg
1-2 päeva).
Samuti on võimalik tellida
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei
Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele ...
Mälestame endist
kauaaegset õpetajat

VAIKE-LEONORE KIVILIT
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Loksa kooli pere

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621, 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 603 1263.
E-post:
ignatenko49@mail.ru

PALUME
JÄRELE
TULLA
LOKSA LINNA
KODUSTE
LASTE
KOMMIPAKKIDELE

Kõik Loksa linna eelkooliealised lapsed (alates sünnist),
kes ei käi Loksa linna või Kuusalu valla lasteaedades,
saavad jõulukommipaki kätte alates 16.12.2020
Loksa Linnavalitsusest tööpäeviti kell 8.00 – 14.00.
Helista ette tel 603 1253 või 5805 0209.

Ilusaid pühi!

Loksa Linnavalitsus

Sina, kes Sa oma jäätmetest
nii vabaned – kas Sa oled
oma teoga rahul, pakub Sulle
rõõmu selline vaatepilt?

Pilt, millel on näha meie linna risustamine on
tehtud Kooli ja Tiigi tänava ristumise juures.
Ma olen tänulik,
et teavitustööst on
abi olnud ja paljud
inimesed on muutnud
oma suhtumist
jäätmekäitluse osas
ja on aru saanud, kui
oluline on lähtuda
jäätmehierarhiast ja
ringmajandusest.
Paraku on meie seas veel inimesi, kes ei saa
aru, millist kahju nad tekitavad keskkonnale
ja see läbi ka meile kõigile, kui nad ei sorteeri
jäätmeid või veel hullem, kui nad viivad
jäätmed metsa.
Palun siinkohal Teie kõigi abi. Kui Te näete
kedagi, kes vabaneb oma jäätmetest mitte
korrektselt, näiteks nii nagu pildil välja
toodud, siis palun rääkige inimesega, äkki ta ei
anna omale aru, mis ta teeb või tal puuduvad
teadmised, kuhu on võimalik jäätmeid viia.
Meenutage talle, et Loksa linnas on olemas
jäätmejaam, kuhu on võimalik enamus
jäätmeid tasuta üle anda. Kui ise ei soovi
inimesega rääkima minna, siis palun vähemalt
anda mulle teada, kes on see inimene,
kes ei oska jäätmeid prügikasti panna või
jäätmejaama viia. Palun ärge vaadake lihtsalt
pealt, kuidas risustatakse meie linna. Palun

sekkuge, see on meie kõigi kodu, me oleme
üks kogukond.
On inimesi, kes ütlevad, et prügi jäätmejaama
viimine on kallis. Tegelikkuses on tarbimine
kallis, mitte selle tagajärjel tekkinud jäätmete
utiliseerimine. Asi on suhtumises! Tarbimisel
tuleb alati arvestada sellega kaasneva
jäätmekuluga. Lihtsamalt öeldes, kui Sul on
raha, millegi ostmiseks, siis Sul peab olema
raha ka korrektse jäätmekäitluse jaoks.
Teine sagedasti välja toodav risustamise
põhjus on konteineri või jäätmejaama
kaugus. Tarbimiskohta said toote toodud,
aga nüüd, kus ta on jäätmeks muutunud,
ei ole Sa enam võimeline seda ära viima?
Transpordi toomiseks said organiseeritud,
aga äraviimiseks mitte? Kui Sa oled olnud
võimeline oma tarbitud eseme tarbimiskohta
tuua, olgu see siis aiamaa, rand või kodu, siis
Sa pead olema võimeline eseme jäätmeks
muutumisel selle konteinerisse panema.
Mugavus, või pigem laiskus, ei ole risustamise
õigustus! Tihti kuulen, et ei tea kuhu
konteinerisse, mis jääde panna. Olukorra
lihtsustamise jaoks lõika omale siit lehest
välja sorteerimise juhendid ja pane nähtavale
kohale, et oleks hea kohe järgi vaadata, kuhu
mis jääde käib. Peatselt tuleb Sul sorteerimine
välja automaatselt ja Sa ei pea enam mõtlema,
kuhu konteinerisse, mida panna.

Jäätmetekke
vältimine, jäätmete
korduskasutuseks
ettevalmistamine
ja ringlussevõtt
on ringmajanduse
lahutamatud
osad. Kasutades
Jäätmehierarhia
jäätmeid kui ressurssi, on võimalik saada loodusvaradest
maksimaalset kasu ja vähendada nõudlust
uute loodusvarade järele. Seeläbi leeveneb
uute loodusvarade kasutuselevõtuga seotud
keskkonnamõju ning väheneb jäätmeteke.
Pakendid tuleb panna pakendikonteinerisse
või tellida omale pakendijäätmete äravedu
kodust.
https://tvo.ee/teenused/kortermaja
https://tvo.ee/teenused/eramajale
https://www.loksalinn.ee/
pakendikonteinerite-asukohad
Kui Sa ei ole interneti kasutaja, aga soovid
omale tellida pakendijäätmete äravedu kodust, siis helista teenuse osutajale Ragn-Sellsi
klienditoe telefoninumbrile 606 0439.
Jäätmemajandusest loe lähemalt siit:
www.loksalinn.ee/jaatmemajandus
Karin Ilves, arendus- ja keskkonnanõunik
karin.ilves@loksa.ee , 53048 333

Jäätmejaam
on avatud:

Tallinna tn 5a, Loksa
E 10.00-15.00
K 12.00-19.00
N 12.00-19.00
L 10.00-15.00

JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS.
Loksa jäätmejaama operaator on Tallinna
Jäätmekeskus. Vaata infot ka www.loksalinn.ee/
loksa-jaatmejaam

Loksa linna jäätmekava 2021-2026 eelnõu
avalik väljapanek Loksa linna
kodulehel leiab aset
perioodil 4.01-17.01.2021.
Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung
21.01.2021 linnavalitsuse
istungite saalis kell 17.00.
Avalikku istungit ei toimu, kui avaliku
väljapaneku kestel ei esitata ühtegi
ettepanekut või vastuväidet.
Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel
kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete
kogust, eesmärgiga planeerida järgmiste
perioodide toetusi asbesti sisalduvate
jäätmete kogumiseks.
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka
muudes vanades ehitusmaterjalides.
Asbesti jäätmete kogusest Loksa linnas palun
teada anda e-kirja teel:
karin.ilves@loksa.ee või telefonil 5304 8333

See pilt illustreerib hästi, miks peab pakendijäätmed panema eraldi konteinerisse, mitte olmejäätmete
konteinerisse

Vajalik info:
1. kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi,
võimalusel ka katastri nr);
2. omaniku või elaniku kontaktandmed;
3. asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti
on umbes 15 kg).

