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Mittetulundusühing Loksa Arenduskeskus  
Tulemuste ja mõju raport (2011 – 2014 aasta) 

 
Loksa Arenduskeskus on säästva arengu põhimõtetest lähtuv mittetulundusühing, kelle missiooniks 
on piirkonna kultuuri- ja spordielu edendamine ja mitmekesistamine, vene kultuurielu säilitamine ja 
edendamine, elukeskkonna elamisväärsemaks muutmine, uute võimaluste tutvustamine ja 
levitamine, et tõsta elanike eneseteadvust ja teotahet, suurendamaks elanikkonna seas 
ühiskondlikku algatusvõimet kohaliku elu ja kogu ühiskonna muutmisel. Ühingu tegevus rajaneb 
liikmete omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel. 

Meie tegevuste edasiarenevaks jõuks on elanike vabatahtlik töö. Äriline alge ja eesmärk siin 
puuduvad. Tegutsemine toimib spiraalikujuliselt.  

 Algselt on olemas mingi soovi elluviimiseks aktiivne algatusgrupp.  

 Me koordineerime, juhime seda gruppi, lisame sinna teadmisi ja tegevuseks vajaliku 
algkapitali, palume materiaalset abi linnalt, siis taotleme toetust juba idee täielikuks 
realiseerimiseks.  

 Pärast toetuse saamist algatusgrupp juba suureneb vabatahtlike näol mitmekordseks.  

 Kui oleme jõudnud eesmärgini, siis näitame seda linnarahvale ja kasutame aktiivselt teostatut 
tulemust kogu linnaperega. Sellega kaasnevalt tekib kasutajate hulgas juba uus väike 
algrakuke oma ideede ja soovidega. Protsess kordub, alustame jälle sihipärast 
ettevalmistustööd uue eesmärgi elluviimiseks.  

 

Kuidas Loksa Arenduskeskus ühiskonnas muutusi loob?  
Loksa arenduskeskus täidab meil elevate perede vabaaja veetmist aktiivsete ühiste tegevustega, kus 
on haaratud erinevad vanusegrupid, eelisjärjekorras lapsed ja vanurid, et pakkuda ühiseid perede 
vahelisi tegevusi võimalikult suurtele elanikkonna gruppidele ja sellega säilitada linna elanike 
aktiivne, arenev elutegevus.   
 

Indikaatorid hangitud 

ressursside kohta 
2011 2012 2013 

 

2014 

Laste mänguväljakute 

projekteerimine 3 tk ja rajamine 2tk 

(eurodes) 

27 657 3 474 11 400 - 

Laste suvine puhkekeskus 1, 

merepäev 1,  keraamika õpituba 1,   

laste näitering 1 (eurodes) 

5 498 1 520 300 1 800 
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Kuidas läheb Loksa Arenduskeskusel organisatsioonina? 
 

Indikaatorid 2011 2012 2013 
 

  2014 

Kogutulu 33 307 5 144 11 852 2 000 

sh  Laste mänguväljakute 

projekteerimine ja ehitamine 
27 695 3 474 11 400 - 

sh  Perepäevad, õpitoad  

ja muud üritused 
5 498 1 520 300 1 800 

Püsivabatahtlike arv 2 4 5 5 

Palgatöötajate arv 

(taandatuna täiskohale) 
0 0 0 0 

Projektidega seotud vabatahtlike 

arv 
5 30 31 35 

 

 

Loksa arenduskeskuse töö jaguneb suures plaanis kaheks. 

1.  Luua ja ehitada linnale uusi kultuuri-, spordi-, vabaaja-, õppetöö objekte, tehnikat jt väärtusi. 

Näide 

Kõik sai alguse ühe pere ettepanekust laiendada nende poolt rajatud laste mängunurka, kus oli tol 
ajal liivakast, kiik ja paar pinki. Aasta enne sai sinna juurde toodud vanad ronimisredel ja kiiged 
lasteaia hoovist. Selle tänava elanikud ise panid sinna kiigeistmed ja redelid, kinnitasid atraktsioonid.  

Seejärel kirjutasime projektitaotluse kohaliku omaalgatuse programmi.  Kohalik omavalitsus  sõlmis 
MTÜ Loksa Arenduskeskusega linnamaa kasutamise lepingu ja andis välja ehitamise load. Sellel maa-
alal ei olnud detailplaneeringut ning Loksa Linnavalitsus tellis geodeetilised tööd, kattis omaosaluse 
osa, tegi mänguväljaku projekti.   

Üks firma tõi tasuta 7 koormat nn musta liiva. Liiva aitasid mitu päeva tasandada nii oma tänava 
elanikud kui ka teised aktiivsed linnaelanikud. Näiteks üks mees, kellel endal ei ole veel last, töötas 
käruga üle kolme tunni lihtsalt teiste laste heaks: „Ma olen õnnelik, et sain teha koostööd meie 
tänava tublide inimestega, see on nauding ja rõõm.“  

Pärast tasandati ka 18 tonni valget liiva, mis oli ostetud projekti raames, paigutasime aia uuele 
kohale, paigaldasime rippkarusselli ja vedrukiige. Betoonitöid tegi peamiselt kohalik spetsialist. 
Hiljem osteti 3 värvipurki ning vanemad värvisid ära pingid ja atraktsioonid.  

Teine projekt on samuti saanud heakskiidu ning oli mõeldud liumäe ja rippkangide ostmiseks. Lisaks 
valmistati veel üks kiik käsitsi, materjali andis lahkelt Loksa Linnahooldus. Endine vaikne 
mängunurgake on muutunud astronautide trennikeskuseks. Lapsi tuleb nende mängudes suunata, 
praegu on tipptunnil lapsi mänguväljakul selgelt liiga palju. 

2.  Korraldada Loksa inimeste vabaaja veetmist, kasutades aktiivselt rajatud tehnilist baasi – 
merepäevad, laste suvised puhkekeskused, kohtumisõhtud, lauluvõistlused, teatrietendused, 
keeleõpe, koduloolised kohtumised.  

Näide 

Loksa Kultuurikeskuse saalis toimus Loksa Gümnaasiumi algklasside õpilastele kohtumine režissööri, 
lavastaja, Eesti Lavastajate Liidu liikme, MTÜ Loomingulise Ühenduse Teine Laine kunstilise juhi 
Urmas Allikuga. 
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See oli meie linna jaoks uus kogemus, projekt õpilastele, keda huvitavad looming ja lavakunst. Lapsed 
hakkasid õppima, kuidas avada enda jaoks neid ümbritsevat maailma, õppisid jälgima ja märkama, 
tundma iseennast, õppisid kõndimist, rääkimist ja loomulikult ka mõtlema, mida nad räägivad. 

Teatristuudiosse pani ennast kirja 20 õpilast nii eesti  kui ka vene algklassidest. Õppetöö oli  läbi 
viidud paralleelselt kahes keeles. Projekti  lõppakordiks oli arvestuslik töö või avatud tund, kus lapsed 
näitasid oma vanematele ja teistele huvilistele etüüde, mida nad on õppinud. Kõik need temaatilised 
etüüdid seotakse ühtseks väikeseks etenduseks, mille pealkiri oli „Siis, kui linnud magavad“. 
Projekti rahastatakse kohaliku omaalgatuse programmist. 

 

Soovitud mõju: Loksal elevate perekondade sisemine (kodu)rahu.  

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näide: Nadežda Tokareva lugu 
 

Minu nimi on Nadežda Tokareva. Ma võtsin aktiivselt osa laste mänguväljaku projekti 

ettevalmistamisest ja kirjutamisest. Korjasin tulevase mänguväljaku rajamiseks ümberkaudsetelt 

linnakodanikelt allkirju, et nad toetaksid väljaku ehitamise ideed ja oleksid nõus vabatahtlikult 

ehitusel käed külge panema. Hiljem, tööde käigus, aitasin koos teiste linna elanikega ette valmistada 

tulevast platsi liiva- ja mullatöödel. Kui konstruktsioonid olid paigaldatud, siis haljastasime ja 

korrastasime kõik koos ümbruse.  

Kuidas see muutis elu meie tänaval? Arvata on, et me hakkasime rohkem üksteisega suhtlema, sest 

tekkis koht, kuhu saab tulla lastega, jalga puhata ja vestelda. On meeldiv vahetada kogemusi, kuidas 

ravida last, kuidas kasvatada. Me hakkasime laste asju ka omavahel vahetama. Lapsed kasvavad 

kiiresti, asjad on kallid.  

SIHTRÜHM 
Nii eesti, kui ka vene keelt kõnelevad 
väikelastega Loksa pered. 

PROBLEEM 
 

Inimeste vahetult ümbritseva 

elukeskkonna ebasoovitav seisund. 
 

 

Enda eraldatuna, üksikuna 

tundmine. 
 

 

 

Ühiskondliku aktiivsuse ja 

kogukonda panustamise ilmingud on 

vähesed. 
 

 

 

Vabatahtlikuks või hobitegevuseks 

vajalike oskuste puudumine. 
 

Oskused end loominguliselt/ 

kultuuriliselt väljendada puuduvad 

või on ebapiisavad. 

TEGEVUSED 

Kohalike väikelastega perede kaasamine 
ja omaalgatuse soodustamine. 
 

Ühiselt heakorra vastutamise 
koordineerimine. 
 

Toetuste taotlemine rajatisteks ja 
ürituste läbiviimiseks. 
 

EELDUSED 

Kohalikud väikestelastega pered, kes on 

huvitatud ümbritseva elukeskkonna 

parandamisest. 

Riigi- ja europrojektide avalikud konkursid. 

Kohaliku omavalitsuse toetus ja koostöö 

(linnamaade avaliku kasutamise load ja 

ehitusload). 

 

TULEMUSED JA MÕJU 

 
Inimeste vahetult ümbritseva 
elukeskkonna seisund on 
paranenud. 
  

Eraldatuse ja üksindustunde 
vähenemine. 
 

Ühiskondliku aktiivsuse, 
kogukonda panustamise ilmingud 
on tekkinud või on suurenenud. 
 

Vabatahtlikuks või hobitegevuseks 
vajalikud oskused on olemas või 
edasi arenenud. 
 

Oskused end loominguliselt/ 
kultuuriliselt väljendada on 
tekkinud või edasi arenenud. 
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Mänguväljak asub linna ääres, kust tee ja jalgrajad viivad elanike aiamaadele. Siin ei tutvunud ma 

ainult mängivate laste vanematega, aga ka lihtsate, iseenese tarkusest aednike ja põllupidajatega.  

Üks naine ennem lausa vihkas mind, sest mul on väike koer, kes haukus ta peale.  Kui kohtusime tihti 

mänguväljakul, saime tuttavaks. Tuli välja, et tal on kodus kass. Üks päev tõi ta oma kassi kaasa ja nad 

said omavahel tuttavaks. Kass mängis koeraga ja naise hääl ja pilk muutusid südamlikumaks. Nüüd 

meil on head ja soojad suhted. Meie selle naisega tegeleme oma asjadega. Ta õpetab mulle põllutöö 

saladusi. Eelmisel suvel andis ta mulle isegi oma aialapilt kolm põõsast hapuoblikaid 

ümberistutamiseks. Sel aastal andsin osa taimi juba teistele maja elanikele. Kõik on väga tänulikud.  

Mis puutub noortesse emmedesse, siis on raske üle hinnata sellist mõnusat kohta majade vahel, 

linnatänava otsas. Lapsi saab lasta mängima vahel ka ilma vanemateta, kui häda käes ja supp üle 

keeb, sest alati on mänguväljaku ääres mõni range pensionär jalga puhkamas, kes lastel silma peal 

hoiab. Minu tütar on juba suur ja enam ei käi iga päev õues mängimas, aga helged mälestused on tal 

sellest ajast jäänud.  

Ühel päeval kuulsin, kui ta rääkis teistega lastega. Tütar küsis: „Kas teil ei ole mänguväljakut kodu 

juures? See asi on lihtne teha. Minu isa tuleb ja teeb koos teie isadega.“ 

Sellest jutuajamisest sai mulle selgeks, et laps usub, et oma kätega, kõik koos ja ise, saab muuta oma 

ümbritsevat maailma ja elu palju paremaks. Tänan kõiki, kes andsid meile sellised võimalused ja 

sisendasid meie usku helgesse tulevikku!  

 

 


