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Loksalased ei unusta!

Uudiseid omavalitsusliitude tegemistest

Harjumaa Omavalitsuste Liit
sai täiendavad ülesanded ja
uue juhatuse
Haldusreformi järgselt vähenes oluliselt ka Harjumaa omavalitsuste
arv ja varasema 23 valla/linna asemel on nüüd Harjumaal 16 kohalikku
omavalitsust. Maakondlikult on omavalitsuste nn. katusorganisatsiooniks
omavalitsusliidud. Harjumaal on selleks Harjumaa Omavalitsuste Liit
(HOL), kuhu omavalitsuste volikogud peale valimisi oma uued esindajad
määravad - igast omavalitsusest üks volikogu ja üks valitsuse esindaja. HOL-i
volikogus on maakonna kuueteistkümnest omavalitsusest 32 esindajat.
Haldusterritoriaalsete muudatuste järgselt ja maavalitsuste likvideerimise
tulemusel said omavalitsuste ühendused ka rida uusi ja täiendavaid ülesandeid.
Maavalitsuse poolt täidetavatest funktsioonidest tulid omavalitsusliidule üle
paljud funktsioonid – olgu siin nimetatud välisprojektid, arendusülesanded,
rahvatervis ja siseturvalisus, liikluskomisjon ja kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) menetlemine.

Peas tuksuvad Laul verelilledest
sõnad... Loksa kiriku kellad ei löö
täna rõõmsalt.... Igal märtsikuul
kogunevad loksalased kalmistuaiale
mälestuskivi juurde, et meenutada
märtsiküüditamise ohvreid – kaotatud elusid, lõhutud peresid ja
kõiki omakandi inimesi kelle
ellu see aeg jälje jättis. Nii ka sel
aastal, süüdati mälestusküünlad,
asetati lillepärg ja seisti auvalves.
Täname mälestushetkele järgnenud
jumalateenistuse
eest
Loksa
kogudust, õpetaja Ahti Udamit
eriliselt sooja päevakohase jutluse
ja kaunilt valitud muusika eest.
Loksa linn tänab kõiki kohaletulnuid
ja eriline tänu Margit ja Tarmo
Amerile koos auvalvesseisnud
kodutütarde ja noorkotkastega!
Järgmisel aastal möödub märtsiküüditamisest 70 aastat.
Värner Lootsmann
linnapea

Loksa linna esindajad HOL-is on jätkuvalt Andres Kaskla ja Helle Lootsmann,
asendusliikmed vastavalt Värner Lootsmann ja Rein Heina. Esimesel HOL-i
volikogul valiti uus HOL-i juhatus, mis on varasema 9-liikmelise asemel
nüüd viieliikmeline. Salajasel hääletusel valiti HOL-i esimeheks Raasiku
vallavanem Andre Sepp ja aseesimeheks Loksa Linnavolikogu aseesimees
Helle Lootsmann. HOL-i juhatuse liikmeteks on Rae vallavanem Mart
Võrklaev, Saue vallavanem Andres Laisk ja Tallinna Linnavolikogu esimees
Mihhail Kõlvart. Helle Lootsmann on olnud omavalitsuse esindaja HOL-is
alates aastast 2000. Alates 2010. aastast on ta olnud HOL-i aseesimees ja
HOL-i haridus- ja kultuurikomisjoni esimees.
Harjumaa sai 10-nda aukodaniku
Alates 2009-ndast aastast, kord aastas, Eesti Vabariigi sünnipäeval, antakse
välja Harjumaa aukodaniku teenetemärk Harju maakonnale osutatud eriliste
teenete ja väljapaistvate saavutuste eest. Harjumaa aukodanikud on Eri
Klas, Johannes Tõrs, Jaan Manitski, Juhan Särgava, Gert Kanter, Andres
Põder, Veljo Tormis, Siim Kallas, Toomas Tõnise. Heameel, et sellisesse
mehisesse seltskonda lisandus sel aastal proua Merike Martinson, kes
vääris tunnustustoma pikaaegse pühendunud töö eest inimeste tervise ja
heaolu eest seismisel. Aastatel 2005-2017 töötas ta Tallinna abilinnapeana
ja on praegu Tallinna Linnavolikogu sotsiaal-tervishoiukomisjoni esimees ja
Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu esimees. Merike Martinson on pälvinud
2000.a. Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi, 2002.a. valis EENA ta aasta
naiseks. 2006.a. pälvis doktor Martinson Tallinna teenetemärgi, 2014.a.valiti
ta Eesti Terviseedenduse Ühingu poolt aasta tevisesõbraks ja 2015.a. pälvis
ta Tallinna vapimärgi.
Harjumaa aukodaniku valis välja HOL-i juhatus ja selle andis üle HOL-i
juhatuse esimees Andre Sepp 21. veebruaril Kumna mõisas toimunud Eesti
Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul vastuvõtul.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu valis juhatuse esimeheks Tallinna
linnapea Taavi Aasa, aseesimeesteks Rakvere volikogu esimehe Mihkel
Juhkami ja Türi vallavanema Pipi-Liis Siimanni. Juhatusse valiti lisaks
eelnimetatutele Võru linnapea Anti Allas, Kastre vallavanem Priit Lomp,
Narva linnapea Tarmo Tammiste, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Võru
linnavolikogu liige Anneli Ott, Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp,
Pärnu abilinnapea Siim Suursild, Valga abivallavanem Margus Lepik ja Tartu
linnapea Urmas Klaas.

Helle Lootsmann
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu aseesimees
Loksa Linnavolikogu aseesimees

Riigikogu kutsub lahtiste uste päevale!
Laupäeval, 21. aprillil tähistab Riigikogu oma 99. sünnipäeva lahtiste uste päevaga. Päev algab Riigikogu esimehe
Eiki Nestori tervitusega ja lossi rõdult kõlava kontserdiga. Toompea lossis toimuvad ekskursioonid, fraktsioonides
saab kohtuda saadikutega ja infotunnis esitada küsimusi valitsuse liikmetele. Kohvikus arutlevad Riigikogu liikmed
100-aastase Eesti tuleviku üle. Kultuuripärandi aastal viivad huvilisi ajas tagasi Eesti Vabaõhumuuseumi töötoad.
Eesti Meremuuseum ja Lennusadam jutustavad lugu „100 aastat kiilu all“. Eesti Ajaloomuuseumi „Laste Vabariigis“
saab koos sõpradega üles ehitada oma unistuste riiki ja vaadata Eesti multifilmiklassikat. Mälumängus „Eesti Vabariik
100“ osalevad koolide ja Riigikogu võistkonnad. Sel päeval pääseb ka Pika Hermanni torni. Päeva lõpetab TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia pärimusmuusikute kontsert. Üritused on tasuta. Kõik on oodatud Riigikokku kell 11–16.
Kohtumiseni Toompeal!
Foto:Erik Peinar

Moodustati uus üleriigiline omavalitsuste liit
27. veebruaril toimunud Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul muudeti liidu
põhikirja ja moodustati uus üleriigiline omavalitsuste liit - Eesti Linnade ja
Valdade Liit (ELVL). Liidu liikmeteks on hetkel 72 kohalikku omavalitsust,
kus elab 98 protsenti Eesti elanikkonnast. Liidu ülesanne on esindada ja
kaitsta oma liikmete ühishuve ning aidata kaasa kohaliku omavalitsuse
üldisele arengule.

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
Seoses Loksa linna 2018.aasta
eelarve menetlemisega pidas Loksa
Linnavolikogu IX koosseis märtsis
kaks istungit. Istungite päevakorra
menetlemisel osalesid linnapea
Värner Lootsmann, abilinnapead
Hilleri Treisalt ja Andres Kaskla,
linnasekretäri asendaja Airi
Öösalu, linna pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk.
15. märtsil toimunud 7. istungil
jätkati Loksa linna 2018.a
eelarve menetlemist. Eelnõu
2. lugemisel tehti linnavalitsuse
ettepanekul eelarveprojekti
muudatused – suurendati tulusid
ja kulusid 268,2 tuhande euro
võrra. Täiendavad vahendid
laekusid riigieelarve toetusfondist
haridus- ja sotsiaalvaldkonna
kulude katteks, huvihariduse ja
-tegevuse toetuseks, linna teede
korrashoiuks. Tulusid suurendati ka
linnavara müügi arvelt. Eelnõu 2.
lugemine lõpetati ja see suunati 3.
lugemisele.
Volikogu kehtestas uue
sotsiaalteenuste osutamise korra.
Kolm aastat tagasi võttis Riigikogu
vastu uue sotsiaalhoolekande
seaduse (SHS), mida on tänaseks
muudetud juba kaheksal korral.
Lisaks hakkasid seaduse osa
sätteid kehtima alles nüüd.
SHS kohaselt osutab linn või
vald järgmisi sotsiaalteenuseid:
koduteenus, väljaspool kodu
osutatav üldhooldusteenus,
tugiisikuteenus, täisealise isiku
hooldus, isikliku abistaja teenus,
varjupaigateenus, turvakoduteenus,
sotsiaaltransporditeenus, eluruumi
tagamine, võlanõustamisteenus,

lapsehoiuteenus,
asendushooldusteenus,
järelhooldusteenus ja muud,
omavalitsuse kehtestatud
täiendavad sotsiaalteenused.
SHSis on nüüd enam tähelepanu
pööratud sotsiaalteenuse
osutamisel üldtunnustatud
kvaliteedipõhimõtete tagamisele,
täpsustatud ja põhjalikumalt lahti
kirjutatud lapsehoiuteenuse,
asendushooldus- ja
järelhooldusteenusega seonduv.
Linnavalitsuse ettepanekul tegi
volikogu hetkel Loksal kehtivas
sotsiaalteenuste osutamise korras
mitmeid muudatusi ja otsustas
kehtestada meie linnas uue
sotsiaalteenuste osutamise korra,
millega saate tutvuda https://www.
riigiteataja.ee/akt/422032018007.
Seni kehtinud kord tunnistati
kehtetuks.
Volikogu kinnitas Loksa Lasteaia
Õnnetriinu arengukava aastateks
2018-2020. Lasteaia eelmine
arengukava oli tehtud aastateks
2015-2017. Uus arengukava valmis
koostöös lasteaia pedagoogilise
nõukoguga, arengukavaga tutvus
ja kiitis heaks lasteaia hoolekogu.
Arengukava koostamisel on
lähtuti lasteasutuse tugevustest
ja parendamist vajavatest
valdkondadest, mis toetub pidevalt
toimuvatele sisehindamise
tulemustele. Lasteaia arengukava
saab vaadata https://www.
riigiteataja.ee/akt/422032018008.
Volikogu otsustas, et Loksa
linnavalitsus peab järgima
omavalitsuste vahelisel arvlemisel

Loksa linna Tallinna tänav 28 ja
Tallinna tänav 30 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine
Loksa Linnavalitsusele on kehtestanud oma 22.03.2018 korraldusega
nr 32 Tallinna tänav 28 (42401:005:0030) ja Tallinna tänav 30
(42401:005:0120) kinnistute detailplaneeringu.
Eelnimetatud detailplaneering algatati Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016
korraldusega nr 65 ja lähteülesannet muudeti 30.11.2017 korraldusega
nr 133.
Planeering võeti vastu Loksa Linnavalitsuse 08.02.2018 korraldusega
nr 13 ning selle avalik väljapanek toimus 07.03-21.03.2018 Loksa
Linnavalitsuse ruumides ja linna veebilehel. Avaliku väljapaneku
jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid planeeritavate kinnistute kohta
ei esitatud.
Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 kinnistud asuvad üldplaneeringu
kohaselt Loksa keskuse segahoonestusalal. Planeeringu eesmärgiks
on kinnistute maa sihtotstarbe ärimaaks muutmine, ehitusõiguse
seadmine, tehnovõrkude ja juurdepääsude ning piirangute määramine.
Kinnistute piire ei muudeta. Menetletav detailplaneering on
üldplaneeringule vastav. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid,
samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Detailplaneering
on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametkondadega ning
huvitatud isikutega.
Villu Uett
linnaarhitekt-ehitusnõunik

haridusasutuste tegevuskulude
katmise osas seni kehtivaid
põhimõtteid ja kokkuleppeid
kuni seaduseandja ei ole
kehtestanud uut regulatsiooni
või kulude katmise osas ei ole
kokku lepitud teisiti. Põhikoolija gümnaasiumiseaduse (PGS)
kohaselt osalevad munitsipaalkooli
tegevuskulude katmisel täies
ulatuses teised vallad või linnad
proportsionaalselt selles koolis
õppivate õpilaste arvuga, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht
asub nende valdade või linnade
haldusterritooriumil. Vabariigi
Valitsus kehtestas 2018. aastaks ühe
õppekoha tegevuskulu piirmääraks
89 eurot kuus. Riigikohus aga
leidis, et kui lapsel on tagatud
võimalus õppida koduvallas võilinnas, kuid ta õpib mõne teise
omavalitsuse koolis, siis peab selle
õpilase kohamaksumuse katma
riik, mitte lapse koduvald või -linn.
Riigieelarves pole aga neid kulutusi
ette nähtud! Loksa Linnavolikogu
otsustas, et toetavad teiste
omavalitsuste ettepanekut jätkata
omavalitsuste vahelisel arvlemisel
haridusasutuste tegevuskulude
katmise osas seni kehtivaid
põhimõtteid ja kokkuleppeid kuni
Riigikogu ei ole seadust muutnud
või kulude katmise osas ei ole kokku
lepitud teisiti.
Volikogu otsustas võõrandada
linnavara:
- avalikul suulisel enampakkumisel
alghinnaga 90 000 eurot kinnistu
aadressil Mere tn 12, kus asus
endine suvekohvik Ankur.
3000 m2 suurusele kinnistule
on võimalik ehitada supelranda

teenindav hoone. Kinnistul on
olemas ühisveevärk ja võimalik
liituda ühiskanalisatsiooniga.
Elektrivarustus on 3x25amprit.
Avaliku oksjoni nurjumisel andis
volikogu linnavalitsusele loa
korraldada nimetatud vara müük
eelläbirääkimistega pakkumise
korras;
- avalikul suulisel enampakkumisel
alghinnaga 62 048 eurot kinnistu
Tallinna tn 5. Tootmismaal
paiknevad Marsalis Metall OÜ
sadevee pumpla ja OÜ Loksa
Haljastus kanalisatsioonipumpla.
3878 m2 suurusele kinnistule
on võimalik rajada tootmis- või
teenindusettevõte. Kinnistul
olemas vesi ja kanalisatsioon,
sadeveesüsteem ja elekter;
- otsustuskorras Markus Kristjan
Aho´le hinnaga 45 432 eurot
kinnistu Tiigi tn 3, kus asub endine
tehase lihtritsehhi tuletõrjevee
pumbamaja ja hinnaga 25016
eurot kinnistu Tiigi tn 5, kus
asusid tehase masuudimahutid.
Neile kahele, Loksa jäätmejaama
naabruses asuvale kinnistule
- kokku 8806 m2 suurusele
tootmismaale kavatseb härra Aho
rajada ettevõtte. Esialgu loob ta
kuni 10 uut töökohta.
28. märtsil toimunud 8. istungil
võttis volikogu vastu Loksa linna
2018. aasta eelarve. 3. lugemisel
suurenes eelarve jäätmehoolduse
arendamiseks eraldatud toetuse
arvel 7664 euro võrra. Ühehäälselt
vastu võetud 2018. aasta eelarve
põhitegevuse tulude kogumahuks
kujunes 3,58 miljonit eurot ja
põhitegevuse kulude mahuks
3,38 miljonit eurot. Kapitalirendi

ja laenude tagasimakseid on
planeeritud eelarvesse 198 tuhande
euro ulatuses, mille tulemusel linna
laenukoormus väheneb aastaga
76,2 %-lt seadusega lubatud
60 %-le.
Alaeelarvete kulud majandusliku
sisu järgi kinnitab linnavalitsus.
Põhjaliku ülevaate Loksa linna
2018. aasta eelarvest saab linna
kodulehelt http://www.loksalinn.
ee/eelarve .
Volikogu otsustas võõrandada
avalikul suulisel enampakkumisel
alghinnaga 3000 eurot linnale
kuuluva korteri aadressil Posti
tn 30-11. Tegemist on ühetoalise
keskküttega korteriga, üldpinnaga
31,9 m2, mis vajab põhjalikku
remonti.
Volikogu kinnitas Loksa
Linnavalitsuse uue struktuuri ja
teenistuskohtade loetelu. Otsustati,
et 1. aprillist hakkab linnavalitsus
taas tegelema linna heakorraga,
millega seoses Osaühingu Loksa
Haljastus 8 heakorratöölise ja
traktoristi uueks tööandjaks saab
Loksa Linnavalitsus.
Loksa Linnavolikogu istungite
eelnõudega saate tutvuda http://
www.loksalinn.ee/et/volikoguistung
Rohkem teavet Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna
kodulehel www.loksalinn.ee
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa Gümnaasium kuulutab välja
konkursi järgmiste ametikohtade
täitmiseks
- Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5
kohta (vene osa).
- Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale-õpetatavaks aineks
matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda
matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.
- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale
-õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus
põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).
- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohaleõpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis
(eesti ja vene osa).
- Abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti osa).
- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud
kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 15.06.2018 kool@loksa.edu.ee,
info tel 622 1422 Valvi Joaväli,
tel 622 1420 Õnnela Tedrekin

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.

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk...
ja katkeb siis.
Mälestame sügavas kurbuses
endist kolleegi ja õpetajat
AIN KASETALU.
Avaldame kaastunnet omastele.
Loksa Gümnaasium
Maga vaikselt, puhka rahus südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd ikka meiega
Mälestame kallist kolleegi
AIN KASETALU
Südamlik kaastunne Erikale
tütardega.
Loksa Linnavalitsus ja Loksa
Linnavolikogu
Südamlik kaastunne
Signe Blumile
Andres Paomehe
surma puhul.
Töökaaslased Loksa
Gümnaasiumist
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Regulaarne liikumine parandab
südametervist ja seksuaalelu
Selle aasta aprillikuu on Südamekuu. Traditsiooniliselt aprillis toimuvast
Südamenädala projektist välja kasvanud ettevõtmise eesmärgiks on juba
25 aastat tutvustada Eesti inimestele südamehaiguste riskitegureid, nende
vältimist ja nendega toimetuleku võimalusi, samuti mõjutada inimeste
suhtumist oma südame tervisesse.
Järjepidev kehaline aktiivsus on üks parimaid viise südamehaigustesse
haigestumist ennetada. Kehaline aktiivsus normaliseerib vererõhku, vähendab
„halva“ ja suurendab „hea“ kolesterooli taset, langetab tromboosiriski,
aitab kehakaalu kontrolli all hoida ning parandab meeleolu. Füüsilise
koormusega harjunud inimestel on paranenud ainevahetus, mis vähendab ka
suhkruhaigusesse ehk diabeeti haigestumise tõenäosust.
Südamehaiguste ennetamiseks on kõige olulisem liikumisharrastuse
regulaarsus. Südant aitab tervena hoida nii madala kui mõõduka
intensiivsusega regulaarne liikumine. Üks kord nädalas tehtava treeningu
tervist kaitsev mõju on vähene, regulaarne koormus tähendab füüsilist
tegevust vähemalt kaks, eelistatult kolm kuni viis korda nädalas.
Tuleb siiski rõhutada, et treeninguga üle pingutamise oht on mitmete
inimeste puhul reaalne ning organismi antavaid hoiatusmärke ei ole mõistlik
tähelepanuta jätta. Inimestel, kes alustavad tervisepordiga 40-50ndates
eluaastates, on soovitatav läbida spordimeditsiiniline enesekontrolli test
või kahtluse korral pöörduda arsti vastuvõtule, et selgitada välja füüsilise
koormuse ohutus enne treeningutega alustamist.
Meeste puhul on raskused erektsiooni saavutamise või säilitamisega üheks
potentsiaalseks ohumärgiks, et keha veresoonte tervisega ei ole kõik korras.
Südamehaiguste ja erektsioonihäire omavaheline seotus tähendab omakorda
ka seda, et seksuaalse funktsiooni häireid märgates peaksid mehed mõtlema
ka oma südame tervise peale. Eriti kehtib see nooremate, 30-40ndates
eluaastates meeste puhul. Positiivse asjaoluna saab välja tuua, et regulaarsel
liikumisel ja füüsilisel treeningul on lisaks südame-veresoonkonna
haigestumist ennetavale toimele ka võime osaliselt taastada veresoonte
funktsiooni ning sealhulgas erektsioonihäire raskusastet leevendada.
Südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks ja tervisele soodsa
mõju avaldamiseks on soovitatav vähemalt 2,5 kuni 5 tundi mõõduka
intensiivsusega füüsilist tegevust nädalas, jagatuna 4-5 korra peale. Seega
on piisav 30 minutit liikumist viiel päeval nädalas, et anda panus oma
keha südame ja veresoonte tervise parandamiseks. Sealjuures ei tähenda
füüsiline aktiivsus vaid sporditreeningute tegemist, sinna alla käivad
ka näiteks treppidest käimine, keskmisest kiirema tempoga kõndimine,
aiatööde tegemine. Suurema koormusega tervisetreeninguks sobivad
näiteks kepikõnd, sörkjooks, ujumine, jalgrattasõit, tantsimine, sõudmine,
uisutamine ja rulluisutamine.
Südamearstidena soovime kõigile mõnusalt veedetud aega tervisespordiga
tegelemisel. Ilus kevadilm on hea aeg alustamiseks. Mõnus treening ja
rahulolu liikumisest hoiavad südame tervena ja lisavad elurõõmu.
Margus Viigimaa, Urmo Kiitam, südamearstid

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)
KOP taotluste esitamise tähtaeg 2018 kevadvoorus on 2. mai kell 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi viiakse ellu
kahe meetmete kaudu:
Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine,
millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa
Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt taotluste
esitamise tähtpäeval, 2. mail kell 16.30.
Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad HOLi kodulehel www.hol.ee .
Lisainfo: Maret Välja, HOLi peaspetsialist, telefon +372 507 7450,
e-post maret.valja@hol.ee

MTÜ Rannamännid
ootab oma ridadesse uusi liikmeid
(üle 55 aasta vanuseid). Samuti ootame line-tantsijaid,
proovid esmaspäeva hommikuti kell 9.00-10.30,
juhendab Kaili Peetermann.
Seeniortantsurühma juhendab Riina Juhkami.
Info tel 56702757 Vaike

Turvaliselt liikluses
Kevadised soojad ilmad ei ole enam kaugel.
Kevadekuulutajatena ilmuvad siis teedele mootorrattad,
mopeedid ja jalgrattad. Kuna autojuhid ei ole peale talve
harjunud nii palju kaherattalisi liikluses nägema ja ka
ratturitel on pikem sõidupaus olnud, võib just kevadel
tulla kaherattaliste liiklejatega liikluses ette ohtlikke
olukordi. Et kõik liiklejad tervelt sihtpunkti jõuaksid, on
oluline teineteist õigel ajal märgata ja üksteisega liikluses
arvestada.

eristatud eraldi kategooriana pisimopeed, mida võib
samuti juhtida vähemalt 14-aastane laps, 14-15-aastasel
pisimopeedijuhil peab olema jalgratturijuhiluba ning peas
jalgrattakiiver. Oluline on ka riietus. Kui mootorratturitel
on enamjaolt korralik mootorratturi riietus seljas, siis
mopeedidega võib suvisel ajal näha tihti sõitmas noori,
kel jalas lühikesed püksid ja plätud ning seljas T-särk.
Võib vaid ette kujutada, mis jääb järele paljast nahast
peale asfaldil libisemist. Iga mopeedijuht ja mootorrattur
peaks leidma endale siiski sobiva riietuse, mis kaitseks
Paljud lapsed käivad jalgratastega koolis ning puhtaks teda asfaldile kukkudes.
sulanud teed ja kevadpäike meelitavad lapsed ka
puhkepäevadel rattaga sõitma. Talvel kasutamata Maapiirkondades tuleb tihti ette, et lastele on soetatud
seisnud jalgratta seisukord tuleks enne esimest kevadist ATV. Sõiduteel sõitmiseks peab ATV olema samuti
sõitu kindlasti üle vaadata ning põhilised liiklusreeglid registreeritud ning selle juht omama juhtimisõigust.
üle korrata. Kindlasti peab alla 16-aastasel jalgratturil Registreerida on ATV-d võimalik kas mopeedina
olema rattasõidu ajal kiiver peas. Kiiver peab olema või ratastraktorina. Üle 90 cm3 töömahuga ATV on
paras, terve, korralikult peas ja rihmadega kinni, vastasel kohustus registreerida kas maastikusõidukina, kui
korral ei ole kiivrist kukkumise korral kasu. Kiivri nõue sellega sõidetakse vaid maastikul, või ratastraktorina, kui
kehtib ka jalgrattatoolis sõidutatava väikelapse suhtes. sõidetakse ka teel. Ka kõige väiksema ATV juhtimiseks
Soovitav on eriti lastel kanda helkurvesti või –jopet, mis teel peab seega olema vanust vähemalt 14 aastat ja
suurendab oluliselt jalgratturi nähtavust nii pimedal kui mopeedi juhtimisõigus. Politsei kogemused on näidanud,
valgel ajal. 10-15-aastasel lapsel peab sõiduteel sõitmisel et kui lapsel on kodus ATV, siis varem või hiljem läheb
olema jalgratturi juhiluba ning alla 10-aastane jalgrattur ta seda ka üldkasutatavale teele katsetama. Väikseid
üksi sõiduteele minna ei tohi.
lapsi on äärmiselt ohtlik lasta ATV-ga üldkasutatavatele
teedele sõitma, kuna nende väike sõiduk jääb kergesti
Mopeedi juhtimisõigust on võimalik taotleda 14-aastaselt teistele juhtidele märkamatuks ning lapsed ei oska
ning liikluses osalev mopeed peab olema registreeritud liikluses võimalikke ohtusid ette näha ega pruugi omada
ja kindlustatud. Juhtimisõigust mopeedi juhtimiseks piisavalt teadmisi ja kogemusi.
ei nõuta enne 1993.a sündinud isikutelt. Mopeediga
tuleb peas kanda korralikult rihmadega kinnitatud Turvalist liiklemist!
motokiivrit, siin jalgrattakiivrist ei piisa. Meeles peab
Kaisa Kajo
ka pidama, et mopeedi ega mootorratta tagaistmel ei
noorsoopolitseinik
tohi sõidutada alla 12-aastast last. Liiklusseaduses on

Jäätmete põletamine on keelatud
Küttekolletes võib loata põletada isiku enda tegevuse tulemusel tekkinud immutamata ja värvimata puitu ning
kiletamata paberit või pappi. Paberi- ja papijäätmete põletamisele tuleb võimaluse korral eelistada liigiti kogumist
ja taaskasutuseks üle andmist. Suur osa paberist ja kartongist on materjalina taaskasutatav, kuid selle eelduseks on
asjaolu, et materjal kogutakse kokku kuiva ja puhtana.
Üks tonn ümbertöödeldud paberit säästab:
17 puud; 3000-4000kW elektrienergiat (keskmise suurusega eramaja aastane energiatarve);
Energiasääst paberi kui teisese toorme kasutamisel on 28-70%; 30m3 vett; 27kg ehk 95% paberi tootmisel tekkivast
õhuheitmest jääb olemata.
Tihtilugu põletatakse jäätmeid lõkkes või koduahjus. Suures koguses seguplastide põletamine, seda just
madalal temperatuuril, nagu lõkkes, seab ohtu sinu ja su naabrite tervise. Plastide mittetäielikul põlemisel
paiskub õhku lausa mürgikokteil, mis sisaldab ka vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid,
mis on üks mürgisemaid ühendeid, mida inimene on suuteline tekitama – ja seda just kodusel jäätmepõletusel.
Põlemisest tekkivad ühendid tõusevad õhku ning langevad taas maapinnale. Seda hingavad sisse nii
täiskasvanud, lapsed kui loomad. Mürgiga saavad kaetud ka puud, põõsad ja muud taimed. Koduaias prügi
põletades katame ohtlike ainetega ka maasikad ning õunad, mida me kõik aiast korjatuna süüa armastame.
Plastmaterjali kodus põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega!
Iga taaskasutatud plastpudel säästab piisavalt energiat, et 60W lambipirn saaks põleda 4 tundi.
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
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Mitme rühma ühine talvelaager
Loksa rühm on juba aastaid
korraldanud talvisel ajal oma rühma
ja sõpradega erinevaid üritusi.
Esimene talvine üritus toimus
Loksa rühmal detsembris 2000.
See oli jalgsimatk talvistes oludes,
mööda Juminda poolsaart. Ööbisime
siis Juminda piirivalvekordonis.
Aastatega lisandusid meie noorte
sõbrad teistest rühmadest. Õla
panid alla ka mitmed noortejuhid
väljastpoolt Loksat. Matkadest
kasvasid
välja
mitmepäevased
metsalaagrid. Ööbisime nii telkides,
kui ka omavalmistatud onnides.
Oleme näinud erinevaid Eestimaa
talvesid:
lumega
ja
lumeta,
vihma ja äikesega, krõbedate
külmakraadide
ja
kevadiselt
soojana. Meeldejäävaimad hetked
seostuvad lumega, mis kohati ulatus
täiskasvanutele rinnuni ja väiksemad
ei paistnudki hange tagant välja.
Selle aasta talvelaager (26.02.28.02.18.) toimus esimest korda
projektipõhiselt.
Rahastus
tuli
isamaalise kasvatuse programmist.
Selleks oli vaja kirjutada õigeaegselt
projekt.
Kaasasime ka teisi rühmi ja nii
oli meie laagris 9 rühma noori.
Laagrisse registreerus 70 noort,
kohale jõudis nendest 45. Karmide
ilmaolude tõttu jäid paljud noored
laagrisse tulemata. Suur-suur tänu
nendele
lapsevanematele,
kes
usaldasid oma lapsed meie hoole
alla. Kedagi ei sunnitud ööbima

telgis, sest paljudel noortel oli
kaasas olev varustus puudulik.
Esimesel ööl oli külma -17°C. Siis
jäi metsa 31 noort. Ülejäänud noored
ööbisid Loksa noortekeskuses.
Teisel ööl langes kraadiklaas -21°C
ja siis ööbis noortekas 17 noort.
Üks julge väike poiss kolis aga
selleks ööks metsa. Noored olid
väga tublid. Pea kõik näitasid üles
isiklikku initsiatiivi, olid abivalmid
ja mis peamine: said hakkama
rasketes oludes. Laagri eesmärgiks
oli propageerida noortele erinevaid
käelisi tegevusi. Võtsime selle riski
ja usaldasime noorte kätte kirved,
saed, haamrid, noad, tangid, labidad
ja veel muud tööriistad. Viisime
läbi ohutustehnilise instruktaaži
ja näitasime ette töövõtted. See
praktiline „ise tegemine“ läks neile
väga - väga korda. Oma õpitubades
tutvustasime
noortele
erinevat
varustust ja oskusi, ilma milleta ei
ole võimalik meie talvistes oludes
ellu jääda. Süstisime noortesse
armastust Eestimaa loodusesse.
Loodame, et laagris olnud noored ei
karda enam talve ja armastavad nüüd
kõiki Eestimaa aastaaegu.
Tänan väga abilisi, õpitubade
läbiviijaid ja tublisid noori!
Suur tänu ka Loksa Gümnaasiumi
söökla kokkadele, kes tegid meile
imehead toidud.
Tarmo Amer
Loksa rühma vabatahtlik
noortejuht

Eesti – mu kodu

Loksa noorkotkaste ja
kodutütarde tegemistest

8. märtsil esinesid Loksa Linnaraamatukogus Kuusalu Rahvateatri näitlejad Eesti Vabariik 100
sünnipäevale pühendatud ilusa ja
südamliku luulekavaga „Eesti – mu
kodu“. Muusika, mis tuli plaadilt,
vaheldus luulega.

Loksa rühma noorte koolivaheaja lõpetas maakondlik Kevadlaager
Alaveres 02-04.03. Ilm oli veidi leebem, kui eelmises laagris, kuid kevadest
väga kaugel. Esimesel õhtul toimusid tubased tegevused ja kõik noored
ööbisid koolimajas. Järgmisel hommikul sooritasid vanemad noored jalgsi
rännaku Alavere koolist harjutusalale, Voose karjääri. Kohapeal toimusid
erinevad õpitoad ja püstitati telklaager, ööbiti metsas ja hommikul tuldi
vapralt jalgsi orienteerudes Alavere koolimajja. Noorematel kodutütardel
ja noorkotkastel toimus haarav matkamäng ümber Alavere asula.
Loksa noored osalesid ka 16.-18.03 Nissi ja Kurtna rühma korraldatud
taktikalaagris Tallinna lähedal Männiku harjutusväljakul. Noortel oli
kolm väga töist päeva. Nad rajasid telklaagri, koos kõige sinna juurde
kuuluvaga. Üks pikk päev möödus Männiku lasketiirus. Poisid ja
tüdrukud tutvusid Eesti kaitseväes kasutatavate käsitulirelvadega ja toimus
laskmine erinevatest sportrelvadest. Pimeduse saabudes jagati noored 3-5
liikmelisteks gruppideks ja nad läbisid 15 km pikkuse mehitatud punktidega
orienteerumismängu. Selle mängu lõpetas öine ülesanne, mille käigus
tuli meie noortel luurata lähedal asuvat riigikaitselaagrit. Kaks külma
ööd möödusid telkides. Viimane päev möödus noortel airsoft relvadega
lahingut pidades ja harjutusala koristades.
Kaitseliidu noorte tähtsaim võistlus Luureretk toimub alati kevadel ning
selle võistluse võitjad esindavad Harju Malevat vabariiklikel võistlustel.
Usun, et kõigist kolmest laagrist ammutasid meie noorkotkad ja kodutütred
palju vajalikke teadmisi ja praktilisi oskuseid, mida nad edukalt rakendavad
eesolevatel tähtsatel võistlustel. Hoiame kõik koos neile pöialt.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

Luulepõimik algas lauluga „Kel
laulud on laulda, ise teab“ (H.
Runnel, esitajad Maarja ja R.Rannap)
ja lõppes lauluga „Mu kodu“ (J.
Saar, esitaja J. Joala). Vahepeale
jäi hulk imelisi luuletusi. Kuulajaid
oli. Loodame, et luulekava tõi pisut
helgust argipäeva.
Aitäh Uve, Elvi, Tiia ja Mart.
Uute kohtumisteni raamatukogus!
Loksa Linnaraamatukogu

Loksa Linnaraamatukogu sai taas kingituseks autori
pühendusega raamatu

Kingitusena jõudis
raamatukokku raamat
“Ajatuulte keerises.
Peeter Veegen.
Kaugsõidukapten.“ See
on raamat, mis viib
lugeja linnulennult läbi
poole sajandi koos noore
Saaremaa poisiga mööda
Eesti merenduse käänulisi
arenguteid.
Autori eakaaslastele
tuletab see teekond
meelde nende noorusaega,
tänastele noortele aitab
ehk mõista sotsialistliku
süsteemi absurdseid
mängureegleid, vaesust ja
piiranguid.
Raamat ootab lugejaid!

Loksa
Linnaraamatukogu
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Rahvamatk Tere Kevad 2018

Juba 8ndat korda kogunesid kevadisele pööripäevale
järgneval pühapäeval loodushuvilised Lahemaale, et
tervitada kevadet. Osalejaid oli igast east ja mitmest
maakonnast kokku poolsada inimest. Matkalised
kogunesid Vihasoo kooli juurde, järgmine peatus oli
Sillaotsa talu juures, kus perenaine Malle võimaldas
tutvuda ühe pere reliikviatega. Erilist huvi tekitas
umbes 100-aastane ristimiskleit. Metsaradasid mööda
liikudes jõuti Nõmmeveskile, mis on traditsiooniliselt
matka sihtkoht. Valgejõgi pakkus seekord üllatuse,
mida varasematel aastatel pole matka ajal olnud. Oli
jäämineku aeg, sai näha jäätunud jõge, vulisevat vett
ja ka ujuvaid jääpankasid. Erilist silmarõõmu pakkusid
jääkardinad.
Tallinna poolt bussiga tulijatel on saanud tavaks
tagasiteel kiigata ka Jägala juga, mis seekord oli eriti
jääskulptuuride rohke.
Harju Matkaklubi ja Lahemaa Looduskool tänavad
osalejaid ja soovivad kena kevadet.
Maie Itse
Matka organiseerija, Loksa Gümnaasiumi õpetaja,
Lahemaa Looduskooli eestvedaja

Loksa Koolimuuseum sai oma
kogudesse täiendust
20. märtsil sai koolimuuseumi kogu täiendust Kanadast. Muuseumi valduses
on nüüd kooli kunagise õpetaja Ludvig Luide ja tema abikaasa Linda Luide
(sündinud Saalmann) isiklikud dokumendid.
Ludvig Luide sündis 1905. aastal Hirvli külas, lõpetas Tallinna Õpetajate
Seminari, Loksa koolis töötas õpetajana aastatel 1932-1940. Siin juhendas ta
ka rahvatantsuringi ja näiteringi.

Abikaasa Linda Luide (sündinud Saalmann) sündis 1913. aastal Loksal. Siin
käis ta koolis. Tuttavaks saadi samuti Loksal, abielu registreeriti 1937. aastal
Kõnnu Vallavalitsuses. Perekond põgenes 1940. aastate alguses Rootsi,
sealt edasi Kanadasse Torontosse, kus möödus ka nende elu. Ludvig Luide
tegutses kuni elu lõpuni Toronto Eesti Seltsi tegevuses. Ta suri 1993.aastal.
Koolile toimetas dokumendid Ludvig Luide vennapoeg. Kahjuks lahkus
vennapoeg märtsi algul siitilmast ja dokumendid andis üle tema lesk.
Juuresoleval fotol on Ludvig Luide keskel
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Telesaadete parodeerimine Loksa koolis
21. märtsil toimus koolis
Telesaadete parodeerimine.
Žüriisse
kuulusid
Ene
Liivand – Kolga kooli
huvijuht
ja
õpetajate
näiteringi liige, õpetaja
Natalia Marhivka, õpilased
Milena Kosjakova (8.b), Uku
Aasrand (7.a). Kurvaks tegi
meele asjaolu, et võistluses
osales ainult 5 klassi olgugi,
et üritus oli huvitegevuse
tööplaanis
kirjas
juba
oktoobri alguses. Aga ega
see asjaolu ei vähendanud
osalevate klasside entusiasmi
ja osalemiskirge:
11. klass: „Eesti otsib
superstaari“, 4.a klass: „Eesti
selgeltnägijate tuleproov“,
4.b
klass:
„Uudised“
(Novosti), 6.b klass: „Hääl“
(Golos), 10.klass: „Õnne 13/
Kuuuurija“
Eripreemiad jagati välja
järgmistele õpilastele:
Ksenia Kozhikhova – parim diktor, Viktoria Galina – parim reporter, Kaarel Eelmäe – „Kurgi Jaani siiras võidurõõm“,
Helena Vikk – emotsionaalseim žürii liige.
Esmakordselt anti eripreemia välja ka klassile: X klass – dramaturgia eripreemia.
I koht – 6.b klass („Hääl“)
II koht – 4.a klass („Eesti selgeltnägijate tuleproov“)
III koht – 11.klass („Eesti otsib superstaari“)
Korraldajad loodavad väga, et see kauaaegne traditsioon taolise ürituse näol pole määratud kadumisele ja järgmisel
aastal toimub siiski suurema osalejate arvuga.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

Visuaalipreemia maakondlikult Playboxide võistluselt
9. märtsil toimusid Kose Kultuurikeskuses
maakondlik algklasside
playbokside võistlus.
Loksa koolist osales 3.a
klass oma kavaga ansambel
Metsatöll lauluga „Oma
laulu ei leia ma üles“, kes
võitsid jaanuari lõpus ka
koolisisesed võistlused 1.4. klasside arvestuses.
Kosel osales üle maakonna
14 kooli. Meie õpilaste
kava sai visuaalipreemia.
Suur aitäh õpilastele,
klassijuhataja
Malle Krusellile ja
lapsevanematele Merle
Kiviberg, Marika Oru ja
Kaija Hang.
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Munadepüha

Emakeelepäeva tähistamine
Loksa lasteaias

Meie lasteaias on traditsiooniks
lihavõttepüha tähistamine. 10. aprillil
tähistasime sõbraliku „Õnnetriinu“
perega õigeusu munadepüha. Peo
kavasse olid lisatud muusikanumbrid
ja vene lihavõttepüha tähistamise
traditsioonid. Traditsioone jälgides
käisime külas, majast majja, kus
lahke pererahvas võttis meid vastu
lauludega ja mängudega. Aitasime
Mironil lauda katta, tegime
ringkäiku Nikolaiga, Darja koduõues
võistlesime lusikal muna kandmises,
valmistasime munaputru. Nagu
lihavõttepühal peabki olema lapsed ja täiskasvanud mängisid hea
meelega rahvamänge, pidutsesid ja
rõõmustasid.

14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval tähistas kogu Eesti
emakeelepäeva. Loksa lasteaias osalesid emakeelepäeva peol kõik rühmad.
Seekordse ürituse eesmärk oli tutvustada vanemat sõnavara ja kõnekeelt.
Lepatriinude rühma lapsed ja õpetajad laulsid eesti rahvalaule ja lavastasid
rahvajutte: „Soe kasukas heinakuhjas”, „Rebane küpsetab sitikat” ja „Ihnus
peremees”. Päevakoerte rühm esitas lõputa jutu „Taat tõrvas katuse...”.
Põrnikate rühma lapsed lugesid kaasaegseid sõnamängulisi luuletusi ja
Mesilased „Peresalmi”. Meie lasteaias käivad ka lapsed, kelle emakeel on
vene keel. Nemad esitasid oma emakeelseid rahvasalme- Jaaniussid lugesid
naljaluuletusi ja Sipelgad „Plaksumängu”. Peo lõpetuseks mängisime kõik
koos rahvamängu „Vares vaga linnukene”.
Ebe Remmel, Mari Laurend
Lepatriinude rühma õpetajad

Lihavõttepühad Loksa lasteaias

Larissa Nefjodova
Sipelgate rühma õpetaja

Teatripäev Loksa lasteaias
Lapsi ootas, nagu teatris ikka
- piletite kontroll, oma kohtadele
istumine, rekvisiitidega tutvumine,
diktsiooniharjutused,
töö
oma
žestide ja miimikaga. Lõpuks
otsustasid kõige julgemad lapsed
proovida end näitlejate rollis ja
õpetajate juhendamise all näidati
näidendeid “Tareke” ja “Naeris”.
10 minutiks tulid meile külla päris
hiired, konnad, rebased, eit, taat ja
teised tegelased.

Teise aprilli hommikul kogunes lasteaiapere saali, et üheskoos tähistada teist
lihavõttepüha. Põrnikate rühma lapsed olid ettevalmistanud väikese näidendi
lihavõttejänesest ja tema saladusest.
Näidendis tegid kaasa ka õpetajad Ruth, Olga ja Ülle.
Jäneseema Olgal oli plaanis mune värvida, jäneseisa Ülle punus talle selleks
ilusa korvi ja küsis lastelt mõistatusi. Kui mõistatused lahendatud, läks
jäneseema värve otsima, mis olid kahjuks otsas. Jänesele tuli appi Ingel,
kellega koos käidi Päikese, Pilve ja Kuu juures. Keegi neist ei tahtnud
värve niisama anda, paludes vastutasuks luuletust, laulu või pillimängu.
Kõik lasteaia lapsed aitasid Jänkuema ning saadud taevavärvidega värvis
jänkupere mune. Ja nii ilusaid mune kui seekord, polnud neil kunagi varem
olnud. Olga ja Ruth, Põrnikate rühma õpetajad

Mida tahaks öelda - lapsed on kõige
siiramad isiksused ja kõik, mida nad
teevad tuleb südamest ja ehtsalt.
Nagu teada, on märts teatrikuu.
Ka meist ei läinud see mööda.
Suunasime selle kuu tegevused
teatrietendustele, muinasjuttudele

ja kunstiga tutvumisele igas
väljenduses. Eelnevate teadmistega
läksime
teatristuudiosse,
mis
avas oma uksed 28. märtsil.

Suured tänud kõikidele osalejatele,
näitlejatele ja korraldajatele.
Natalja Kalinina
õppealajuhataja

SÜNNIPÄEV LASTEAIAS

OÜ Djuk pakub Loksal
sõbralike hindadega
kvaliteetset telepilti ja kiiret
internetti.
Info tel 611 7111

Korstnapitside ja
moodulkorstnate
ehitustööd.
Tel: 5557 9399

Müüa kasutatud kummimatid

Matid on väga heas seisus ja TUGEVAD.
Matte ostetud: Hobusetallide boxidesse, pesuruumidesse,
keldritesse, kitse ja lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puidu ja
metallifirmadesse põrandakatteks, aiamaadele, staadionitele,
jõusaalidesse jne, kasutus valdkond väga lai.
Mõõdud:72x68cm ning pakus 2.7 cm.
Hinnad 7-8 eurot, sõltub kogusest.
Kui on küsimusi, võtke julgelt ühendust
53707039, dvora@hot.ee       

OÜ Balti Spoon
OÜ Balti Spoon kuulub rahvusvahelise spoonitootja
Möhring Group’i koosseisu. Meie tehas asub Kuusalu
vallas Kupu külas. www.baltispoon.ee

TULE TÖÖLE
BALTI SPOONI!
Balti Spoonis töötab 350 töötajat, toodame
trei- ja höövelspooni erinevatest puuliikidest.
Otsime oma kollektiivi tootmistöölisi,
pakume väljaõpet oskustöölise (spetsialisti)
taseme saavutamiseks erinevatel
spoonitootmisseadmetel ning tööalasele
arengule vastavat töötasu.

Loksa Clothing Expert OÜ

vajab kiiresti overlockmasinatele õmblejaid

(võib tulla tööle ajutiselt), töö sobib ka pensionäridele,
kes on eelnevalt overlockmasinatel töötanud.
Asume Loksal, Kalurite tn.1 Täpsemat infot saab telefonidelt
5822 7034; 5615 5384 võisaata kiri aadressil: loksa.elta@mail.ee

Pakume võimalust tutvuda erinevate
töökohtadega kohapeal. Kui oled huviatud tööst
Balti Spoonis, siis võta meiega kindlasti
ühendust allolevatel kontaktidel!
Telefonil 6712 476, personal@baltispoon.ee
.

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 300 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

LOKSA AUTOREMONT OÜ

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

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

Olevipoeg autokool
Kuusalus Laane 9

mopeedi, A, B ja BE
kategooria kursused
Lõppastmekoolitus
Kuni jaanipäevani toimuvad
iga nädal
ja kehtib soodushind.
Olemas e-õpe (ka vene keeles).
Registreerimine ja info:
www.olevipoeg.ee
tel 5059887
info@olevipoeg

Ilusalong Länvin
ootab teid!
Pakume iluteenuseid igale
maitsele. Meil töötab kosmeetik,
juuksur, küünetehnik.
Hammaste valgendamine
+372 5207167
Broneerides aprilli lõpuni
HAMBAD LUMISELT VALGEKS
SOODUSHINNAGA VAID 35.-.
Broneeri endale valge naeratus
juba täna!
Lisainfo www.loksailu.ee/
hammaste-valgendus
Kosmeetik +372 55 635 395
Juuksur + 372 58 029 199
Küünetehnik +372 5207 167
Ilusalong Länvin asub Loksa ujula
ruumides, kohtumiseni!
https://www.facebook.com/
Loksailu/https://loksailu.ee/
Pakume tööd bussijuhile töötajate
veoliinil Loksa-Jüri-Loksa.
Töö on vahetustega. Võimalik ka osalise
tööajaga töötamine.
Täiendav informatsioon
telefonil 5034 874.

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. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev
kinnistu aadressil Tallinna tn 41
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360 eurot.
5. 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.
6. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna
omandis olev 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.
7. Kinnistu Tallinna tn 5, alghinnaga 62 048 eurot. Tootmismaalpaiknevad Marsalis Metall OÜ sadevee pumpla ja OÜ Loksa Haljastus kanalisatsioonipumpla. 3878 m² suurusele kinnistule on
võimalik rajada tootmis- või teenindusettevõte. Kinnistul olemas
vesi ja kanalisatsioon, sadeveesüsteem ja elekter.

Osavõtu tingimused:

Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal
enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Enampakkumine toimub
17.05.2018 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

