Rein Heina, Linnavolikogu esimees

Lisandunud on uued
bussiliinid

Uued jäätmekäitluse
hinnad Loksal

Kettaheitja Egert
Jõesaar valmistub
MMks

k3

lk 4

lk 6

								

LOKSA KANDI AJALEHT 							

oktoober 2019

ÕPETAMINE ÕPETAB!
Palju õnne
sünnipäevaks!
OKTOOBER

Loksa Gümnaasiumi, Loksa Muusikakooli
ja Loksa Lasteaia Õnnetriinu õpetajatele
tänuüritus toimus sellel aastal Loksal
kultuurikeskuses. Tänuüritusel annab linn
igal aastal üle õpetajatele tänukirjad ning
kuulutatakse välja Loksa Aasta Õpetaja.
Loksa Kultuurikeskus oli sellel aastal
organiseerinud erilise üllatuse, esinema tuli
õpetajatele
vokaalinstrumentaalansambel
Naised Köögis (koosseis Katrin Laidre,
Kristiina Ehin, Kairi Leivo, Sofia Joons).
Naised, naistele. Kava oli õpetajatele ja eriti
naistele. Suurepärane esitus ja suurepärane
kontsertelamus.
Tänukõne õpetajatele pidas linnavolikogu
esimees Rein Heina ning andis üle linna
Tänukirjad.
Tänukirjad pälvisid sellel aastal: Pille Paesüld,
Ruth Raudla, Valentina Yusupova, Juule
Laurend, Aarne Idavain, Liina Liivamägi,
Jelena Nikitina, Eve Jürgens, Marjaana Loide,
Liisa Hallika, Margit Amer.
Loksa linna Aasta Õpetaja tiitli pälvis Loksa
Gümnaasiumi geograafia ja bioloogia õpetaja
Glaidi Aasrand.
Rõõmu õpetamisest, sest õpetades õpib ka ise!
Rõõmu õpilastest ja oma tööst!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Erna Talmre 98
Virve Puns 89
Pia Samm 89
Maria Stoma 88
Niina Vachter 87
Luule
Raudkell 82
Faina Guseva 82
Maria
Novožilova 82
Maria Barilko 81
Eduard
Jurtšenko 81
Endla Kaarend 80
Helgi Parmas 80
Tamara Koppel 80
Valentina
Sedova 75
Helle Muhhina 75
Olga
Goršanova 75
Tamara
Nesterova 70
Nadežda
Sergejeva 70
Niina
Amossova 70
Tatjana Udalova 70
Raivo Moks 70
Fedor Kazakov 70
Arvi Neidla 70
Loksa linna uusi
ilmakodanikke
ei ole sündinud.

2 AKTUAALNE

Loksa linna Aasta Õpetaja 2019 tiitli
pälvis Glaidi Aasrand

Muusikapäev Loksal

koolis toimuvasse
üritusse. Mitmed
aastad on Glaidi läbi
viinud KIK projekti
„Praktiline loodus“,
mis on ühendatud
samanimelise
valikkursusega
gümnaasiumiastmes.
Põhikooli õpilastega
osales sellel sügisel
Lahemaa looduse
päeval Nõmmeveskil.
Igal õppeaastal
osalevad tema
õpilased maakondlikul
geograafia
teemapäevadel.
Eelmisel õppeaastal
koordineeris Glaidi
maakondliku
geograafia teemapäeva
korraldamist ja
läbiviimist meie
koolis. Tema
juhendamisel on
õpilased saavutanud
suurepäraseid tulemusi
geograafia ja bioloogia
maakondlikel
ja vabariiklikel
olümpiaadidel.

Loksa linna õpetajate pidulikul tänuüritusel
Loksa Kultuurikeskuses anti üle ka Loksa
linna tänukirjad. Aasta õpetaja tiitli pälvis
Loksa Gümnaasiumi õpetaja Glaidi Aasrand.
Glaidi Aasrand töötab Loksa Gümnaasiumis
alates 2008. a augustist bioloogia- ja
geograafiaõpetajana. Alates 2019/20
õppeaastast tegeleb Glaidi Aasrand lisaks
õpetaja ametile ka osaliselt HEV õpilaste
õppe koordineerimisega ja on sellel
õppeaastal 5.a klassijuhataja.
Glaidi Aasrand osaleb aktiivselt kooli
arendustegevuses. Värskete ideede ja
positiivse hoiakuga panustab ta igasse

Õpetaja Glaidi
Aasranna tunnid
on mitmekesised,
huvipakkuvad ja
õpilasi innustavad.
Aktiivõppe ja
uurimusliku õppe
rakendamine
tundides on suunanud
õpilasi süüvima
meid ümbritsevasse maailma, tundma huvi
keskkonnaprobleemide vastu, mõtlema
säästlikule eluviisile ja loodushoiule. Tundide
läbiviimiseks on ta koostanud hulgaliselt
õppematerjale.
Klassijuhatajana teeb Glaidi tõhusat koostööd
lapsevanematega, aineõpetajana on ta
piisavalt range, samas loov ja arenev, igati
hooliv ja oma tööd südamega tegev õpetaja.
Loksa Gümnaasium

Rahvusvaheline muusikapäev algatati 1975.
aastal. Päeva tähistatakse ülemaailmselt 1.
oktoobril. Eesti Muusikanõukogu korraldab
sel puhul 2013. aastast alates tasuta kontsertide
programmi, mille raames
kõlab ühel päeval elav muusika üle terve Eesti.
Kontsertidel saab vahetuid muusikaelamusi ja
tutvustatakse muusikuid. Kontserdiprogramm
kutsub märkama muusika rolli ja olulisust
meie igapäevaelus. Muusika kõlab sel päeval
nii traditsioonilistes kontserdisaalides kui ka
ootamatuis paigus.
Loksal on rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine kujunenud traditsiooniks. Sellel aastal
esinesid Loksa kandi rahvale klaveriduo Jorma
Toots ja Ebe Müntel ning esinesid ka nende
lapsed Uku Toots (viiul), Maali Toots (tšello).
Klaveriduo Ebe Müntel ja Jorma Toots on

edukalt osalenud mitmetel rahvusvahelistel
konkurssidel ja andnud kontserte paljudes
Eestimaa paikades. Klaveriduode klassikalise
repertuaari kõrval on duo erilise tähelepanu all
transkriptsioonide esitamine.
Loksa kontsert oli väga emotsionaalne ja
sisukas. Erilise imelise värvingu andsid
kontserdile oma esinemisega Uku ja Maali.
Kontserti olid kuulama tulnud ka Loksa
Muusikakooli õpilased ning neile oli see
parimaks eeskujuks, kuidas muusikat armastada ja esinemist nautida.
Suur, suur tänu esinejatele!
Samuti täname Loksa Kultuurikeskust selle
toreda kontserdi organiseerimise eest!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Õpetajatepäeva tähistamine Loksa koolis
Reedel, 4. oktoobril tähistati Loksa Gümnaasiumis traditsiooniliselt
õpetajate päeva. Taas said abituriendid veeta ühe päeva õpetajarollis
ning kogeda sellega kaasnevaid kohustusi.
Asendatud tunnid toimusid 1. - 9. klassi õpilastele.
Mina, Sandra andsin tunde 1. ja 2. klassile, täpsemalt kunsti, eesti
keelt ja matemaatikat. Lapsed olid tähtpäeva puhul väga elevil ja
õpihimulised, vahel kippus elevus liigagi suureks paisuma, aga eks
see olegi üks algklassiõpetaja katsumusi - hoida klassis meeldivat,
ent töist ja rahulikku meeleolu.
Mina, Marko andsin tunde 5., 8. ja 9. klassile. Õpetasin geograafiat,
bioloogiat ning loodusõpetust. Kuna õpetasin vanemate klasside
õpilasi, jäid ära käitumisprobleemid ning oldi väga viisakad,
vaatamata sellele, et klassi ees seisis nende koolivend või -õde.
Tunnid möödusid lennates ning peatselt oligi möödunud päev täis
toredaid emotsioone, mida pakkusid õpilased oma kaasatöötamisega.
Päev oli vahva ning õpetaja ametit võiks teinekordki proovida.
Õpetajad said tundide ajal luuletada õpetaja töö rõõmudest, panna
teadmised proovile Kahoodis, õppeköögis küpsetada ja vaadata
lustakat lavastust “Armastus kolme apelsini vastu”.
Päeva lõpetas ühine kohvilaud, kus jagati möödunud päeva muljeid
ning maitsti õpilaste-õpetajate küpsetisi.
Sandra Vilumaa, Marko Metus
Loksa Gümnaasiumi 12. klassi õpilased

AKTUAALNE 3

Volikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 12.
septembril toimunud 24. istungil osalesid 12
volikogu liiget, linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt ja Andres Kaskla.
Volikogu kinnitas Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 20192028.
Järgmiseks
10
aastaks
koostatud
soojusmajanduse arengukava määrab ära
Loksa linna kaugküttepiirkonna arenguvisiooni
ja
-suunad
soojusenergia
tootmisel,
jagamisel ja kasutamisel. Arengukavas
kavandatu elluviimisega jätkub soojusenergia
varustuskindluse tagamine majanduslikult
mõistliku ning elanikkonnale vastuvõetava
hinnaga.
Seni kehtinud arengukava nägi ette
soojustrasside
rekonstrueerimise,
et
vähendada . soojakadusid. Tänaseks on
kogu kaugküttetorustik välja vahetatud
eelisoleeritud torude vastu, lisandunud on uusi
tarbijaid ja suurendatud kaugküttepiirkonda.
2021. aastal algavaks kütteperioodiks kavatseb
soojatootja Osaühing N.R.Energy rajada
praeguse katlamaja kohale uue, hakkepuidul
töötava katlamaja.

Volikogu
seadis
Elektrilevi
OÜ
kasuks isikliku kasutusõiguse sideõhuliini ja
jaotuskilpide rajamiseks Nõmme linnaosa
tänavatele ning maakaabelliini rajamiseks
Tiigi ja Ranna tänavale.
Seoses Elektrilevi OÜ esitatud vaidega
tunnistas volikogu kehtetuks oma 25.07.2019
otsuse nr 28 “Isikliku kasutusõiguse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks”. Volikogu
võttis vastu samasisulise uue otsuse, millest
jäeti välja vaidlusalune punkt, mis kohustas
taotlejat osutama linnale tasuta teenust isikliku
kasutusõiguse eseme talumise eest.
Volikogu otsustas otsustuskorras võõrandada linnale kuuluva kinnistu Tallinna
tn 5 Loksa Autoremont OÜ-le hinnaga
11760 eurot. Kinnistu pindala on 2940
m2, sihtotstarve tootmismaa. Sellel paikneb
sadevee-ja kanalisatsioonipumpla. Osaühing
soovib ehitada kinnistule autoremondi töökoja.
Omavalitsuse ülesannete täitmiseks ei ole
kinnistu vajalik.
9. oktoobril pidas linnavolikogu IX
koosseis kaks istungit. Istungitel osalesid 9

Loksasuuna ühistranspordiinfo

Liin 61

277

Tallinn - Loksa - Tammispea Käsmu - Võsu
Reedeti
Balti jaam (peatus 5)
Vabaduse väljak 		
Kivisilla 			
Vesivärava 		
Mustakivi 		
Jõelähtme 		
Kuusalu tee 		
Loksa tee 			
Ulliallika 			
Kolgaküla 		
Kotka 			
Loksa 			
Ravikeskus 		
Kasispea 			
Vihasoo 			
Tammispea 		
Eru 			
Käsmu 			
Lepispea 			
Eha 			
Võsu 			
Vergi tee 			

17:05
17:09
17:15
17:18
17:24
17:38
17:52
18:00
18:03
18:06
18:09
18:16
18:18
18:20
18:28
18:30
18:32
18:40
18:45
18:46
18:48
18:50

277

Võsu - Käsmu - Tammispea Loksa - Tallinn
Pühapäeviti
Vergi tee 			
Võsu 			
Eha 			
Lepispea 			
Käsmu 			
Eru 			
Tammispea 		
Vihasoo 			
Ravikeskus 		
Loksa saabumine		
Loksa väljumine		
Kotka 			
Kolgaküla 		
Ulliallika 			
Loksa tee 			
Kuusalu tee 		
Jõelähtme 		
Mustakivi 		
Vesivärava 		
Hobujaama 		
Balti jaam 			

16:15
16:20
16:21
16:22
16:30
16:37
16:40
16:42
16:52
16:53
17:00
17:04
17:07
17:10
17:13
17:22
17:32
17:47
17:54
17:59
18:05

Käigus E-R
Kadrina - Loksa – Rakvere
Kadrina 			
Ojaveski 			
Hõbeda teerist 		
Hundi 			
Vatku 			
Jürimõisa 			
Viitna 			
Tapa teerist 		
Läsna 			
Turba 			
Valgejõe 			
Soosilla 			
Kõnnu 			
Loksa tee 			
Ulliallika 			
Kõnnu tee 		
Kolgaküla 		
Luha 			
Kotka 			
Vanaveski 		
Lõuna 			
Loksa saabumine		
Loksa väljumine		
Lõuna 			
Vanaveski 		
Kotka 			
Vihasoo perspektiivne
Vihasoo kool 		
Vatku 			
Tõugu 			
Võhma 			
Ilumäe 			
Muike 			
Oruveski tee 		
Palmse mõis 		
Palmse 			
Võsupere 			
Sakusaare 		
Viitna 			
Rõmeda 			
Liiguste 			
Aaspere 			
Sauste 			
Vanamõisa 		
Veltsi 		
Veltsi tee 		
Päide		
Suvilad 		
Tõrremäe
Põhjakeskus
Teater 		
Rakvere 		

Volikogu 26. istungil toimus Loksa linna
arengukava aastani 2023 teine lugemine.
Ettepanekuid
arengukava
eelnõusse
muudatuste ja täienduste tegemiseks
ei
esitatud.
Linnavalitsuse ettepanekul, mida toetas ka
volikogu majandus- ja eelarvekomisjon,
arengukava 2. lugemine lõpetati. Loksa linna
arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmise
poolt hääletas 8 volikogu liiget. Vastu hääletas
Ilmi Ternovskaja.
Loksa arengukavaga saate tutvuda linna
veebilehel.
Rohkem informatsiooni Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna kodulehel http://
www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

AUTOJUHT-MAJANDUSTÖÖTAJA kohale
Konkursi tähtaeg: 23.10.2019

61

Rakvere - Loksa - Kadrina
Rakvere 		
8:10 Teater 		
8:14 Põhjakeskus
8:18 Tõrremäe
8:19 Suvilad
8:21 Päide
8:23 Veltsi tee 		
8:27 Veltsi 		
8:32 Vanamõisa
8:34 Sauste 		
8:37 Aaspere 		
8:42 Liiguste 		
8:44 Rõmeda 		
8:47 Viitna 1		
8:52 Sakusaare
8:56 Võsupere 		
9:00 Palmse 		
9:01 Palmse mõis
9:02 Oruveski tee
9:04 Muike 		
9:06 Ilumäe 		
9:08 Võhma 		
9:09 Tõugu 		
9:14 Vatku 		
9:14
Vihasoo kool
9:16
9:18 Vihasoo perspektiivne
9:20 Kotka 		
9:22 Vanaveski
9:23 Lõuna 		
9:25 Loksa 		
9:27 Lõuna 		
9:28 Vanaveski
9:31 Kotka 		
9:32 Luha 		
9:33 Kolgaküla 		
9:34 Kõnnu tee
9:35
Ulliallika 		
9:38
Loksa tee 		
9:41
9:43 Loksa tee 		
9:46 Kõnnu 		
9:49 Soosilla 		
9:52 Valgejõe 		
9:54 Turba 		
10:01 Läsna 		
10:03 Tapa teerist
10:05 Viitna 		
10:06 Jürimõisa 		
10:07 Vatku 		
10:08 Hundi 		
10:11
Hõbeda teerist
10:15
Ojaveski 		
Kadrina 		

25. istungil viis volikogu läbi Loksa
linna arengukava ja eelarvestrateegia
aastani 2023 esimese lugemise. Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt
peavad kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia
iga aasta 15. oktoobri seisuga hõlmama
vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
Sellest tulenevalt täiendati linna arengukava
tegevuskava ja eelarvestrateegiat aastaga
2023. Uuendati valdkondade senist arengut
kajastavaid
peatükke,
s.h
statistilisi
andmeid. Eelarvestrateegia vaadati üle
lähtudes Rahandusministeeriumi 2019. aasta
majandusprognoosist ja riigi eelarvestrateegiast
aastateks 2020-2023. Toodi välja linna
tähtsamad finantsnäitajaid aastatel 20142018, sama perioodi eelarve tulud ja kulud,
finantskohustused ning eelarvestrateegia
põhinäitajad kuni aastani 2023. Linnavalitsuse
koostatud arengukava eelnõu oli avalikkusele
kättesaadav Loksa linna veebilehel alates
9. kuni 23. augustini. Seadusega ette
nähtud tähtaja jooksul ettepanekuid eelnõu

muutmiseks ja täiendamiseks ei esitatud.
Linnavalitsuse ettepanekul Loksa linna
arengukava 1. lugemine lõpetati ja eelnõu
suunati 2. lugemisele.

Konkurss

Harju maakonna ühistransporti korraldab MTÜ Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus
Aadress: Roosikrantsi 12/1, Tallinn 10119 Infotelefon: 640 6780 E-post: info@ytkpohja.ee
Koduleht: www.ytkpohja.ee/esileht
Kõik kinnitatud sõiduplaanid on leitavad ühtsest riiklikust andmebaasist: www.peatus.ee
Samuti on koondplaanid leitavad: www.ytkpohja.ee/koondplaanid
Uued liinid:

volikogu liiget, linnapea Värner Lootsmann ja
abilinnapea Hilleri Treisalt.

13:05
13:08
13:11
13:12
13:13
13:14
13:17
13:19
13:27
13:29
13:32
13:35
13:38
3:41
13:44
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:54
13:55
13:57
13:59
14:01
14:03
14:05
14:07
14:08
14:10
14:11
14:13
14:15
14:17
14:18
14:19
14:24
14:27
14:32
14:36
14:40
14:42
14:49
14:52
14:54
14:58
15:02
15:04
15:05
15:06
15:10
15:14

Tööülesanded:
• linnavalitsuse bussiga ametisõitude
teostamine
• transporditeenuse osutamine
sotsiaalvaldkonna klientidele
• linnavalitsuse, linnaasutuste ning
teistes linna hoonetes pisiremontide ning
hooldustööde teostamine
• auto- ja masinapargi jooksvate lihtsamate
hooldus- ja remonditööde teostamine
• autopargi ettevalmistamine tehniliseks
ülevaatuseks
• tehniliste seadmete hooldus ning remont
Nõuded kandidaadile:
Autojuht-majandustöötaja peab:
• omama B-kategooria juhiluba

• oskama teostada remonttöid
• olema valmis töötama liikuva tööajaga (sh
ka nädalavahetused ja riigipühad)
Pakume: huvitavat ja vaheldusrikast tööd
Töötasu: kokkuleppel.
Tingimused ja lisainfo:
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga
„autojuht-majandustöötaja“ palume saata
hiljemalt 23.10.2019a e-postiga 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 kuulutab välja konkursi

NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks.

Tööülesanded:
• noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus)
korraldamine ja koordineerimine ning
edendamine Loksa linnas;
• laste ja noorte sotsiaal-, kultuurilise- ja
tervisekasvatuse korraldamine;
• linnaraamatukogu, huvikooli, kultuurija huviasutuste teenistuslik järelevalve,
koordineerimine ja arendamine;
• linna noorsootöötajate töö
koordineerimine;
• mittetulundustegevuse toetuste taotluste
menetlemine ja sellega seonduv asjaajamine;
• võrgustikutöö edendamine;
• noorsootöö valdkonna ürituste
korraldamine;
• oma valdkonna eelarve ja arengukava
koostamises osalemine;
• noorsootöö valdkonna projektide
koostamises osalemine.
Nõuded kandidaadile:
bakalaureus;
keeleoskus: eesti keel väga hea, vene keel
suhtlustasand.
Muud nõuded:
• täpsus, põhjalikkus, konkreetsus
• hea pingetaluvus, julgus;
• nõudlikkus iseenda ja teiste suhtes;
• oskus tegutseda iseseisvalt;
• tahe panustada noori linna arengusse läbi

oma valdkonna.
Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus avalikus sektoris;
• autojuhilubade olemasolu ja isikliku
sõiduauto kasutamise võimalus;
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
• erialaseid täiendkoolitusi
Töökoha asukoht:
Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 45
Tööaeg: Täistööaeg
Töösuhte kestus: Tähtajatu
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Kandideerimise tähtaeg: 31.10.2019
Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri,
koopia haridust tõendavast dokumendist
Töötasu kokkuleppel.
Kandideerimiseks ootame avaldust,
motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust
tõendavatest dokumentidest märgusõnaga
„noorsootööspetsialist“ hiljemalt 31.
oktoobriks 2019 e-postiaadressile 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.

4 ELU

Korras ja hooldatud küttekolle on suur samm ohutuse suunas
Päästeamet
Külmade ja pimedat õhtute
saabumisega on alguse saanud
ka kütteperiood. Sellega seoses
on igati asjakohane üle rääkida
see, kuidas ohutut küttekoldeid
kasutada, mis peaks eelnema
küttekoldele ning kuidas vältida
võimalike tulekahjusid.
Nii nagu oma tervise eest, tuleb ka
küttekollete eest regulaarselt hoolt
kanda ning lasta neid puhastada,
et vältida võimalikke tulekahjusid
ja et tuba püsiks soe. Õnnetuste
vältimiseks on tähtis puhastada aasta
ringi kasutatavaid kütteseadmeid
kaks korda aastas ning hooajaliselt
kasutatavaid seadmeid üks kord
aastas. Eramajades võib korstnat
pühkida ka ise, kuid kord viie aasta
jooksul peab süsteemid siiski üle

vaatama kutseline korstnapühkija.
Kortermajade
ja
ridaelamute
küttesüsteeme peab kord aastas
puhastama kutseline korstnapühkija,
kes väljastab tehtud tööde kohta akti.
Kütmisega alustamine
Kütmisel tuleks alati kasutada
võimalikult kuivi puid, kuna märja
puuga tekib rohkem pigi, mis
ummistab küttesüsteeme ning võib
tulevikus kujutada tulekahju ohtu.
Oluline on meelde tuletada ka, et
olme- ja ehitusjäätmed ning muu
kraam käib jäätmejaama ning neid ei
tohiks kindlasti kütmiseks kasutada,
kuna nende põletamisel ladestub
küttesüsteemis põlemisjääke ning
selline põletamine saastab ka
keskkonda.
Ära sulge siibrit liiga vara
Oluline teema kütmise juures on

ka siibri sulgemine, mida kahjuks
kiputakse tegema liiga vara. Kütmise
ajal peab siiber olema lahtises
asendis ning seda ei tohi sulgeda
enne, kui söed enam ei hõõgu ning
ei ole näha enam punakat-oranžikat
värvi. Liiga vara suletud siibri tõttu
tekib vingugaas, mis hakkab vaikselt
tuppa imbuma ning seab sellega
ohtu kogu pererahva. Nagu eespool
mainitud, on vingugaas kaval –
lõhnatu ja värvitu ning seda tuvastada
saab aidata vaid vingugaasiandur.
Kuum tuhk ei käi kilekotti või
plastämbrisse!
Kahjuks pole harvad juhud, kus
tulekahju on kodus alguse saanud
sellest, et kuum tuhk pannakse
süttivasse anumasse ning seejärel
näiteks puuriida või majaseina
vastu. Oluline on tühjenda küttekolle
põlenud puidu jääkidest alles

pärast nende jahtumist. Kindlasti
ei tohi kuuma tuhka ladustada
kergestisüttivasse
anumasse
(plastämber või -prügikast, kilekott
vm), hea on süsi panna näiteks
plekist ämbrisse või metallnõusse.
Ära hoia küttepuid ahju lähedal
Muidugi on mugav tuua puud tuppa
ja panna need kohe ahju kõrvale
maha, selle vastu või isegi ahju
peale kuivama. Selline tegevus
on aga äärmiselt ohtlik, sest puit
on põlevmaterjal ning seega võib
küttepuude hoidmine kuumal ahjul
või pliidiplaadil tuua kaasa tulekahju.
Lisaks sellele peaks ahju ees olema
tulekindel plaat, mis püüab kinni
lendu läinud sädeme ning takistab
tulekahju tekkimist. Tulekindel ala
olgu pigem suurem kui väiksem.

Ohutus algab meist endist!
Oluline on tulekahju varajane

Meeldetuletus

Uued jäätmekäitluse hinnad alates 01.11.2019
Loksa Linnavalitsus viis aprillist kuni juulini 2019 läbi riigihanke „Korraldatud
jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil
aastateks 2019-2024. Riigihankes osalesid Ragn-Sells AS ja Eesti
Keskkonnateenused AS. Hankeleping sõlmiti Eesti Keskkonnateenuste AS- iga,
kes kontrolli tulemusena kvalifitseeriti, tunnistati vastavaks ja võttes aluseks
hinnakriteeriumid, esitas odavaima hinnapakkumise. Leping hakkab kehtima
alates 01.11.2019. Uued jäätmekäitluse hinnad, mis hakkavad kehtima alates
01.11.2019 on toodud allpool olevates tabelites.

Teenustasu segaolmejäätmete jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest
Jäätmemahuti suurus liitrites kuni
				
				
Kuni 100 l jäätmekott		
140 l				
240 l				
370 l				
660 l				
800 l				
1500 l				
2500 l				
4500 l				

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis
asuvate segaolmejäätmete ühekordse 		
käitlemise eest eurodes (koos käibemaksuga)
1,90
2,90
3,90
3,99
9,45
12,45
13,45
35,45
54,95

Teenustasu paberi ja kartongi jäätmemahuti ühekordse käitlemise eest
Jäätmemahuti suurus liitrites kuni
				
			
240 l				
370 l				
660 l				
800 l				
2500 l				

Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis
asuva paberi ja kartongi ühekordse käitlemise
eest eurodes (koos käibemaksuga)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Teenustasu biolagunevate köögi- ja sööklajäätmed jäätmemahuti
ühekordse käitlemise eest
Jäätmemahuti suurus liitrites kuni
				
				
				
100 l				
140 l				
240 l				
370 l				
660 l				
800 l				

Teenustasu vastava suurusega
jäätmemahutis asuvate biolagunevate 		
köögi- ja sööklajäätmete ühekordse käitlemise
eest eurodes(koos käibemaksuga)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Teenustasu suurjäätmete 1 m³ ühekordse käitlemise eest
Suurjääde				
Teenustasu suurjäätme ühekordse käitlemise
				
eest eurodes (koos käibemaksuga)
1 m³				
0,01

Jäätmemahutite üürihinnad

Jäätmemahutite suurus liitrites kuni
100 l				
140 l				
240 l				
370 l				
660 l				
800 l				
1500 l				
2500 l				
4500 l				

Hind eurodes (koos käibemaksuga)
1,00
1,00
1,00
1,50
2,60
3,40
8,00
11,50
14,00

avastamine
Vaatamata sellele, et Eestis on
suitsuandur kohustuslik aastast
2009, leidub siiski veel väga
palju majapidamisi, kus ei ole
töökorras ja õigesti paigaldatud
suitsuandurit. Kahjuks peab tõdema,
et just paljudes kodudes, kus on
leitud hukkunu, puudus varajases
staadiumis tulekahjust märku andev
suitsuandur. Päästeameti töötajad
külastavad igal aastal tuhaneid
kodusid, et kontrollida nende
tuleohutust. Muuhulgas vaadatakse
kodunõustamisel üle ka suitsuanduri
olemasolu
ning
vajadusel
paigaldatakse see Päästeameti poolt.
Kodunõustamine on kõigile tasuta
ning enda soovist saab teada anda
päästeala infotelefonil 1524.

Hiljaaegu oli Delfis väike õpetus kanalisatsiooni kasutamise nõuetest. On mõneti imelik, et sellest pidevalt kirjutama
peab. Paraku on see tõsine teema. Umbes kanalisatsioon on murekoht, mis kiiresti lahendamist nõuab. Niisiis,
tuletan veel kord meelde. WC potist ei tohi alla lasta paberrätikuid, tampoone, pesukaitse materjale, preservatiive,
hambaniiti, vatti, medikamente, kohvipaksu, makarone, riisi, kartuli ülejääke, päevalille seemnete koori, piima,
õli, rasva ja jahu. Kas tundub kummaline? Lisan mõne sõna selgituseks. Paberkäterätikud on valmistatud nii, et
need vees ei lagune. Tualettpaber laguneb, paberrätik mitte. Hambaniit takerdub torustikku ja hakkab enda ümber
koguma muud fekaalvees olevat. Meigiga vatitükikesed on torustikus samuti kurjast. Arstirohud saastavad neid
veekogusid, kuhu reovesi juhitakse. See on muutunud Balti meres väga tõsiseks probleemiks. Kohvipaks ladestub
torustikku ning siis on vaja kutsuda santehnik. Kohvipaks, koos paberfiltriga visatakse prügi hulka. Toidu keetmisel
vette jäänud makaronid, riisi või kartulitükikesed ummistavad kiiresti torustiku. Piim on sellepärast keelatud, et
torustikus hapnedes seovad nad hapnikku, mis on vajalik solgivees elavatele kasulikele bakteritele. Toimub mikro
ökokatastroof. Õli ja rasv, loomulikult kleepub see torustiku seintele, takistades nii vee liikumist. Jahu moodustab
aga torustikus väikseid „mäekesi“, mis aja jooksul korjavad enda külge muud vees olevat ollust. Seega, hea loksalane,
kanalisatsioon on tõsine asi ja seda rikkuda on väga lihtne. Ainult, et selle korda tegemine nõuab tööd ja raha. Kes
siis ikka lolluste eest maksta tahab?
Raik Saart
OÜ Loksa Haljastus

Loksa jäätmejaam
Tallinna tn 5a, Loksa
MTÜ Keskkonnateenused
Jäätmejaamas võetakse vastu peamiselt taaskasutatavaid
jäätmeid ning suuregabariidilisi jäätmeid, nagu mööbel,
kodumasinad, olmemasinad, ohtlikke jäätmeid jms.
Jäätmejaama operaator on MTÜ Keskkonnateenused, kes
korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtmise ning nende edasise
käitlusesse suunamise.
Jäätmejaamas teenindab ja nõustab jäätmejaama operaator.
Jäätmejaam on avatud:
E 10.00-15.00
K 12.00-19.00
N 12.00-19.00
L 10.00-15.00
Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel
JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt
kui ka ettevõtetelt.
Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi
konteinerisse.
Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa
informatsiooni kodulehel www.jaatmejaam.ee, koha peal
jäätmejaama operaatorilt või tel 52 93 020.
Loksa jäätmejaama hinnakiri:
TAVAJÄÄTMED

Ühik

Betoon, tellised,
keraamikatooted m³
Biolagunevad aia
ja haljastusjäätmed m³
Ehitusja lammutuspraht m³
Elektri- ja elektroonikaseadmed /
mittekomplektsed tk
Kivid ja pinnas s.h
muud jäätmed, mis ei
ole biolagunevad m³
Lehtklaas		
m³
Markeeritud plastid, s
h PP, PVC ,PE, PS
ja vahtplast
m³
Markeerimata plast m³
Metallid		
m³
Paber ja kartong
m³
Pakendid		
m³

Eraisik		
Hind km-ga

Ettevõte
Hind km-ga

19,00 €		

20,00 €

9,60 €		

20,00 €

19,00 €		

20,00 €

0,00 € / 10,00 €

10,00 €

24,00 €		
0,00 €		

25,00 €
20,00 €

0,00 €		
19,00 €		
0,00 €		
0,00 €		
0,00 €		

20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Rõivad, tekstiilijäätmed		
m³
9,60 €		
20,00 €
Suurjäätmed
m³
9,60 €		
20,00 €
Toiduõli ja -rasv
l
0,00 €		
0,00 €
Töödeldud puit
m³
9,60 €		
20,00 €
Töötlemata puit
m³
0,00 €		
20,00 €
Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) / (üle 8 rehvi
või velgedel rehv) tk
0,00 € / 3,30 €
3,57 €
Vanarehvid
(traktori rehv)
tk
7,05 €		
7,15 €
OHTLIKUD JÄÄTMED
Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid
m³
50,00 €		
80,00 €
Happed, lahustid, leelised, kemikaalid,
pestitsiidid
kg
0,00 €		
*
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama
erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide
tükid) s.h ravimid kg
0,00 €		
*
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud
seadmed		
tk
0,00 €		
*
Luminestsentslambid kg
0,00 €		
*
Mootori-, käigukastija määrdeõlid
kg
0,00 €		
*
Muud elavhõbedat sisaldavad
kg
0,00 €		
*
jäätmed		
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,
0,00 €		
*
õlifiltrid, pakendid kg
Ohtlikke aineid sisaldavad
pesuained
kg
0,00 €		
*
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid, vaigud,
kg
0,00 €		
*
lakijäätmed
Pliiakud, patareid,
akud		
kg
0,00 €		
*
* tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt
Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:
üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus
üleandjal puuduvad maksevahendid
NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud
eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja finantsvahendid
olemas.
Kutsume kõiki aktiivselt kasutama jäätmejaama teenuseid!
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Lasteaia septembrikuu
tegemised

18. septembril külastas meie maja politsei
ja Lõvi Leo, kes korraldasid väga õpetliku
liiklusraja. Lapsed said algteadmised
ohutust liiklemisest, millega peab olema
varustatud jalgratas ja jalgrattur. Lõvi
Leo jälgis tähelepanelikult, kuidas lapsed
tulid toime antud ülesannetega ja ta
jagas püüdlikuse eest lastele kommi ja
helkureid.

u

Esmakordselt osales lasteaiapere sellel
aastal projektis „Terve Eesti eest“.
Lisaks tavalistele võimlemise tegevustele
alustasid terve nädala jooksul lapsed
igat hommikut võimlemisega ja õpetajad
said koos õues lastega sportida, teha
joogat ja lihtsalt tantsida. Oli üks tore
nädal, mis ühendas meid kõiki ja mõjus
hästi nii kehale kui vaimule. Tänutäheks
projektis osalemise eest saatis Eesti
Olümpiakomitee meile vahvad kotid.

KÕIGE ÕIGEM ÕPETAJA
/Lea Hablar/
Lausus sõnu sügavaid
Targim kõigist oli ta
Minu silmis alati
Jääb ta ainult särama
Õpetajaist kõige heldem
Rõõmsam, lahkem, hoolivam
Mõistab minu muresid
Aitab paremat mul soovida
Tarkuseid ta mulle jagas
Lausa sadu tuhandeid
Pole sõnu selliseid
Mis piisaks tema tänamiseks
Oled õpetaja parim
Südamesse pugesid
Kõige targem, vahel karmim

Sellel õppeaastal on lasteaia teemaks
„Õues tore mängida, uurida ja õppida“.
Püüame veeta rohkem aega värskes
õhus ja viia ka planeeritud õppeja
kasvatustegevusi
rühmaruumist
õue. Selleks püüame rajada õuealale
spordiväljaku ja õuesõppeklassi. Täname
jälgpalliklubi FC-Ajax Tallinn, kelle
abiga saime endale kunstmuru.
Aasta jooksul on plaanitud palju erinevaid
üritusi ning lisaks kord kuus külastavad
lasteaeda teatrid oma vahvate etendustega.
Soovime kõigile toredat uut õppeaasat!
Loksa Lasteaed Õnnetriin

Rebaste ristimine
27. septembril toimus Loksa
Gümnaasiumis rebaste ristimine
ehk uute 10. klassi õpilaste
sissõnnistamine täisväärtuslikeks
gümnasistideks. Traditsiooniliselt
viisid ristimist läbi 11. klassi
õpilased.
Ühe
päeva
sisse
mahtusid
mitmesugused võistlused ja ettevõtmised. Päev algas juba 7.40
kooli garderoobis luuletuste ette lugemisega. Enne luuletusi
värvisid „jumalad“ rebaste näod
humoorikalt värviliseks.
Vahetundides toimusid ühised
tegevused:
tänati
õpetajaid
nende tubli töö eest, viidi läbi
meeskonnamänge ja kuulda sai ka
rebaste laulmist. Tegus päev lõppes
diplomite üleandmisega.
Kelly Laanemaa
Loksa Gümnaasium 11. klass

Loksa Gümnaasiumil
on hea meel teatada,
et liitusime Liikuma
Kutsuva Kooli programmiga
Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed
ja noored vanuses 5–17
aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60
minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu
ja ka õppimisvõime jaoks.
Tänapäeva istuval ajastul
ei tule liikumine aga laste
jaoks loomulikult, vaid
vajab teadlikku suunamist
ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma
Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et
lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud
näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad
suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

6 SPORT

Spordikeskusel on oma koduleht

Maikuust alates on spordikeskus oma tegevuse kohta teavet jaganud Facebookis
ja Instagramis, augusti keskel sai avaldamisvalmis ka koduleht.
Koduleht asub aadressil www.loksasport.ee
ning sealt leiab spordikeskuse uudiseid, teavet linna spordirajatiste kohta,
teenuste hinnakirja ning kõik võistlustega seonduva – juhendid, protokollid jm.
Facebookist leiad Loksa Spordikeskuse, kui sisestad otsingusse @loksasport ning
Instagramist #loksasport. Hakake jälgijaks, sest just nii kindlustate endale Loksa
värskeimad spordiuudised!

Kettaheitja Egert Jõesaar valmistub
maailmameistrivõistlusteks
MM-ile läheb
Egert Jõesaar
medalilootusega

Lühiuudised ja teated

• 12. septembril kinnitas linnavalitsus uue spordikeskuse teenuste hinnakirja.
Võrreldes varasemaga on ujulas lisandunud kahetunnise kestusega üksikipiletite
ostmise võimalus ning rentida saab ka kogu ujulat.
• Hinnakirjas toodud hindadest soodsamatel tingimustel teenuste osutamise ja
spordirajatiste rendile andmise otsustab linnavalitsus. Vabas vormis taotlused
tuleb esitada e-kirja teel aad-ressile linn@loksa.ee.
• Ühtlasi otsustas linnavalitsus anda spordikeskuse ruumid ja välirajatised tasuta
kasutamiseks spordiringidele ja spordiklubidele kuni 19-aastaste Loksa linna ja
Kuusalu valla laste ja noorte treeningute läbiviimiseks.
• Vabatahtlikel maa- ja merepäästjatel ning abipolitseinikel on võimalik
külastada kaks korda kuus tasuta spordikeskuse ujulat ja kaks korda kuus jõu- või
kardiotreeningu saali (kokku neli korda). Päästjaid ja korrakaitsjaid koondavatel
mittetulundusühingutel tuleb edastada linnavalitsusele nimekiri vabatahtlike
päästjate ja korrakaitsjate tunnistuse numbri ja kehtivusajaga. Linnavalitsus
korraldab tunnistuste andmete ning külastuste toimumise arvestamise teabe
edastamise spordikeskusele.
• Alates oktoobrist on spordikeskuse ujulas iga kuu viimasel esmaspäeval
(oktoobris siis 28. oktoobril) koristushommik. Ujula avatakse sel päeval
külastajatele kell 12. Jõu- ja kardiotreeningu saal on samal ajal avatud
tavapäraselt, alates kella 8-st.
• Alates 16. oktoobrist algavad kolmapäeviti kell 19 spordikeskuse pallimängude
saalis tantsutreeningud. Juhendajaks on omaaegse tantsutrupi Palestra
kauaaegne tantsija ja treener Kärt Jõemaa. Tasumine sularahas 6 eurot/trenn või
20 eurot/kuu.
• Vesiaeroobika tasuta tutvumistreening treener Gerda Pello juhendamisel toimub
reedel, 25. oktoobril kell 18. Novembrist hakkavad treeningud toimuma regulaarselt.
• Oktoobri algul avasime kaasaegse, hoolikalt valitud sisustusega jõusaali
ja erinevate ergomeetritega sisustatud kardiotreeningu saali. Saalide
külastamiseks saab osta nii üksikpileteid kui kümne korra kaarte, lisaks pakume
komplekspileteid (ujula + jõusaal ja jõusaal + kardiotreeningu saal). Hinnakirja
leiate spordikeskuse kodulehelt www.loksasport.ee/hinnakiri/. Olete oodatud
saalidega tasuta tutvuma kolmapäeval, 16. oktoobril kell 19. Kaasa võtke palun
sisejalanõud ning selga pange sportlikud riided. Saale tutvustavad Tallinna
Ülikooli kehakultuuri üliõpilane Kristina Kask ning spordikeskuse juhataja Aive
Mõttus.
• Spordikeskuses on müügil 15-, 25- ja 35-eurosed kinkekaardid, mida saab
kasutada maksevahendina spordikeskuse teenuste eest tasumisel. Kinkekaarti
saab tasumisel kombineerida sularaha, kaardimakse ja SportID krediidiga. Kogu
kaardi maksumust ei pea korraga ära kulutama, seda võib erinevate teenuste
eest tasumisel kasutada erinevatel päevadel. Kaardid ei ole nimelised, küll aga
on nad nummerdatud.
• Tuletame meelde, et ujumismütsi kandmine on ujulas kohustuslik kõigile
(v.a. väga lühikeste juuste korral) ning enne basseini minekut tuleb ennast
kindlasti ilma ujumisriieteta ehk alasti seebi ja nuustikuga duši all pesta. Neil, kes
hoolimata meeldetuletusest ujumismütsi pähe ei pane ning ennast korralikult ei
pese, palutakse basseinivee puhtuse ning teiste, korrast lugupidavate külastajate
tervise huvides ujulast lahkuda.
• Kuigi alkoholi (ka õlle tarbimine pärast sauna) on spordikeskuses avamisest
alates keelatud olnud, eksivad mõned inimesed selle reegli vastu veel tänagi.

Aastatepikkuse traditsiooni jätkamine
03. oktoobril toimus Viimsis juba XX kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks.
Sel aastal saavutasid Loksa gümnaasiumiealised tüdrukud kolmanda koha
koosseisus: Sandra Vilumaa, Leenu Aasrand, Kristiina Bekiš, Anni Jõe, Luana
Heliste, Melani Maria Maiberg, Egle Privoi (Kuusalu Keskkool) ja Kärt Roossaar
(Kiili kodutütar)
Gümnaasiumiealised poisid ei mahtunud küll pjedestaalile, kuid said väärika 4.
koha. Suur tänu teile: Ranel Liivamägi, Vladislav Petrovitšev, Joonas Rajamägi,
Kevin
Mõttus,
German
Guljakov, Pjotr Sankin, Sven
Kadaste ja Ako Randmaa
(Kuusalu Keskkool).
Kahjuks pidime eelregistreerimisel üles antud põhikooli
võistkonna puhul teatama mitteosalemisest. Tore on võita, aga
see pole ju peamine. Meeskond,
kes on ühise eesmärgiga tulnud
ja andnud endast parima, väärib
tunnustust!
Suur kummardus ja tänu noortele, kes tulid teatejooksule.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

Treeningutel kasutab Jõesaar pinges
lihaste lõdvestamiseks vibratsioonipalli

“Nädalas teen 5-6 jõusaalitrenni. Tore, et nüüd ei pea
ma selleks enam Tallinna sõitma - saan ka Loksal
teha,” ütleb para-kettaheite maailma tippu kuuluv
Egert Jõesaar.
Spordikeskuse uute saalidega käis ta tutvumas
oktoobri esimestel päevadel, üsna varsti pärast
avamist. “Tunduvad igati korralikud, kõik vajalik
on olemas,” sõnas Jõesaar, olles paar minutit ringi
vaadanud.
Soojenduse tegi ta koos sõbraga kardiotreeningu saalis,
trenni põhiosa aga jõusaalis. Treener Mart Olmani
etteantud trenniplaani kiikas Jõesaar telefonist.
Telefon tasub kaasa võtta kõigil jõusaali külastajatel,
sest masinate külge kinnitatud QR-koodide
skaneerimisel avanevad telefonis videoklipid, mis
tutvustavad, milliseid lihasgruppe ning kuidas ühe või
teise masinaga treenida saab.
Egert soovitab kõigil, kellele jõusaal uus treeningpaik,
alustada rahulikult. “Kõike, mida Youtube’ist näete,
ei maksa järele teha,” annab ta nõu.
Novembri algul Dubais toimuvatele parakergejõustiku
maailmameistrivõistlustele eelneb Jõesaarel laager
Hispaanias. “Vast õnnestub seekord medaliga koju
tulla,” vastab noormees naeratades küsimusele,

millised on ootused-lootused.
Pärast MM-i saab Jõesaar nädalakese kergemalt
võtta ning siis algab valmistumine tuleval suvel aset
leidvateks Tokyos paraolümpiamängudeks.
Kahe suurvõistluse vahel on Egert valmis aga ka
loksakatele jõusaalis treenimise näpunäiteid jagama.
Egert Jõesaar, parakettaheitja
Haridus: Tallinna Ülikool, rakendusinformaatika
Amet: elukutseline sportlane
Isiklik rekord kettaheites: 50,03 m
Parimad saavutused:
2011-2018 EIL Eesti MV, 1. koht kettaheites
2014 IWAS World Junior Games, 1. koht kettaheites
2014 IPC Euroopa kergejõustiku MV, 6. koht
kettaheites ja 6. koht odaviskes
2015 IPC kergejõustiku MM, 8. koht kettaheites
2016 IPC Euroopa kergejõustiku MV, 6. koht
kettaheites
2016 IWAS U-23 Games, 3. koht kettaheites
2016 Rio de Janeiro paraolümpiamängud, 8. koht
kettaheites
2017 IPC kergejõustiku MM, 8. koht kettaheites
2018 IPC Euroopa kergejõustiku MV, 4. koht
kettaheites

Eakad basseini külastajad tänavad Loksa Spordikeskuse uut juhatajat Aive Mõttust,
kes suutis kahe kuuga organiseerida mullivannile käetoe.
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Uus näitus Loksa Kultuurikeskuse fuajees
„Suvi“ Tiiu Viljasaar
Avatud tööpäeviti kl.10.00 – 18.00
Vaba pääse!

„Käesoleva näituse pildid olen maalinud kahel suvel.
Katsetasin erinevaid materjale, lõuendile lisaks
maalisin nii papile kui puidule. Selle näituse pildid on
maalitud enamasti akvarell-ja akrüültehnikas, on ka
paar segatehnikas maali. Suvise meeleolu tõttu ongi näituse
pealkirjaks SUVI. Soovin, et mu pildid tekitaksid sama rõõmsa
tuju vaatajates nagu minul maalides.“
-Tiiu Viljasaar

Otsime Loksa linnaväljakule jõulukuuske
Jõulukuusk peab vastama järgmistele tingimustele:
- pikkus 12 meetrit;
- tüve läbimõõt kuni 35 cm;
- kuuse mahavõtmise ja äraveovõimalus vastava 		
tehnikaga.
Kuuse hind kokkuleppel.
Kontakt: Andres Kaskla Tel 508 6283

25. november alates 10.00

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:
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

Korstnapühkimise
teenus

Elu on laul, on lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaibubki siis.
Meie hulgast on lahkunud armastatud
õpetaja Ilmar Murakas.
Mälestus temast on jääv.
Siiras kaastunne lähedastele.

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

Loksa Muusikakooli pere
Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsus

ILMAR MURAKAS

Ilmar Murakas sündis 1933. aastal. 1954.
aastal määrati ta Loksale tööle. 1956.
aastal töötas ta Loksa Kultuurimaja direktorina. Aastatel 1957-1959 õpetas ta
lastele muusikat ja akordionimängu Loksa Keskkooli muusikaklassis. Tollel ajal
oli Loksa keskkoolis 4 orkestrit. Ilmar oli aktiivne kaasalööja ja organiseerija.
Samal ajal oli ta ka Loksa Kultuurimaja kunstiline juht ja akordionist.
Aastatel 1959-1972 jätkas ta akordionimängu õpetamist Loksa Keskkoolis.
Samal ajal omandas ta keskerihariduse akordioni erialal Tallinna Muusikakoolis.
1972. aastal oli ta koos Raidi Andre ja Erika Kasetaluga Loksa Muusikakooli
asutajaks. Ilmar Murakas läbis kitarriõpetaja kursused ning hakkas andma
kitarritunde. Ta töötas Loksa Muusikakoolis kuni 2004. aasta märtsini. Lisaks
kitarrimängule õpetas ta ka süntesaatori. Õpetajatööd tegi ta kokku 47 aastat
ning seda suure pühendumuse ja missioonitundega. Loksa kultuurielus ei
läinud mööda ükski kontsert, kus ei oleks esinenud tema õpilased. Ta oli hea
kuulaja ja juhendaja.
Ilmar Murakas pälvis Loksa Aukodaniku tiitli 2014. aastal kauaaegse Loksa
kandi haridus- ja kultuurielu edendamise eest.

Siiras kaastunne asutajaliikmele
Asta Murakasele lähedastega
abikaasa

ILMAR MURAKASE
kaotuse puhul.

Vana-Loksa Selts ja luuleklubi

kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa
linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot. Kinnistu asub looduslike
tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht)
umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa
linn, pindalaga 2317 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
4650 eurot. Mereni umbes 300m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks
olemas.
3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa
linn, pindalaga 3232 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine kaheks
eramu krundiks), enampakkumise
alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
5. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa l
inn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m²,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa
100%, enampakkumise alghind 90 000
eurot. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.
Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414
m², sihtotstarve elamumaa, võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind 85
000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis
kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga, mereni
(Hara laht) umbes 300 m.
Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

31.12.1933-19.09.2019

Seal, kus sulgub eluraamat,
Algab mälestuste tee…

1. Endise laboratooriumihoone

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu
oksjonil osalustasu ei ole. Enampakkumine toimub 14.11.2019 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.

Mälestame endist Loksa
Keskkooli muusikaklassi
õpetajat

ILMAR MURAKAT

OÜ Ahel-LJ

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

(asukohaga Loksa linn)
võtab tööle

õmblejaid.

Loksa Gümnaasium

Tulla kohale Pärna tn 1,
Loksa või helistada

… päev ei lausu ega
öögi kosta, millal
ajaõiteks saame
vikerkaare all.

Olgu koit Sul küünlatulek,
Õhtulambiks ehajoon…

Avaldame sügavat kaastunnet
Astale kalli abikaasa

Mälestame meie kauaaegset
juhatajat

Ilmar Muraka

EHA NÕMMSALU´t

Endised kolleegid
Loksa Keskkoolist
Tiit, Eda, Eha, Ene, Riina, Malle

ja tunneme kaasa
lähedastele.
Endised töötajad
Loksa postkontorist

surma puhul.

Müüa saetud, lõhutud
küttepuud.
Info tel 50493377

+372 5682 8577.

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

