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Traditsioon, mis ei katke
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur juhatuse liige
Loksa Linnavolikogu aseesimees

Palju õnne
sünnipäevaks!

See aasta, 2020 aasta algas meie kõigi jaoks teisiti. Meid
rünnati. Ei, mitte Toompead ei rünnatud – nähtamatu
koroona viirus ründas, põhjustades COVID – 19 haigust
üle maailma. Tänaseks on ehk suur rünnak tagasi tõrjutud,
kas lõplikult, ei tea ka kõige targemad viroloogid. Pärast
rangeid piiranguid oleme asumas oma igapäevaste
toimetuste juurde, sest majandus nõuab arengut ja elu
elamist, olgu tegemist suurte või väikeste asjadega.
Aastaid on Loksa Kultuurikeskus kutsunud igal aastal emade- ja isadepäeval
vastsed linnakodanikud meie majja pidulikule vastuvõtule. Aastaid on
toimunud emmedele, beebidele ja nende peredele tervituskontsert, söödud
pidupäevatorti ja joodud morssi. Sellel aastal nõudis paha koroona viirus
teisiti tegutsemist. Seekord viisid volikogu aseesimees Helle Lootsmann
ja abilinnapea Hilleri Treisalt kõigile värsketele linnakodanikele lilled,
beebipaki, hõbedast hambalusika ja nimetunnistuse koos heade soovidega
koju kätte. Seekord siis teisiti aga rõõmu jagus kõigile.
Eelmisest isadepäevast kuni selle aasta emadepäevani sündis kuus uut
loksalast - kolm tüdrukut ja kolm poissi. Enamuses olid nad pere esimesed
lapsed, kuid ühes peres tunti rõõmu juba neljanda lapsest. Siiras rõõm – palju
õnne!
Tere tulemast pisike linnakodanik, edu Sulle eluteel ning tervist ja jõudu
peredele!
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Toidupakid kooliõpilastele

Kas kriis on läbi?
Hea loksalane ja vallarahvas!
Kui selle aasta jaanuaris kuulsime koroonaviiruse
levikust kauges Hiinas, reageerisime sellele kui
tõsisele probleemile, mis Euroopat ja veel vähem
meid siin kauges Põhjas, ei puuduta. Kui esimene
haige aga Eestisse jõudis, reageeris Terviseamet
sellele kui tigedale üksikule kärbsele, kelle ühe
käeplaksuga võib olematusse saata. Isegi mõni
kõrge riigiametnik leidis, et mis see väike köhanohu siis ära ei ole – küll rahvameditsiin aitab.
Tihti aitabki, aga mitte seekord. Täna tuleb
olla tänulik neile meedikutele, spetsialistidele
ja poliitikutele, kes kergekaaluliste lausete puistamise asemel tigeda
haigusega võitlusse asusid. Ja on loomulik, et nemad, nagu enamus meist,
lootsid kaks kuud tagasi, kui riigis koroonaviiruse levimise ja COVID-19
haiguspuhangu tõttu eriolukord välja kuulutati, et paari-kolme-nelja
nädalaga võiks olla haigus seljatatud.
Täna, kaks kuud hiljem, tuleb tunnistada, et haigus on olnud meie jaoks
raskem vaenlane kui oskasime arvata. Just seepärast osakem tänuga hinnata
neid, kes võitluses paha viirusega on andnud endast parima ja rohkem
veel. Kindlasti peame hindama oma inimesi, neid inimesi, kes arusaavalt
ja täie tõsidusega on suhtunud valitsuse kriisikomisjoni poolt rakendatud
rangetesse piirangutesse. Just sellise koostöö tulemusena on meie haigete
ja meie hulgast lahkunute arv oluliselt väiksem kui paljudes teistes riikides.
Kui küsida, kas kriis on läbi, siis ühest vastust siin ei ole. Kindlasti on
selleks korraks möödas kriisi kõrgmoment, kuid lahenduste otsimine ja
leidmine haiguse võitmiseks ja ennetamiseks jätkub. Tuleb loota ja teha
kõik selleks, et uut haiguspuhangut vältida. Aga selleks, et vältida uusi
rangeid piiranguid, hoidkem kinni meile seatud kergematest reeglitest
ja piirangutest. Täna on meil kõigil hoopis vabamalt oma aega sisustada,
lähitulevikus ka reisida, puhata. Tehkem seda mõistlikult!
Nii hoiame teiste ja enda elusid! Olge terved!
Austusega,
Värner Lootsmann
Loksa linnapea, Kuusalu vallavolikogu aseesimees

Haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul alustati eriolukorra esimestel nädalatel
õpilastelekoolitoidu pakkide
jagamist.
Esimesed pakid viidi õpilastele
27. märtsil. Koolitoidupakkide
jagamisel andsid oma panuse
kooli töötajad, linnavalitsuse
töötajad ja head vabatahtlikud.
Toidupakid viidi
õpilastele koju ning anti üle
kontaktivabalt.
Koolitoidupakkide jagamine toimus kahe
nädala tagant ja paki said kõik
Loksa Gümnaasiumis õppivad õpilased. Toidupakid olid
mõeldud kõikidele õpilastele
ning pakisaajaid oli 277 õpilast,
olid ka mõned loobujad.
Suur tänu kooli kokkadele, kes
pakid komplekteerisid ning
koolisöökla juhataja Valentina
Rjabõškinale, kes pakkide sisu
koostas ja tellis.
Viimane Loksa Gümnaasiumi
koolitoidu pakk jõuab õpilasteni 20. mail.
Pildil on Loksa Gümnaasiumi
kokad, kes panid pakid kokku.
Igasse pakki pandi kaasa ka
kaitsemaskid.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Leevenduste kava
Sportimine
Lubada alates 18. maist kõigi
spordialade võistkondadel
treenida vabas õhus tulenevalt
spordiala rahvusvahelisest
võistlusmäärustikust.
Lubada alates 18. maist korraldada
spordivõistlusi vabas õhus, kui need
on pealtvaatajateta ning osaleb
kuni 100 inimest.
Lubada alates 18. maist
spordiklubide, sealhulgas
jõusaalide ja ujulate avamine
sporditreeninguteks siseruumides
tingimusel, et korraldaja tagab, et
järgitakse:
- 2+2 nõuet
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvust, kuid mitte rohkem kui 10
inimest ühes grupis
Lubada alates 1. juunist
spordiklubide, sealhulgas
jõusaalide ja ujulate avamine
sporditreeninguteks siseruumides
tingimusel, et korraldaja tagab, et
järgitakse:
- 2+2 nõuet
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvust
- välitingimustes mitte rohkem kui
100 inimest
Avalikud koosolekud
Lubada alates 18. maist avalikud
koosolekud tingimusel, et
koosoleku korraldaja tagab, et
järgitakse:
- 2+2 nõuet
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvus, kuid mitte rohkem kui 10
inimest
- välitingimustes mitte rohkem kui
100 inimest
Lubada alates 1. juunist avalikud
koosolekud tingimusel, et
koosoleku korraldaja tagab, et
järgitakse:

- 2+2 nõuet
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvus, kuid mitte rohkem kui 50
inimest
- välitingimustes mitte rohkem kui
100 inimest
Lubada alates 1. juulist avalikud
koosolekud tingimusel, et
koosoleku korraldaja tagab, et
järgitakse:
- 2+2 nõuet
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvus, kuid mitte rohkem kui 500
inimest
- välitingimustes mitte rohkem kui
1000 inimest
Avalikud üritused
Lubada alates 1. juulist avalikud
üritused, sh kinoseansid,
etendused, kontserdid ja
konverentsid tingimusel, et ürituse
korraldaja tagab, et järgitakse:
- 2+2 nõue
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvus, kuid mitte rohkem kui 500
inimest
- välitingimustes mitte rohkem kui
1000 inimest
Hoolekandeasutused ja
kinnipidamisasutused
Lubada alates 18. maist
kinnipidamisasutustes külastusi
tingimusel, et asutuse pidaja tagab,
et:
- koostöös terviseametiga on
koostatud külastuste korraldamise
juhis
- järgitakse külastuste korraldamise
juhist, mh tagades vajadusel
personali, külastatava ja külastaja
isikukaitsevahendite kasutamise
- külastused viiakse võimalusel läbi
välitingimustes või eriruumides
- külastustele eelneb
külastajapoolne

tervisedeklaratsiooni esitamine
- täidetakse desinfitseerimisnõudeid
vastavalt külastuste korraldamise
juhisele
Lubada alates 1. juunist
hoolekandeasutustes,
varjupaikades ja turvakodudes ning
haiglates külastusi tingimusel, et
asutuse pidaja tagab, et:
- koostöös terviseametiga on
koostatud külastuste korraldamise
juhis
- järgitakse külastuste korraldamise
juhist, mh tagades vajadusel
personali, külastatava ja külastaja
isikukaitsevahendite kasutamise
- hoolekandeasutustes on
isikukaitsevahendite kasutamine
külastusel kohustuslik
- külastused viiakse võimalusel läbi
välitingimustes või eriruumides
- külastustele eelneb külastaja
poolne tervisedeklaratsiooni
esitamine
- täidetakse desinfitseerimisnõudeid
vastavalt külastuste korraldamise
juhisele
Lubada alates 1. juunist üld- ja
erihooldekodus viibivatel isikutele
hoolekandeasutuse territooriumilt
lahkumine tingimusel, et
isikud kannavad vajadusel
isikukaitsevahendeid.

(mänguväljakud,
mängutoad, piljardi- ja
keeglisaalid jmt) kasutamine
kaubanduskeskustes ja mujal
tingimusel, et teenusepakkuja
tagab, et järgitakse:
- maksimaalselt 50% täituvuse
nõuet
- desinfitseerimisnõuete täitmist
vastavalt terviseameti juhistele

Meelelahutus ja ajaviide
Lubada alates 1. juunist
meelelahutusvõimaluste
kasutamine veekeskustes, spaades,
saunades jmt tingimusel, et
teenusepakkuja tagab, et järgitakse:
- broneeringusüsteemide jmt
lahenduste kaudu inimeste
hajutamise nõuet
- maksimaalselt 50% täituvuse
nõuet.
Lubada alates 1. juunist
meelelahutusvõimaluste

Lastelaagrid, õpilasmalevad
Lubada alates 12. juunist
lastelaagrid ja õpilasmalevad
tingimusel, et korraldaja tagab, et
järgitakse:
- kuni 300 inimese piirangut
- grupipiirangut kuni 20 inimest
- desinfitseerimisnõuete täitmist
vastavalt terviseameti juhistele

Haridus ja huviharidus
Lubada alates 15. maist osaline
kontaktõpe kõigis haridusasutustes,
kus vahepeal tuli üle minna
distantsõppele. Kontaktõpet saab
korraldada individuaalselt või
kuni kümneliikmelistes rühmades.
Õppetöö korraldatakse võimalikult
hajutatult, võimalusel järgides 2+2
reeglit.
Lubada alates 15. maist huviharidus
või huvitegevus, mis toimub kas
individuaalselt või kuni 10 õpilasega
rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.
Lubada alates 1. juunist huviharidus
ja huvitegevus tingimusel, et
korraldaja tagab, et järgitakse:
- 2+2 nõuet
- siseruumides maksimaalselt 50%
täituvus
- välitingimustes mitte rohkem kui
100 inimest

Piirangud, mis jäävad kehtima:
1. Spordivõistlused pealtvaatajatega
ei ole lubatud.

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja
alkoholimüük on lubatud kuni vaid
kella 22ni.
3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud,
mänguautomaatide saalid,
täiskasvanute klubid jmt
meelelahutuskohad on suletud.
4. Ööklubid on suletud.
5. COVID-19 diagnoosiga
isikutel ja lähikontaktsetel on
karantiinikohustus.
6. Hoolekandeasutustes viibivatel
COVID-19 diagnoosiga isikutel
on keelatud kokkupuude
teiste isikutega, välja arvatud
hoolekandeasutuste töötajate ja
meditsiinitöötajatega.
7. Tallinn-Stockholmi liinil on
reisijatel liikumisvabaduse piirang
huvireisi raames (see tähendab, et
kruiisireise ei toimu).
8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri
ületamisel (välja arvatud erisused
Läti, Leedu ja Soomega).
9. Isikutel, kes on ületanud Eesti
riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil,
on kohustus viibida karantiinis 14
päeva (välja arvatud erisused Läti,
Leedu ja Soomega).
10. 2+2 reegel.

Lisaks info Loksa kohta

Loksa Gümnaasium ja Loksa
Muusikakool on distantsõppel
kuni õppeaasta lõpuni. Alates
18.05.2020 korraldab Loksa
Gümnaasium kontaktõpet üksikute
õpilastega, kes seda vajavad lisaks
distantsõppele. Täiendavalt viiakse
kontaktõpet läbi:
- 12. klassi õpilaste eksamieelsed
konsultatsioonideks;
- lihtsustatud õppekava või
tõhustatud toe vajadusega õpilaste
õppeks aineõpetaja ettepanekul.
Loksa Muusikakooli eksamite ja
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Linnavolikogu tegevusest
Märtsis pidas Loksa Linnavolikogu IX
koosseis kaks istungit.
Istungeid juhatas volikogu esimees Rein
Heina, protokollis volikogu sekretär Viive
Pajusaar.
12. märtsil Loksa linnavalitsuse saalis
toimunud 33. istungil osalesid 13 volinikku,
Loksa linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt ja Andres
Kaskla, finantsist-raamatupidaja Merle
Aasa, arendus- ja keskkonnanõunik Karin
Ilves.
Volikogu jätkas Loksa linna 2020. aasta
eelarve eelnõu menetlemist. Linnapea
tutvustas koosolijaile linnavalitsuse poolt
eelnõusse sisse viidud muudatusi ja vastas
küsimustele. Kuna riigis koroonaviiruse
tekitatud eriolukord ja sellega kaasnev
majanduslangus on kahandanud ka Loksa
linna 2020. eelnõus planeeritud tulude
laekumist, nõustus volikogu linnapea
ettepanekuga vähendada eelarveprojektis
kavandatud kulutusi. Kui olukord paraneb
ja tulubaas taas kasvama hakkab, saab vastu
võtta lisaeelarve. Volikogu otsustas suunata
eelnõu 3. lugemisele.
Volikogu muutis puuetega inimeste
eluaseme füüsilise kohandamise korda.
Kehtetuks tunnistati määruse säte, mis
kohustas abi saanud puudega inimest

tasuma tööde eest ise osas, milles tööde
tegelik maksumus ületas kohanduse
ühikuhinna. Muudatus tehti ka puuetega
inimeste eluaseme füüsilise kohandamise
korra rakendusüksuse osas, milleks oli
rahandusministeerium, muudetud määruses
on aga Riigi Tugiteenuste Keskus. Kord
on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.
riigiteataja.ee/akt/404022020046?leiaKehtiv
Volikogu täiendas Loksa linna arengukava
eelarvestrateegia investeeringutegevust
kajastavaid osasid, lisades rekonstrueerimist
vajavate objektide nimekirja Loksa
linnavalitsuse ja raamatukogu hoone.
Riigihalduse ministri määruse kohaselt
saaksime taotleda selle, 1974. aastal
kasutusele võetud hoone energiatõhusamaks
muutmiseks CO2 müügist riigile laekunud
raha. Varasemalt oleme saanud selle
toetusmeetme abil soojustada Loksa
noortekeskuse hoone.
Samasisulise muudatuse tegi volikogu ka
Harju maakonna arengustrateegia 2035+
Loksa linna tegevuskavas. Ilmi Ternovskaja
teatas taas, et hääletab otsus vastu, kuna 2035.
aastani pole mõtet maakonna ja linna arengut
ette planeerida!
Volikogu muutis 1. aprillist 2020
linnavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu. See tulenes

vajadusest luua noorsootöö- ja avalike suhete
spetsialisti ametikoht. Kehtiv struktuur ja
teenistuskohtade koosseis on avaldatud linna
kodulehel https://www.loksalinn.ee/struktuur
Otsus võeti vastu 12 poolthäälega, Ilmi
Ternovskaja hääletas vastu.
Linnapea vastas volikogu liige Ilmi
Ternovskaja kahele kirjale. Vastused ei
olnud üllitiste autorile meeltmööda. Ta
segas vastajat repliikide ja arusaamatute
küsimustega. Teatas, et pole mitte ühelegi
oma varasemale arupärimisele vastust saanud,
mis tegelikult tõele ei vasta. Istungi lõppedes
jätkas kolleegide aadressil valeväidete
loopimist ja linnavalitsuse ametnike alusetut
süüdistamist.
Staažikale volikogu liikmele ja endisele
pedagoogile selline käitumine au ei tee.

Toimus Loksa linna 2020. aasta eelarve
eelnõu 3. lugemine ja eelarve võeti vastu.
Linnavalitsuse ettepanekul otsustati kärpida
2020. aastaks planeeritud majanduskulusid
ja suunata 50 tuhat eurot reservfondi.
Põhjalikuma ülevaate 2020. aasta eelarvest
saab linna kodulehelt https://www.loksalinn.
ee/eelarve-2020

Loksa Spordikeskus on treeninguteks taas avatud kolmapäevast,
20. maist, saunad avatakse esmaspäeval, 1. juunil.

Alates 04.05.2020 töötab Loksa
Lasteaed Õnnetriinu täies mahus.
Alates 18.05.2020 on avatud Loksa
Noortekeskus ja Loksa
Kultuurikeskus (SA Loksa Kultuur).
Täita tuleb 2+2 reeglit ning tagada
pindade desinfitseerimine.
Laste mänguväljakud ja
spordiväljakud Loksa linnas on
avatud. Täita tuleb 2+2 reeglit.
Loksa linnas tegutsevad avalikud
kogunemiskohad (Tallinna tn 49
Lucky baar, Posti tn 19 Mere baar
jm klubid, baarid ja toitlustuskohad)
olla avatud vaid toitlustamise
eesmärgil ja seda ajavahemikus
8.00-20.00.
Kõikide Eestis kehtivate
piirangutega saab tutvuda Vabariigi
Valitsuse (www.valitsus.ee),
Terviseameti (www.terviseamet.
ee), www.kriis.ee kodulehtedel
ning samuti Loksa linna
kodulehel www.loksalinn.ee
Raamatukogu kohta loe lk 8
TERVISEABI
- Tervist puudutavate küsimuste
korral helistage oma perearstile.
- Alates 16.03.2020 on avatud
koroonaviiruse kriisitelefon
tel 1247.
Tugeva hingamisraskuse või
õhupuuduse korral helistada 112.
Eesti Perearsti Seltsi koostatud
nõuanded leiab Eesti Perearstide
Seltsi kodulehelt:  https://www.
perearstiselts.ee/

Volikogu seadis Elektrilevi OÜ
kasuks isikliku kasutusõiguse
maakaabelliini rajamiseks Tiigi tänavale.
Paigaldatava kaabli kaudu hakkab Elektrilevi
varustama elektriga Tallinna tn 5 kinnistule
rajatavat Loksa Autoremont OÜ töökoda.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 10
volikogu liiget, Ilmi Ternovskaja hääletas
vastu.
Loksa Linnavolikogu istungite eelnõudega
saab tutvuda linna veebilehel http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Rohkem teavet Loksa omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee

26. märtsil Loksa Kultuurikeskuse saalis
toimunud volikogu 34. istungil osalesid 11
volinikku ja linnapea Värner Lootsmann.

Spordikeskus avab uksed
arvestuste läbi viimisel rakendada
2+2 reeglit ja tagada pindade
desinfitseerimine.

Eelarve võeti vastu 10 poolthäälega, Ilmi
Ternovskaja hääletas vastu.

Rein Heina
volikogu esimees

Loksa Linnavalitsuse noorsootöö- ja
avalike suhete juhina töötab Õnne Arba
Õnne Arba asus Loksa
Linnavalitsusse tööle noorsootöö- ja avalike suhete
spetsialistina 6. aprillil.
Ta elab Lääne-Virumaal
Pajustis, koolis on samuti
käinud Lääne-Virumaal. Ta
on lõpetanud Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli
raamatupidamise eriala.

Maikuus on ujulasse, jõusaali ja kardiotreeningu saali treenima
oodatud nii sportlased, harrastajad kui tervisesportlased iga päev
kella 14-20.
Ujulas on võimalik treeninguteks kasutada suurt basseini ja
lastebasseini, saunad ja mullivann jäävad suletuks kuni 1. juunini.
Kardiotreeningu saali ja jõusaali lubatakse treenima korraga kaks
inimest, aeg tuleb eelnevalt broneerida telefonitsi (550 0771,
telefonile vastame alates 20. maist) või e-posti teel (sport@loksa.ee).
Õpilastele mõeldud sportlikud huviringid soovitame treeneritel
võimalusel korraldada õues (v.a lauatennis).
Laste ujumistreeningud algavad 21. maist. Kuna jätkub distantsõpe
ning koolibussid ei sõida, on tegemist võimaluse, mitte kohustusega
– tulevad need, kes soovivad ja saavad. Treeningrühmade
komplekteerimiseks võtab treener Monika Tõnning laste ja/või nende
vanematega ühendust 18.-19. mail.
Täismahus (sh saunad, mullivann, pallimängude saal) ning tavapärastel
kellaaegadel alustab spordikeskus tööd 1. juunist.
Riietus- ja duširuumides palume järgida 2 + 2 reeglit ja
rühmatreeningutel kümne osaleja piirangut.
Pakume kõigile külastajatele käte desinfitseerimise vahendi kasutamise
võimalust, vesi ja seep on meil samuti vabalt saadaval.
Olete oodatud!
Aive Mõttus
Loksa Sordikeskuse juhataja

Õnne Arba: “Loksa kant ei
ole mulle sugugi võõras,
minu vanaisa on pärit
Suurpea külast ning kõik
oma koolivaheajad ja suved
olen ma veetnud Suurpeal.
Minu ema on samuti elanud
Suurpeal ja lõpetanud Loksa
kooli, vahepeal elas ta pikka
aega Lääne-Virumaal ning
nüüd on ta jälle tagasi
Suurpea külas.
Minu tulevikuplaanid on samuti seotud Suurpea külaga,
sest siinkandis on väga ilus
loodus ja siin on ilus elada
ning minu juured on siin.
Mul on kolm last - kaks
poega ja tütar. Pojad on juba
täisealised, tütar käib veel
koolis. Noortega olen ma
tegelenud juba päris pikka aega, nimelt olen ma alates 2001. aastast olnud
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse juhatuse liige.
Loksa linna noorsootööspetsialistina on mul soov tööle rakendada Noorte
Volikogu, et noored saaksid hakata kaasa rääkima kohaliku elu arendamise
osas. Veel on soov koostöö arendamine asutustega, kes tegelevad noortega
ning kaasata erinevatesse huvitavatesse projektidesse võimalikult palju
noori. Siit ka hea lause mida tsiteerin: „Üksi on hea olla, aga koos on veelgi
parem!“
Minu hobideks on pikka aega olnud erinevate stiilide tantsimine, veel
meeldib mulle palju matkata ja liikuda, olen alati valmis kaasa rääkima ja
osa võtma uutest ja huvitavatest projektidest.“
Õnne, jõudu ja häid ideid noortele!
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Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
karin.ilves@loksa.ee
tel 603 1253
Korraldatud jäätmeveo raames tuleb omale
tellida konteiner biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete jaoks, mille ühekordse
tühjendamise tasu on 0,01€. Konteineri võib
omale üürida või osta.
Liitumise ja täpsema info saamiseks võtke
ühendust AS Eesti Keskkonnateenusega numbril 6400800 või tallinn@keskkonnateenused.ee
Biolagunevate jäätmete jaoks ei ole tarvis
tellida konteinerit juhul kui komposteerite
jäätmed oma kinnistul. Komposter peab
olema kinnine, et loomad ei pääseks ligi.
Kompostimisnõud peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti.

TASUTA pakendikotiteenuse saavad tellida
kõik Loksa linna eramajapidajad. Lisainfo
ja teenusega liitumine aadressil: https://tvo.
ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott
või helista 6060439 või kirjuta tellimus@
ragnsells.com
Sellel aastal toimuvad suurjäätmeveod
10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Kui ei ole võimalik
oodata järgmise suurjäätmeveoni siis tuleb
suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab
9.60€). Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem
kui üks nädal enne suurjäätmevedu kuna need
risustavad linna pilti. Need, mis on juba välja
toodud tuleb ära koristada.
Head korteriühistu esindajad!
Palun hinnake üle oma jäätmekonteinerite
suurus ja tühjendamise sagedus. Palun pöörake
tähelepanu sellele, et Teil peab olema vähemalt
3 eraldi jäätmeliigi konteinerit.
1. Segaolmejäätmete konteinerit on vaja

tühjendada vähemalt üks kord nädalas.
Konteineri mahu miinimum nõuded sõltuvad
korterite arvust (4-8 korterit-240L, 9-18
korterit-600L, 19 ja rohkem korterit-2500L).
2. Konteiner biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks tühjendatakse vähemalt 2
korda kuus.
3. Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb
tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

Teeme siis veel kord puust ja punaseks.
Loksa linnas aadressil Tallinna tn 5a avati
02. veebruaril 2015 jäätmejaam, milles
enamus jäätmeid võetakse vastu tasuta.
Suure hulga jäätmetest moodustab pakend,
mille kogumiseks on loodud mitmeid
tasuta võimalusi. Pakendijäätmed saab
viia linnas olevatesse kollastesse pakendi
konteineritesse, samuti saab need tasuta
viia
jäätmejaama.
Korteriühistutel
ja
eramajapidajatel on võimalik omale tellida
tasuta pakendi äraveo teenus. Teenusega
saab liituda TVO.ee lehel. Suurjäätmete
äravedu toimub iga paari kuu tagant, see aasta
veel 10.06, 5.08, 30.09 ja 25.11. Kui äraveo
kuupäevad ei sobi siis võib suurjäätmed
omal kulul viia jäätmejaama (1m3 maksab
9.60€). Elektri- ja elektroonikaseadmed
(telekas, pesumasin, külmkapp jne) saab
tasuta viia Loksa jäätmejaama. Korraldatud
jäätmeveo raames on lisaks olmejäätmetele
organiseeritud ka paberi ja kartongi ning
köögi- ja sööklajäätmete äravedu. Kusjuures
nende jäätmemahutite tühjendamine maksab
ainult 0,01€ (kui omal konteinerit pole siis
lisandub konteineri renditasu).
Kuidas jäätmeid sorteerida?
Pakendid - Siia alla käivad näiteks
tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid,
konservikarbid, kaaned ja korgid, kilekotid
(sh leiva- ja saiakotid), šampoonipudelid,
hambapastatuubid,
õli-,
ketšupija
majoneesipudelid, pandimärgita pudelid,
hommikusöögi- ja pudrukarbid, pappkastid.

Enne pakendikonteinerisse viimist tühjenda
pakendid ja vajadusel loputa veega üle. Pakendi
pesemine harja või nõudepesuvahendiga ei ole
vajalik. Näiteks tühja ketšupipudeli võid kergelt
üle loputada ja visata pakendikonteinerisse,
mille tunned ära kollasesse värvi järgi. Ära
visatav pakendijääde peab olema tootest nii
puhas, et see ei määriks teisi sama konteineri
pakendijäätmeid.
Paber ja papp - Vanapaberikonteinerisse
kuuluvad ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised,
joonistuspaber, raamatud, puhas paber ja papp
jms. Ära visatav vanapaber peab olema kuiv
ja puhas. Vanapaberi konteiner on märgistatud
vastava sildi või sinise värviga.
Biolagunevad jäätmed - Sellised jäätmed
on näiteks köögi- ja sööklajäätmed, puu- ja
köögiviljad ning nende koored, pagaritooted,
kohvi- ja teepaks koos paberfiltriga, väiksemad
taimed jms.
Segaolmejäätmed ehk olmeprügi - Sellise
prügi alla käivad kõik muud jäätmed, mida
liigiti ei koguta, näiteks laste pehmed
mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured
kondid, vanaks läinud kosmeetika, mähkmed
ja hügieenitooted, kassiliiv, CD-plaadid,
pastapliiatsid,
hõõgniidiga
lambipirnid,
jahtunud tuhk, jms.
Lambipirnid - Säästupirn ja ledlamp on
ohtlikud jäätmed, need tuleb viia jäätmejaama.
Hõõgniidiga ja halogeenlambipirni võib panna
olmeprügi hulka.
Ravimid - Ravimid võib ilma pakenditest
eraldamata anda tasuta üle apteeki.
Patareid ja akud - Väikesed patareid,
laetavad patareid, mootorsõidukite akud,
mobiiltelefonide akud, MP3-mängijate ja
muu elektroonika akud ja sarnased tooted
võib tasuta ära anda poodi, kus sellist liiki
patareisid ja akusid müüakse. Samuti saab neid
viia jäätmejaama.
Rehvid - Loksa jäätmejaam võtab rehve vastu
tasuta.
Koduses jäätmeid põletada ei tohi!
Põletada tohib ainult puhast paberit, pappi
ja puitu, mida pole värvitud ega immutatud.
Ülejäänud esemed eritavad mürgiseid gaase
ja saasteaineid, mis teiste terviserikete seas
võivad põhjustada vähki, laste väärarenguid
ja arengupeetust. Samuti kahjustavad need
mürgid keskkonda. Mürgine suits hajub
ümbruskonnas ka aeda ja põllule, tulles sealt
inimeseni toiduna tagasi. Juhul kui jäätmeid
põletusse suunatakse, siis toimub see rangelt
kontrollitud kõrgetel temperatuuridel, milleni
kodused küttekolded ei ulatu. Tähelepanu
tuleb pöörata ka asjaolule, et plast ja muud
jäätmed ei põle tavalise küttekolde tingimustes
täielikult ning jääkproduktid hakkavad
kogunema suitsukäiku – lõõri ja korstnasse.
Tulemuseks on suitsukäigu „plastik-nõega“
ummistumine, nii et ka korstnapühkijad seda
enam eemaldada ei saa.

Inimesed kipuvad unustama, et tarbimine on
see, mis tekitab jäätmeid. Uut asja soetades
tuleb arvestada ka vana asja utiliseerimisega.

Lepingu sõlmimiseks või muutmiseks võtke ühendust Eesti Keskkonnateenused AS
infotelefonil 640 0800,
tallinn@keskkonnateenused.ee,
www.keskkonnateenused.ee

Kui planeeritakse uue ahju, maja, kuuri
või millegi muu ehitust vana asja asemele
siis selle maksumuse sisse peab arvestama
ka vana asja lammutuse maksumuse ning
ka ehitus- ja lammutusprahi jäätmejaama
viimise maksumuse. Kui ei ole raha ehitus- ja
lammutusprahi jäätmejaama viimiseks siis ei
ole raha ka uue asja ehituseks/ostmiseks.

Korteriühistud saavad omale tellida TASUTA
pakendikonteineri tühjenduse. Kui omal
konteinerit pole siis saab selle rentida. Lisainfo
ja teenusega liitumine aadressil https://www.

Mida rohkem tarbid, seda rohkem toodad
prügi. Mida vähem tarbid ja mida rohkem
sorteerid, seda vähem maksad jäätmekäitluse
eest.

Heakord Loksa linnas
Vaatamata
korduvatele
pöördumistele
jäätmekäitluse teemal jõuab prügi ikka metsa
alla. Kinnistu reostamisel või risustamisel
on reostaja või risustaja kohustatud selle
puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole
võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama
selle omanik. Kõik prügi utiliseerimise
võimalused on loodud, isegi jäätmejaam asub
linna territooriumil. Prügi maha panek,
sinna kuhu see ei käi on äärmiselt taunitav
käitumine. Kahjuks jääb arusaamatuks,
kuidas saab märkamatult metsa alla tekkida
prügi? Kuidas keegi ei tea kedagi, kes oleks
midagi näinud või kuulnud? Ometigi on
suur hulk inimesi, kes hoolib keskkonnast
aga keegi midagi ei tee, et olukord paremaks
läheks. Rikkumistest tuleb anda teada
vastavatele
institutsioonidele.
Heakorra
murede teavitamiseks on kõige mugavam
nutitelefoni rakendus “anna teada”. Lae see
oma telefoni alla või kasuta arvutiga www.
anna-teada.ee lehte. Läbi selle rakenduse teate
tegemine kindlustab info jõudmise õigesse
omavalitsusse. Täname neid, tublisid, kes on
võtnud kätte koti ja asunud koristama. Vaid me
koos, saame luua sellise keskkonna, kus on hea
olla ka aastakümnete pärast.

tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikonteiner või helista 6060439 või kirjuta
tellimus@ragnsells.com
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Sellel aastal Viinistul
Viinistu küla on selle talve jooksul elanud
aktiivset elu. Toimunud on mitmeid üritusi, eriti
meeldejäävad olid reedesed mängudeõhtud.
MTÜ Viinistu Külaselts hoolitseb Rahvamaja
ruumide remontide ja sisustuse eest. Kohaliku
omaalgatuse programmi sügisvoorust taotleti
maja 13- le aknale ette katted. Parim pakkuja oli
Aknakate OÜ. Katted said valmis 24. märtsiks,
nüüd ootame veel nende kohaletoimetamist.
Aknakatted koos aknaäärte kohandamisega,
katete kinnituste ja ülespanemistega maksid
kokku summas 1784,16 €, millest projektitoetus
oli 1605,16 € ja omaosalus 179,00 €.
Selle 2020. aasta kevadvooru esitatakse
projektitaotlus, mis käsitleb temaatilist üritust
„75 aastat kaluriküla lugusid“. Üritus toimub
29. augustil Viinistul. Projekti kogusumma on
1850,00 €, millest omaosalus on 185,00 €.
Sügisel esitati Leaderi programmi projekti
taotlus Viinistu Rahvamaja siseruumide rekonstrueerimiseks. Projekt sai positiivse hinnangu nii MTÜ Arenduskojalt kui ka PRIA-lt
ning ka need tööd saavad alguse veel sellel suvel.
Laivi Kirsipuu, projektijuht

Loksa jäätmejaam asub aadressil Tallinna tn 5a.
TAVAJÄÄTMED 						
							
Ühik

Eraisik
Hind km-ga		

Ettevõte
Hind km-ga

Betoon, tellised, keraamikatooted				
Biolagunevad aia ja haljastusjäätmed			
Ehitus- ja lammutuspraht					
Elektri- ja elektroonikaseadmed / mittekomplektsed		
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed,
mis ei ole biolagunevad					
Lehtklaas						
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE, PS ja vahtplast		
Markeerimata plast					
Metallid							
Paber ja kartong						
Pakendid						
Rõivad, tekstiilijäätmed					
Suurjäätmed						
Toiduõli ja -rasv						
Töödeldud puit						
Töötlemata puit						
Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga)
/ (üle 8 rehvi või velgedel rehv)				
Vanarehvid (traktori rehv)					

m³
m³
m³
tk

19,00 €		
9,60 €		
19,00 €		
0,00 € / 10,00 €

20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
l
m³
m³

24,00 €		
0,00 €		
0,00 €		
19,00 €		
0,00 €		
0,00 €		
0,00 €		
9,60 €		
9,60 €		
0,00 €		
9,60 €		
0,00 €		

25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

tk
tk

0,00 € / 3,30 €
7,05 €		

3,57 €
7,15 €

m³

50,00 €		

80,00 €

kg

0,00 €*

OHTLIKUD JÄÄTMED
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid				
Happed, lahustid, leelised, kemikaalid,
pestitsiidid						
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja
kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad,
nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid		
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt
kõrvaldatud seadmed					
Luminestsentslambid					
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid				
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed			
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid,
puhastuskaltsud, õlifiltrid, pakendid			
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained			
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid,
trükivärvid, liimid, vaigud, lakijäätmed			
Pliiakud, patareid, akud					

kg

0,00 €*

tk
kg
kg
kg

0,00 €*
0,00 €*
0,00 €*
0,00 €*

kg
kg

0,00 €*
0,00 €*

kg
kg

0,00 €*
0,00 €*

* tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt

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
Tel 529 3020

Loksa veest ja kanalisatsioonist
Maikuus toimus omamoodi tähelepanu vääriv sündmus.
ERR avaldas kanalil ETV+ saatelõigu Loksa veest.
Võttegrupp saabus kohale kaebuse tõttu. Siin selgus,
et joogiveel ei ole häda midagi. Ja seda võisid ka kõik
televaatajad, kes saadet nägema juhtusid, ise veenduda.
Prooviks võetud vesi oli selge, seteteta. Normaalne
joogivesi.
Raik Saart.
OÜ Loksa Haljastus
juhatuse liige
Me oleme ka varem linlasi teavitanud, et põhjaveest väljapumbatav vesi ei
ole steriilne (destilleeritud). Steriilset vett võib osta apteekidest, ent see ei
ole mõeldud joomiseks. Joogiveena seda kasutada ei tohi. Tervisele kahjulik.
Meie torustikes voolav vesi on looduslik, seega seal on nii mikroorganisme,
kui lahustunud mineraale, gaase. Ükski filter ei ole võimeline neid sealt
täielikult eraldama. Ja seda ei ole vajagi. Seal, kus on elusorganismid
(bakterid, vetikate eosed jm), seal toimub ka nende paljunemine, kasvamine
ja suremine. Taas loomulik protsess. Seda püüame vähendada torustiku
läbipesu ja desinfitseerimisega. Nende torudega, mis on ühistute omandis,
peavad tegelema ühistud ise.
Vahel juhtub, et torustikus veerõhu järsk tõus (näiteks tuletõrje autode
pumpade tööle rakendamisel), toob endaga kaasa torustikku kogunenud
sette liikumise. Siis võib kraanist tulla hõljumiga vett. Selle vastu on ainult
üks rohi - lasta mõni minut kraanist vett voolata ja varsti taastub normaalse
kvaliteediga vesi.
Korrusmajades on tühje kortereid, kus keegi ei ela, mistõttu vee tarbimist ka
ei ole. Seetõttu jääb vesi torustikku seisma ja hakkab varsti lõhnama. Taas
looduslik protsess.
Selle vastu ei aita ka elanike endi poolt läbimõtlematult paigaldatud
täiendavad filtrid. Filtrite asjatundmatu paigaldamisega võidakse saada
just vastupidine efekt. Filtritesse koguneb sade, kuna vee vool läbi selle
on aeglane ning täiendav takistus loob bakteritele võimaluse settida filtri
elementide vahele. Filtri ostmine eeldab tõsist kaalutlemist ja teadmist, mida
selle filtriga saavutada tahetakse. Reegel on selline, et filter peab vastama
tarvitatavale vee hulgale. Ning loomulikult vajab paigaldatud filter hooldust.
Filtrite nomenklatuur on üsna lai ja muidugi ka hinnaskaala on odavatest,
kuni üsna kalliteni. Enamlevinud on mehaanilised filtrid, mis on mõeldud
just hõljumi takistamiseks. Aga on ka teiste ülesannete lahendamiseks,
näiteks orgaanika, lõhnaeemaldus ja muud filtrid. Seega enne filtri ostmist
püüdke selgusele jõuda, millist abi te filtrist loodate. Loksa joogivesi ei vaja
täiendavaid filtreid, kui aga keegi neid tahab paigaldada, siis ikka ainult
professionaalse teenindaja poolt.
Lõpetuseks veel nii palju, et nii joogi, kui puhastatud reovesi peab vastama
kehtestatud normidele. Ja seda kontrollitakse sõltumatute proovivõtjate poolt
laboratoorsete uuringute käigus. Siiani on need näitajad korras ja Loksa
joogivesi vastab 1 klassi vee nõuetele. Meieni on jõudnud pretensioonid, et
vee maitse on halb. Maitse on subjektiivne kategooria, see sõltub arvajast.
Minu arust ei peagi joogiveel mingit maitset olema. Puhas vesi on maitsetu.
Muidugi kaevata ja pretensioone esitada võib igaüks. See on iga isiku õigus.
Teine asi on see, et need kaebused ei ole leidnud kaebajale sobivat kinnitust.
Seega tühi töö ja aja raiskamine. Kõik täiendavad kontrollid on alati andnud
ühe tulemuse - Loksa joogivee kvaliteet vastab nõuetele.
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MAIKUU - tähtpäevade ja nimederikas püha kuu

Maie Itse
Lahemaa Looduskool
11.05.2020

Looduskaitsekuud tähistatakse
Eestis tänavu 40-ndat korda.
Looduskaitsepäeva tähistatakse
juba alates aastast 1957, kui võeti
vastu esimene looduskaitseseadus.
Loodusest hoolimise juured viivad
aga tunduvalt varasemasse aega.
Vaika linnukaitseala – Eesti esimene
looduskaitseala saab tänavu 110
aastaseks.
On sümboolne, et looduskaitsepäeva hakati
tähistama emadepäeval, sest Emake Maa ja
Maa Ema on meie esivanematel olnud omal
ajal ehk võimsamas tähenduses kui sõna
Loodus.
Selle oletamiseks annavad põhjust maikuu
rahvapärased nimetused: maijakuu, maiusekuu,
lehekuu,
lehehakkamisekuu,
mahlakuu,
õiekuu, õilmekuu, rõõmukuu, toomekuu,
meiukuu (kased ehk meiud), laulukuu, elukuu,
sugukuu, külvikuu, kesakuu (algas kesa
harimine), suvikuu (saabus suverohelus),
suvistepühakuu. Kõik need nimed on seotud
loodusega ja vihjavad tegevusele või looduses
toimuvale protsessile. Nimederohke maikuu
kirjapanekute juures esinevad ka sõnad Looja
ning Tärkav Loond, mis koos soojade ilmadega
hellitavad meeli ja võimendavad tänulikkust.
Huvitavad on ka maikuu liikuvate pühade
nimetused, mis on seotud maa ja looduse
pühaduse ning uskumustega. Emadepäeva

tähistatakse Eestis alates aastast 1922.
Ligupäevaga
seonduvad
puhastamise,
pesemise
tavad.
Tuule-,
linnuja
leheristipäevade nimedest selgub millelekellele sellel päeval tähelepanu omistati.
Tuuleristipäevast arvati vaibuvat suured ja
külmad tuuled. Sel päeval pandi tuulele vilja,
et tuul suvel vilja ei räsiks. Linnuristipäevaks
oli lindude ränne valdavalt lõppenud ja alanud
vilgas linnuelu. Leheristipäevaks muutus mets
ja maa roheliseks, maa puhkes õide. Nendel
päevadel olid töökeelud, inimesed jälgisid
looduse märke, lugesid nendest endeid ja
juhiseid tegevusteks, märkasid uue eluringi
pakatamist ja olid tänulikud. Suvistepüha,
kasepüha, kiigepüha nimed on omamoodi
inspiratsioonirikkad.
Üks väga eriline maikuu püha, mis viitab meie
esivanemate looduskaitsele on maahingause
päev ehk maa sünnipäev, mida nimetati ka
Maaema sünnipäevaks. See on päev, mil maa
puhkab ning teda ei häirita. Enesest ning
esivanemate pärandist lugupidav inimene
ei tee sel päeval mingeid mullatöid, ei niida
rohtu, ei raiu ega murra puid ja taimi ning
ei tee maa peale tuld. Maaema ja Vanajumal
tahavad sel päeval rahu saada. Sel päeval
oli kogu maa nagu hiis, kus kõik häirivad
tegevused olid keelatud. Koos maaga puhkab
kõik elav ja peaks puhkama ka inimene.
Maaema sünnipäev on liikuv püha, mis jääb 40
päeva pärast kevadpüha jäävale neljapäevale.
On huvitav märkida, et maahingause pidamise
eest vastutas terve küla. Usuti, et kui kas või
üks inimene külas ei pea püha, rikub see kõigi
saagi või toob külale õnnetuse. Seepärast tasub
neljapäeval, 21. mail aeg maha võtta ja jätta
mets ning maa rahule.
Maaema on peetud maarahva ja samuti paljude
rahvaste tähtsaimaks jumalaks. Eluandja ja
toitjana on ta kõigi olendite, seega ka inimeste
ema. Maaemast on sündinud ja tema armust
elavad kõik rahvad, keeled ja usud. Kõlbeline
inimene austab EMA ja hoiab ELU.
MÄRKA, keda armastad! TUNNE, keda
armastad! HOIA, keda armastad!

Laine Pruus 85
25. märtsil tähistas on
juubelit Loksa kooli
kauaaegne algklasside
õpetaja Laine Pruus.
Laine Pruus tuli Loksa
kooli tööle 1975. aasta
sügisel pärast seda,
kui Kõnnu 8-klassiline
kool likvideeriti. Siin
töötas ta 16 aastat kuni
pensionile minekuni.
Oma õpetajatööst on Laine rääkinud:
„Mul on külge jäänud „haigus“ – jälgin ajalehte
lugedes lauseehituse vigu. Mind häirib teleris
sõnade vales tähenduses tarvitamine, eriti
reklaamides, võõrsõnade liigne kasutus, inimeste
lohakas hääldus. Olen ikka õpetaja!“
Kolleeg Merike meenutab teda: „Laine oli väga
põhjalik, täpne, puhtust ja korda armastav õpetaja.
Lainel jagus aega kolleegi kuulamiseks ja hea nõu
andmiseks.“
Loksa koolipere soovib juubilarile jõudu, tervist,
rahulikke päevi Einby kodus Läänemaal.

Vaike-Leonore Kivil 90
12. mail tähistas oma 90.sünnipäeva Loksa
kooli kauaaegne ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja Vaike – Leonore Kivil.
Ta on sündinud 12. mail 1930.
aastal Saaremaal Leisil. Saaremaa
Ühisgümnaasiumi lõpetas ta 1950. aastal.
Edasi töötas Ruhnu saarel õpetajana. 1953.
aastal tõi elu Vaike Loksale: ühe aasta õpetas
Loksa koolis, siis siirdus aastaks Annikvere
kooli. Peale seda oli kaks aastat Võhma
Algkooli juhataja. Tagasi Loksa kooli tuli
Vaike 1957.aastal, töötades algul algklasside
õpetajana ja hiljem kuni 1985.aastani ajalooja ühiskonnaõpetuse õpetajana.
1964.aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli, omandades ajaloolase
ning ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. Kui 1985. aastal avati
Vihasoo Lasteaed-Algkool, siirdus Vaike tööle Vihasoole. 1993. aastast
kuni 2009. aastani töötas Loksa koolis pesulaohoidjana.

Reet Viirand 85
11. märtsil tähistas oma
85.juubelit Loksa kooli
kauaaegne õpetaja Reet
Viirand.
Reet Viirand sündis 1935.
aastal Palmse vallas Võsu
külas. 1942.aastal asus ta
õppima Loksa 7-klassilises
koolis, mille lõpetas 1949.
aastal. Aastatel 1950-1954
õppis F.R.Kreutzwaldi nim
Rakvere Pedagoogilises
Koolis omandades algkooliõpetaja-vanempioneerijuhi kutse.

Vaike Kivil pole kunagi kahetsenud oma elukutsevalikut. Ta on öelnud
selle kohta, et kui peaks uuesti valima, siis teeks täpselt sama tööd.
Käesoleval ajal peab Vaike rahulikku pensionipõlve oma kaunis Hara
kodus. Veel praegugi leiab Vaike tihti tee kooli käies ilusa ilma puhul
kogu tee Harast Loksale ja tagasi jalgsi.

Peale lõpetamist asus tööle Loksa kooli
algklassiõpetajana. Reet Viirand töötas koolis 52 aastat,
pensionile jäi ta 2006. aastal.
Reet Viirand oli koolis hinnatud õpetaja. Endised
õpilased ja kolleegid tunnevad teda kui töökat ja
pühendunud inimest, kes pälvis austuse ja lugupidamise
nii õpilaste, kolleegide kui ka lapsevanemate seas. Tema
tunnid olid töötihedad, näitlikud, õpilasi arendavad
ja kasvatavad. Ta ei tõstnud kunagi häält, ei riielnud
kellegagi.

Loksa koolipere poolt soovime Sulle, hea Vaike tugevat tervist ja
rahulikku meelt veel pikkadeks aastateks!

Loksa koolipere õnnitleb Sind, Reet juubeli puhul ning
soovib Sulle tugevat tervist ja rahulikku pensionipõlve.
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91 AASTAT ALUSHARIDUST LOKSA LINNAS
Alusharidust on Loksal antud alates 1929.
aastast, mil Haridusseltsi korraldusel ja Harju
lastekaitse ühingu toetusel töötas Shmidti
majas 1. augustist kuni 15. septembrini
suvelasteaed. Esimeseks kasvatajaks oli preili
L. Arro. Mõnedel andmetel töötas lasteaed seal
arvatavasti 1940. aastani, teiste juttude põhjal
oli see aga 1930-datel aastatel Lindvesti majas
(Tallinna 17). Dokumenteeritud andmed selle
kohta puuduvad.
Nõukogude ajal oli Loksal 5 lasteaeda, neist 4
venekeelset ja 1 eesti lasteaed.
1950-ndate lõpus töötas üherühmaline
eesti lasteaed Agnes Endemanni juhtimisel
Lindvesti majas. Kasvatajaks oli Evi Linnop,
muusikaõpetajaks Anne Sommer, kellest
hiljem sai juhataja.
1950-ndate aastate alguses oli vene lasteaias
üks sõimerühm, mis asus Lille tn 1. Esimeseks
juhatajaks oli Tatjana Karpol. 1957. aastal
peale tema lahkumist tuli Leida Kruus.
Merelaevastiku Ministeeriumi poolt kinnitatud
eelarve alusel oli toiduraha lapse kohta 6 rubla
ja 86 kopikat päevas. Hiljem loodi Posti tn 17
ja 17 A rühmi juurde. Laste arv kasvas 95ni, töötajaid oli 18 ning juhatajaks Elizaveta
Migacheva. Peale 1960-ndate lõpus toimunud
remonti oli lasteaias 6 rühma 140-le lapsele.
1958. aastal ehitati veel üks lasteaed Nooruse
tn 6 kahele vene sõimerühmale. Juhataja oli
Nina Skobeleva, hiljem Svetlana Chekina.
1974. aastal ehitati 135 lapsele lasteaed-sõim
„Solnõško“, kus juhataja oli Zoja Jašina.
Lasteaias oli 6 rühma, kaks neist sõimerühmad.
Lasteaed suleti 1992 aastal.
1981. aastal hakati ehitama uut lasteaeda 280
lapsele (Lasteaia 3), mis avati 1985. aasta
märtsis. Esimene juhataja oli Natalja Ivonina.
Esialgu töötas lasteaias 3 rühma. 1986. aastal
oli juba 7 rühma ja 1988 – 11 rühma. 1990.
aastal avati lasteaias bassein.
Peale kõikide lasteaeda ühendamist 1992.
aastal sai juhatajaks Elizaveta Migacheva.
1993. aastal andis Loksa Laevatehas lasteaia
üle Loksa Linnavalitsusele.
1994. aastal suleti eesti lasteaed Tallinna tn
17 ja viidi üle Lasteaia tn 3. Loksale jäi üks
lasteaed nelja vene rühma ja ühe eesti rühmaga.
Lasteaias alustati ka eesti keele õppega,
õpetajaks sai Ene Jürimaa. Aasta hiljem avati
veel üks eesti rühm, kokku oli lasteaias 110
last ja 29 töötajat.
2000. aastal kehtestati kohamaks, mis oli 10%
miinimumpalgast.

2001-2002. aastal oli lasteias 3 vene, 2 eesti ja
1 eesti- vene segarühm.
Renoveerimise ajal (2011-2013) asus lasteaed
endise Loksa Vene gümnaasiumi ruumides.
2013. aasta sügisel kolis lasteaed renoveeritud
ruumidesse tagasi ja sai uue nime „Õnnetriinu“.
Lasteaias töötas 7 rühma: 3 eesti, 3 vene ja üks
liitrühm.
2014. aastal alustati vene rühmades osalise
keelekümblusega. Septembrist 2019 töötavad
kõik vene rühmad keelekümblusmetoodika järgi.
Hetkel on lasteaias kaks eesti, 3 keelekümblusja üks liitrühm. Nimekirjas on 100 last.
Lasteaeda on juhtinud:
Natalja Ivonina (1985 – 1992), Elizaveta
Migacheva (1992 – 2001), Kt Liivi Tang
(2001-2003, 2005), Viive Hommuk
(2003-2005), Õnnela Tedrekin (2005-2007),
Irma Virkunen (2007- 2009), Kaire Kotkas
(2009-2019), Natalja Kalinina (2019 ...)
Suur tänu neile, kes aitasid kaasa kroonika
valmimisele. Samuti oleme tänulikud kõigile
kellel on jagada täiendavat infot Loksa alushariduse ajaloo kohta.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu

Kevade ootuses

Loksa Gümnaasiumi tööpakkumised
Vaatamata vihmasele
ilmale valmistasid Õnnetriinu mudilased Martin
Piispea juhendamisel
lindudele kevadeks pesakaste. Iga rühm valmistas rõõmsas koostöös ühe
pesakasti.
Lapsed said oma fantaasiat rakendada kaunistades neid pesakaste
harilike pliiatsitega tehtud
ilusate piltide ja heade
soovidega.
Suur tänu Martinile, kes
varustas meid pesakastide
jaoks vajamineva materjaliga, rääkis huvitavaid
lugusid lindudest ja
aitas lasteaia hoovi mõned
pesakastid üles riputada.
Ülejäänud paigaldame
hiljem Loksa Linnavalitsuse loal lähedalasuvasse
parki. Loodame, et iga
pesakast leiab omale
elanikud.
Loksa Lasteaed
Õnnetriinu

Loksa Gümnaasium vajab:
- eripedagoogi 1,0 ametikohale;
- põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,7 ametikohale.
Õpetatavateks aineteks on ajalugu ja
ühiskonnaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassid).
- põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,6 ametikohale.
Õpetatavaks aineks on keemia põhikoolis ja
gümnaasiumis (keelekümblusklassid).
- põhikooli õpetaja 0,6 ametikohale. Õpetavaks aineks
on geograafia põhikoolis (keelekümblusklassid).
- põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale.
Õpetatavateks aineteks on eesti keel ja kirjandus
põhikoolis ning eesti keel teise keelena gümnaasiumis.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt
22.06.2020 aadressil kool@loksa.edu.ee
Lisainfo:
tel 622 1420, mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin
tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli
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Tänavuse Eerik Kumari
looduskaitsepreemia pälvis
Tiit Maran
Eerik Kumari looduskaitsepreemia pälvis sellel aastal Tiit Maran. Üks Eesti
looduskaitsemärgi pälvinutest on Lahemaa
Looduskooli eestvedaja, loodushariduse
edendaja ja Loksa Gümnaasiumi matemaatika õpetaja Maie Itse.
Traditsiooniliselt
kuulutab
Keskkonnaministeerium looduskaitsekuul välja Kumari looduskaitsepreemia võitja ja Eesti
looduskaitsemärgi laureaadid. Eerik Kumari
nimelise preemia saab käesoleval aastal
Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran, kes
on varsti pea 30 aastat koordineerinud väljasuremisohus oleva Euroopa
naaritsa edukat taasasustamise programmi ning on kujunenud looduskaitse
arvamusliidriks.
Eesti ornitoloogi ja looduskaitsetegelase Eerik Kumari nimelist preemiat
annab Keskkonnaministeerium välja 1989. aastast. Sellega tunnustatakse
üksikisikut, kollektiivi, asutust või organisatsiooni, kes on kaasa aidanud
looduslike koosluste, liikide või looduskaitse objektide kaitsmisele ja
säilitamisele ning propageerinud looduskaitsealaseid teadmisi. 2010.
aastast käib preemiaga kaasas ka Eesti looduskaitse kuldmärk.
2011. aastast on looduskaitsekuu alguses tavaks anda välja ka hõbemärke,
millega tõstetakse esile inimesi, kelle teeneid on tunnustatud looduse
uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii
üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Aasta 2020 Eesti looduskaitsemärgi laureaadid on:
Joosep Matjus – Eesti noorema põlvkonna tuntuim loodusfilmide autor;
Veljo Runnel – looduse häälte salvestaja ja tutvustaja;
Igor Gulov – pärandniitude hooldaja Ida-Virumaalt;
Vootele Hansen – pikaaegne Eesti Looduskaitse Seltsi eestvedaja;
Maie Itse – Lahemaa Looduskooli eestvedaja ja loodushariduse edendaja;
Kristel Vilbaste – looduskaitse ja loodushariduse edendaja, allikate uurija,
ravimtaimede tutvustaja ning paljude loodusraamatute autor.
Tänavu loodab Keskkonnaministeerium looduskaitsepreemia edasi anda
Eesti looduse päeval augustikuus.

Loksa Linnaraamatukogu INFO
Loksa Linnaraamatukogu on avatud alates 18.05.2020 esmaspäevast
reedeni kell 10:00-18:00 (iga kuu viimane reede suletud). Iga kuu esimene
laupäev avatud 10.00-13.00. Lasteosakond on avatud esmaspäevast reedeni
kell 10.00-17.00, lastele suunatud tegevusi läbi ei viida.
Raamatukogu külastuse eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2
reeglit ja soovituslik on kanda kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud) ja
kummikindaid. Lugemissaali kasutada ilma maski ja kinnasteta ei saa.
Kaitsemaski on võimalik lugemissaalis osta. Nõutav on sisenemisel käte
või kinnaste desinfitseerimine.

Kirjastus otsib kodukunstnikke!
Aprilli alguses kutsus Ringvaade inimesi üles saatma neile fotosid kodudes
valminud taiestest, mis tehtud kuulsate kunstiteoste järgi. Toimetusse
laekus üle 100 foto, mida saates ka näidati. Need andekad teosed on seda
väärt, et need jäädvustada raamatusse. Kirjastus, kes raamatu mõtte peale
tuli, on püüdnud leida kõiki osalejaid ning suur osa inimesi on oma pildid
saatnud ning nõusoleku andnud. Osa saatjaid on tänaseks tuvastamata, aga
kirjastus loodab neid leida. Kirjastusega saab ühendust võtta ning rohkem
infot leiab https://www.avita.ee/32458
üldtelefon: 6 275 401; e-post: info@avita.ee

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
Eike Vunk
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist
Võõrliigid on Eestis need liigid, kes ilma inimese abita siia
ei jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid, kes
inimese tahtsi või tahtmatult siia
sattumise järel hakkavad looduses vohama ja probleeme põhjustama.
Sageli võtavad looduses vohavad
võõrliigid üle kohalike liikide
elupaiku ja mõjuvad nii looduse
mitmekesisusele negatiivselt. Invasiivsetest võõrliikidest on koostatud
nimekirjad ja neid meil kasvatada ei
tohi, ka mitte oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide
nimekirja on kantud 13 taimeliiki,
Euroopa Liidu omas on neid 36.
Kõikide keelatud liikidega saab
tutvuda Keskkonnaameti kodulehel,
alljärgnevalt tutvustame mõningaid:

kanada kuldvits

Karuputke võõrliigid – kindlasti
kõige tuntumad, riik on nende tõrjega tegelenud juba üle 10 aasta.
Riiklik tõrjetöö jätkub ja väga on
oodatud maaomanike enda tehtav
tõrje.
Riiklikust tõrjest ja selle tulemustest
saab pikemalt lugeda Eesti Looduse
2019. aasta märtsinumbrist.
Järjekindla tõrje tulemusel hakkab karuputk meie maastikupildist
taanduma.
Pargitatrad – tuntud ka kui
konna-tatar või kirburohi. Need
Ida-Aasiast pärit liigid on jätkuvalt
väga popu-laarsed. Kuna neist
on äärmiselt raske vabaneda,
põhjustavad nad maaomanikele
järjest rohkem prob-leeme. Kuigi
peamiselt kasvatatakse neid
aedades, satub neid kahjuks järjest
rohkem loodusesse ja seal muudavad nad elupaiku tundmatuseni.
Verev lemmmalts – kuulub
maailmas kümne kõige invasiivsema taimeliigi hulka ja on
plahvatuslikult levima hakanud
ka Eestis. Imekaunite õitega taim
kahjustab looduslikku mitmekesisust tõsiselt. Inimesele on liik
ohutu ja seda on lihtne rohida.
Tõrjetegevus peab aga olema
järjekindel, et vältida uute seemnete
valmimist.
Ameerika kevadvõhk – kasvab
niisketes kasvukohtades ja on suur
ning dekoratiivne liik. Soomes
ja Rootsis veekogude kallastel
põhjustab juba suuri probleeme,
kasvades tihedate ja väga
vastupidavate massidena. Eestis on
mõistlik sellist olukorda ennetada
ja koduaedades liiki kindlasti mitte
kasvatada.
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus
lasub maaomanikul, seetõttu tuleb
igal maaomanikul ja rohenäpul
endal olla tähelepanelik ning
informeeritud. Riik on võtnud enda kanda karuputke võõrliikide ja
vähemal määral ka vereva lemmmaltsa tõrje. Uusi võõrliike tuleb
aga igal aastal meile juurde ja riigi
vahendid nendega tegelemiseks
on piiratud. Lisaks keelatud
liikidele on veel hulk liike, mis
on samuti invasiivsed, kuid pole
nimekirjadesse lisatud (nt lupiin,
astelpaju, kurdlehine kibuvits). Ka
need liigid vajavad tähelepanu, et ei
leviks omasoodu.

kurdlehine kibuvits

karuputk

Kui võõrad taimed püsiksid ainult
meie aedades, poleks meil nendega
probleeme. Üldjuhul jõuavad aga
võõrliigid loodusesse ja seda kahel
viisil: taimed kasvavad aiast
välja omal jõul või levitavad
neid tahtlikult või tahtmatult
maaomanikud ise. Viies aiajäätmeid
rohimise, harvendamise või välja
kaevamise järel näiteks võsa vahele
või metsa alla, võivad võõrliigid
seal kasvama hakata ja kahjustada
nii meie loodust. Aiajäätmeid tuleb
kompostida oma aias, muust loodusest eraldatult.
Võõraste taimedega võid endale
aeda tuua ka hoopis teistsuguseid
nuhtluseid – taimehaiguseid ja
kahjureid. Vahest tuntuim kahjur
on praegu lusitaania ehk hispaania
teetigu, mis on iga aiapidaja õudusunenägu.
Aiapidaja meelespea:
• mõtle hoolega, mida oma aeda
tood ja istutad! Eriti salakavalad on
veeliigid, kuna neid ei ole võimalik
veekogudest täielikult eemaldada.
Ära too oma aeda keelatud
võõrliike;

• tõrju keelatud võõrliigid oma aiast
ise ja ära vii neid aiast välja, muidu
võid neid hoopiski levitada;
• igasuguste võõrliikide loodusesse
laskmine ja viimine on rangelt
keelatud, sest ohustab meie oma
loodust.
Mis kasvab Sinu aias, hoia oma
aias;
• mis vohab hästi Sinu peenras
ja lämmatab teisi liike, on suur
nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste
võõrliikide levikut tuleb erilise
hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI
LOODUSESSE! Ka aiaprügi
on prügi. Komposti see oma
aias või käitu vastavalt kohaliku
omavalitsuse juhistele ja võimalustele;
• kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu
või soovid invasiivse võõrliigi
kasvukohast teatada, kirjuta
info@keskkonnaamet.ee;
• loe kompostimisest internetist,
näiteks annab häid juhiseid
www.kompostiljon.ee
Eesti loodus on meie ühine rikkus.
Aita seda hoida, ära lase võõrliikidel
seda rikkuda.

ELU 9

Kulu põletamine on keelatud, lõket tee ohutult!
Reili Kull
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja
Mida soojemaks lähevad ilmad, seda rohkem tahame veeta
aega väljas aiatöid tehes või grillides. Tihtilugu aga ei
mõtle me sellele, et õues tule tegemine võib päädida hoopis
suurema kahjuga kui kasuga.
Päästjate jaoks on maikuu see aeg, kui sagenevad põlengud
metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea
igapäevaseks. Kui kevad on väga kuiv, toob see kaasa palju
ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna eluhoonedki.
Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia kohe esimeste
päikesekiirtega. Loomulikult on nädalavahetus koos sooja ja
päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues koduseid aiatöid tehes
või grillides. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud
lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa
tuua tuleõnnetuse.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimeste hooletust
käitumisest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha
visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav
tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ning tules
hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule metsa või hoonetele,
hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja
pesitsemist alustanud linnud.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või
hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid
tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid

reegleid:
- lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest
sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
- alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt
8 m kaugusel;
- lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
- lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest,
okstest ning muust põlevast materjalist;
- lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
- lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk
tuul);
- koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata)
puitu ning pappi ja paberit;
- lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid,
näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;
- lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda
või tuleb see kustuta veega;
Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida

suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.
Kodus grillimisel on oluline jälgida, et tagatud oleksid
esmased tuleohutusnõuded, sest suure tuulega lendu minev
säde võib osutuda moel või teisel saatuslikuks. Siinjuures
oleme koostanud lihtsa meelespea, mida hea külmkapile
panna ja vajadusel lugeda:
- Aseta grill tasasele pinnasele, et vältida selle ümberminemist.
- Söega grill aseta hoonest vähemalt 2 meetri kaugusele.
- Lahtise tulega grill aseta hoonest vähemalt 5 meetri kaugusele.
- Jälgi grilli regulaarselt ning hoia läheduses esmased
kustutusvahendid, näiteks ämber veega, aiavoolik või
tulekustuti.
Tegemist on lihtsate reeglitega, mida jälgides anname me kõik
suure panuse Eesti tuleohutumaks muutmisele ning elude, vara
ja keskkonna päästmisele!
Tuleohu kaarti saab vaadata siit: http://kodutuleohutuks.ee/
tuleoht-metsades/

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid
Esialgsed läbirääkimised vitraažikunstnikuga on juba
peetud. Kuna
tegemist on suure
tööga, siis on igati
oodatud ka toetajad.
Võimalik on toetada
kogu akna vitraaži
tegemist või
mingit osa aknast.
Plaanis on teha
vitraažidega neli
altaripoolset akent.
Täpsem info: tel 5568 1983

LOKSA AUTOREMONT OÜ,
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
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
Kinnisvarabüroo Dreame Invest OÜ
Müüme, aitame osta, rentida välja
Teie kinnisvara.
Tasuta hinnakonsultatsioon.
Aitame Teil laenu saada ja pakume
juriidilist tuge.
Tel 5560 8547

Loksa spordilaager
6-12-aastastele lastele
27.-31 juulil 2020
Loksa Noortekeskuses iga päev
kell 10.00-12.00 ja 14.00-16.00
Lõuna on kodus 12.00-14.00

ADVGrupp OÜ

Tegeleme ehitus ja viimistlus töödega
(plaatimine, maalritööd,
parkett, liistud, terrassid jne).
Küsi pakkumist anti488@hot.ee
või 59 488 (eesti)
ja 56 696 230 (vene)

Marsalis Element OÜ
otsib oma meeskonda
betoonelementide
valmistajaid ja puuseppa.
Töötasu alates 1000eur/
kuus, CV palume saata
e-postile:
loksa@marsalis.ee

Programm: tegeleme erinevate
spordialadega, matkame, orienteerume,
sõidame ratastega, ujume jne.
Osalustasu ühe lapse kohta on 30 eurot.
Registreerige oma laps laagrisse
tel 5262038 Arvo - korraldaja.

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 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.
3. 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.
4. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus 42401:002:0027,
registriosa 14604702, pindala 3000 m², sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa 100%, enampakkumise alghind 90 000 eurot. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik maa
sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind
85 000 eurot. Kinnistu asub
looduskaunis kohas Valgejõe kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni
(Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu
oksjonil osalustasu ei ole.
Enampakkumine toimub 11.06.2020 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

MTÜ Rannamännid käsitöö ja koolitused

Mittetulundusühing Rannamännid esitas kohaliku omaalgatuse programmi
kaks taotlust. Ühe meetmesse1, millest rahastati hetkel käimasolevat
õmblemise- ja tikkimistehnikate omandamise koolitust.
Koolitust viib läbi Kaili Peetermann. Projekt algas 10.12.2019 ja lõpeb
20.06.2020 aruande esitamisega. Projekti kogu maksumus oli 1605,60 €,
millest projektitoetus oli 1445,04 € ja omaosalus 160,56 €. Projektis osalejaid
on ette nähtud kuni 26 inimest.
Teine taotlus esitati meetmesse2, mis oli mõeldud ühe uue tikkimismasina
ostmiseks. Tikkimismasin Janome MC500E soetati 13.01.2020 Osaühingust
Karnaluks maksumusega 941,62 €.
Kohaliku omaalgatuse programm rahastas projekti summas 847,00 €,
omaosalus oli 95,00€. Tikkimismasin on mõeldud rahvusliku käsitöö
edendamiseks. Tikkimismasinat kasutatakse koolituse läbiviimisel ning
hiljem jääb käsitöötegijatele kasutamiseks.
Laivi Kirsipuu
projektijuht

