Jõudu ja õpihimu uuel kooliaastal!

TASUTA LOKSA KANDI AJALEHT september 2015

Uus kooliaasta on alanud!
Jaksu õppida ja õpetada!

Palju õnne
sünnipäevaks!
septembER

1 B klass
Klassijuhataja Oksana Golikova

1 A klass
Klassijuhataja Malle Krusell
Enrike Einstruk
Hendrik Hang
Paul Jalakas
Hendrik Järvan
Kevin-Julius Kiviberg
Kaisa Kütt
Robert Luht
September kuldab kaselehed,
avab koolimaja uksed
Loksa Gümnaasiumis alustas sellel
õppeaastal kooliteed 25 esimese
klassi õpilast – 13 eesti ja 12 vene
õppekeelega. Uus õppeaasta algas
traditsiooniliste pidulike aktustega.
Anti kätte aabitsad, lauldi, loeti
luuletusi, oma head soovid andsid
koolilastele algavaks aastaks edasi
direktor Õnnela Tedrekin, Loksa
linnapea Värner Lootsmann ja

Polina Lisina
Vladislav Matrjonin
Lilian Mentšugina
Riana More
Nadežda Moskaljova
Elizaveta
Roksolana Patrisija Frolova

Sandra Oru
Verner Pille
Adelina Proskurina
Julia Leandra Soosaar
Karl Kustav Terras
Artur Džamal Tuteljan

Kevin Aiaotsa
Tatjana Bednyak
Bogdan Dubina
Ekaterina Galiakberova
Vladislav Kolgo
Darina Košljakova

Kuusalu abivallavanem Tõnu
Ammussaar. Kõik nagu ikka, kuid
iga 1. september on alati ka uudne ja
huvitav. Kõige tähtsam sellel päeval
on rõõmusära laste silmis. Et seda
jaguks paljudeks kooliaastateks!
Loksa Gümnaasiumi direktor
Õnnela Tedrekin oma 1. septembri
pöördumises: „Selle hetke nimi on
ootusärevus. Just selline hetk on
meil kõigil, kes me täna siin koos
oleme. On ju 1. september – igal
aastal justkui sama, aga samas alati

kordumatu. Ja seda päeva ootame
me kõik – kes rohkem, kes vähem
– aga ootame“. Lapsevanematele
soovis koolidirektor meeldivat
koostööd kooliga, õpetajatele
algavaks õppeaastaks tervist,
töörõõmu, edu ja rahulolu. Kõigile
kooliõpilastele aga püüdu õppida
mitte vanemate ega õpetajate jaoks,
vaid iseenda jaoks.
Selleaastasel haridusjuhtide
kokkusaamisel augustikuus Kiilis

jäid meelde ühe esineja sõnad, mida
ta soovis selleks aastaks kõikidele
õpetajatele – head kuulamist, suurt
südant, terast pilku, usaldust ja
tarkust. Seda on koolis õpetades
vaja.
Uus kooliaasta on alanud! Jaksu
õppida ja õpetada! Ilusat kooliaastat
ja et igas päevas leiduks rõõmu!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Anatoly Zaytsev 88
Era Turgeneva 88
Artur Kodusaar 87
Virve Kress 86
Koit Epner 85
Ervin Viirand 84
Vilma-Elvine Kalinina 84
Irene Nurmela 84
Lembit Maurus 83
Saniya Adushkina 82
Vjatšeslav Konopljov 81
Pavel Troshkov 80
Eino Pärna 80
Valentina Krjuchkova 80
Zinaida Skiba 80
Jelizaveta Migatšova 75
Raisa Chernobay 75
Loksa linna uued
ilmakodanikud
tütar
Sofia Voloshchak
poeg
Grigory Jakobson
poeg
Vladimir Mesevrja

Palju õnne
vanematele!
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Ettevõtluse elavdamine
sadamalinnas
Loksal tegutseb uus
tehnoloogiafirma

Loksa Gümnaasium oli,
on ja jääb.

Lo

Aasta tagasi loodud Kaskod-Mtronix OÜ loodab Loksal tootmis- ja
komplekteerimisliinid tööle saada aasta lõpuks.
Marvel Riik
marvel@harjuelu.ee
Kaskond-Mtronix OÜ loodi eelmise aasta septembris ja on kiiresti
arenev kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis spetsialiseerub elektrooni
ka
ja mehhatroonika toodete projekteerimisele ja tootmise
le. Ettevõttes
töötavad kõrge kvalifikatsiooniga tehnikainsenerid, kes kasutavad
kõige uuemaid tehnoloogiaid ning selle visiitkaardiks on masinad
ja generaatorid, mis on väga tõhusa tööprotsendiga. Tootmis- ja
komplekteerimistöödega loodetakse alustada novembris-detsembris, kui
ehitustööd lõppevad.
Ettevõte koolimajas
Ettevõte on võtnud otsuse rajada teaduslik-tehniline ja tootmiskompleks
just Loksale, seda eelkõige kahel põhjusel: kinnistu ja asukoht. 2010.
aastal ühines Loksa Vene gümnaasium Loksa I keskkooliga ja jättis
tühjaks Vene gümnaasiumi hooned kogupindalaga 6500 m². See oli
ettevõttele üheks argumendiks – sobiva hinnaga kinnistu.
Loksa linnavalitsus oli mitu aastat tegelenud hoonele otstarbe leidmisega,
arutluses on olnud nii majutusettevõtte kui ka tootmise ja hooldekodu
rajamise mõtted. Otsingute ja läbirääkimiste tulemusena sõlmiti aastal
2013 lepingud Tenemar ja Kornelius OÜga, kes kinnistu omakorda
Kaskod-Mtronixile müüsid.
Soodne logistika
Teiste argumentidena on Tallinna lähedus, mis hõlbustab logistikat
ja võimaldab töötada vastavate asjatundjatega ja teadlastega Tallinna
tehnikaülikoolist.
“Lisaks lubab Loksa asukoht küllaltki kiiresti pakkuda tooteid meie
partneritele Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides,“ ütles KaskodMtronixi mehaanikateaduste doktor ja ettevõte tegevdirektor Andrei
Krianev. Krianev lisas, et täna on elektroonika-mehhatroonika turg
hea ja tulevikus plaanitakse laiendada nii ettevõtte suundumusi kui ka
klientuuri.
Loksa linnapea Värner Lootsmann tervitab igati ettevõtja tulekut ja
loodab, et tulevikus tuleb neid veel. “Loomulikult on iga asjaliku ettevõtte
tulemine linna suure väärtusega mitte ainult Loksa linnale, vaid kogu
piirkonnale. Oleme tegelenud ja tegeleme jätkuvalt erinevate variantide
otsimisega ettevõtluse elavdamiseks Loksa regioonis. Oleme positiivselt
meelestatud ka selles osas, mis puudutab arenguid Loksa laevatehases,”
ütles Lootsmann.
TEAVE
KASKOD MTRONIX OÜ peamised tooted
• Tööstusseadmete ja energeetika valdkonnas mehhatroonika
süsteemide jaoks vajalike ventiil-reaktiiv-elektrimootorite
tootmine.
• Sisseehitatud mikroprotsessori juhtimissüsteemide ja tööstuslike
arvutite väljatöötamine ja tootmine.
• Sisseehitatud mooduliplaatide ja kaasaegsete mikrokontrollerite
ning mikroprotsessorite väljatöötamine ja tootmine.

Loksa linn on nüüd 22. aastane
ja seda tähistas augustikuu kahekümne teisel päeval loksalane koos
sõpradega täiel rinnal varavalgest
hiliste öötundideni. Nii nagu igal
linna sünnipäeval jagus tegemisi
suurtele ja väikestele ning traditsiooniliselt olid kõik üritused
kõigile tasuta. Loksa Linna Päeva
korraldajaks oli SA Loksa Kultuur koos tublide abilistega. Linna
Päevaga seotud kulude katmisel
andsid võrdse panuse Loksa Linnavalitsus ja arvukad sponsorid.

Kallid õpilased!
Austatud õpetajad ja isad-emad!
Eestimaa lühike suvi on lõppenud ja lõppenud on ka nende kümnete
tuhandete noorte suvepuhkus, kes täna oma kooliteed alustavad või jätkavad.
Loksa kooli jaoks oli eelmine aasta eriti edukas - 61. lennu 29-st noorest said
medali 6 lõpetajat!
Kuldmedaliga lõpetasid kooli Pent Paalberg, Katarina Ilves ja Silvia
Piikmann, hõbemedaliga lõpetasid Annely Jürimets, Miron Storožev ja
Janett Treisalt.
Teil, kes te täna koolipinki istute, on, kelle järgi joonduda.
Kooliaasta esimene päev on alati eriline, isegi neile, kes astuvad juba üle 12
klassi lävepaku.
Soovin 12-ndale klassile veel viimast pingutust, sellist, mis tooks Teile
järgmisel kevadel rahulolu, kui vaatate tagasi läbikäidud kaheteistkümnele
aastale.
Loksa koolipere on sellel aastal veidi väiksem tavalisest. Seda eeskätt
seetõttu, et paljud põhikooli lõpetajad otsustasid otsida uusi väljakutseid
praktilises töös või kutsehariduse omandamises. See oli nende noorte valik
ja usun, et õige valik. Sellel aastal asub gümnaasiumiharidust taga nõudma
tavalisest vähem kümnendikke aga näen ja usun, et järgnevad aastad on meie
jaoks rõõmsamad. Aga siin sõltub palju Teist, armsad põhikooli lõpetajad.
Ärge piirduge 9 klassiga, vaid saage tublideks gümnasistideks Loksa
Gümnaasiumis. Elus on vaja väga head haridust ja Loksa Gümnaasiumist
saadav haridus loob Teile selleks kõik eeldused.
Aga on ikka nii, et kui ühed lõpetavad, siis teised alustavad. Kõige suuremad
tõi täna Loksa Gümnaasiumi saali kõige pisemad – 1. klassi õpilased. Eile
oli Teie kõige tähtsam töö mängimine, mis tänasest asendub õppimisega.
Olge tublid. Olge teadmistejanulised. Lugege palju, küsige palju. Teil targad
õpetajad ja tublid emad-isad, nemad vastavad. Nemad peavad Teile vastama.
Kallid õpetajad! Teie tänuväärne töö saab parima tunnustuse läbi Teie
õpilaste tänude. Ja olgu neid ohtrasti.
Armsad lapsevanemad! Kordan ennast, aga kutsun Teid ikka ja jälle
suuremale koostööle kooliga. Ainult koos anname oma lastele parima
hariduse ja ainult koos suudame hoida Loksa kooli ka tulevikus.
Soovin Teile kõigile ilusat koolitee algust!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea, Kuusalu vallavolikogu liige

Loksa Posti 27
asuv endine Vene
gümnaasium on
Kaskod-Mtronixile
logistiliselt hea
asupaik, kust
eletroonilisi tooteid
toota ja edasi saata

Meie tegemisi soosis väga ilus ilm
ja rahvast oli rohkelt nii lähedalt
kui kaugelt. Päev algas meie
riigi hümnihelide saatel piduliku lipuheiskamisega linnaväljakul.
Õnnetriinu lasteaia lapsed lugesidlaulsid ja südantsoojendava luuletuse kodulinnast esitas proua Lidia
Golubeva. Meie riigi hümni laulis
sellel aastal a capella Jevgeni Fjodorov. Päeva avamisel osalesid ja
linlasi tervitasid Loksa linnapea ja
Loksa koguduse õpetaja.
Kõige rohkem oli tegevusi lastele
– suur batuut, inimpall ja näomaalingud. Pidupäeva aitasid mõnusaks teha JJ Street noored tantsijad,
kes avasid ka õhtuse kontsertosa.
Päeva tippsündmuseks kujunes
22-meetrise võileiva valmistamine
kultuurikeskuse pargis, valmistajateks linna asutused, ettevõtted
ja kodanikuühendused. Tavaks on
kujunenud ka linnapea vastuvõtt
kultuurikeskuses linna teenekatele
kodanikele. Suurt huvi tundsid
külalised meie käsitöömeistrite
võrratute näputööde näitus-müügi
vastu ja edukas oli ka kunstnik
G.Tsukkeri akvarellide näitus.
Pidupäevakontserdil astusid üles
Loksa linna line-tantsustuudio
RANNALAINED ja idamaiste
tantsude stuudio ALIYAH kergejalgsed naised ning nautida saime
akordionivirtuoos Kert Krüsbani.
Soojalt võeti linlaste poolt vastu
laulja Laura Junson & The JETH
ning koos Luisa Värgiga lavale astunud ansambel KELLAWÄRK.
Loksa noorte oodatud öödisco oli
eriti rahvarohke - discoriks DJ
KOLZAR.
Loksa Kultuurikeskus tänab linnahoolduse töötajaid, päevajuht Lauri
Metust ja kõiki arvukaid päeva edukaks kordaminekuks käed külge
pannud abilisi.
Kohtumiseni järgmisel suvel Loksa
linna 23-ndal sünnipäeval ja Eesti
Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäeval!
Korraldajate nimel
Helle Lootsmann
Maria Kudrjakova
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ksa linn tähistas sünnipäeva
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Loksa Linnavolikogu tegevusest
Augustis pidas volikogu kaks
istungit.
- Kuu esimesel istungil toimus
Loksa linna põhimääruse
eelnõu 1. lugemine. 2008. aastast
kehtinud ja 2009. aastal muudetud
põhimäärus vajas seadustega
kooskõlla viimist seoses kohalike
omavalitsuste korraldamist
reguleerivate uute õigusaktide
vastvõtmisega ja olemasolevate
seaduste muutmisega. Põhimääruses
vajasid täpsustamist ka mitmed
juba kehtivad regulatsioonid. Kuna
põhimäärusesse sisseviidavate
täienduste, muudatuste ja
täpsustuste hulk oli suur,
nõustus volikogu linnavalitsuse
ettepanekuga mitte hakata
muudatusi sisse viima seni
kehtivasse määrusesse vaid võtta
vastu linna uus põhimäärus.
-Volikogu kehtestas uue Loksa
linna heakorraeeskirja. 2008.
aastast kehtinud eeskirja toodi
sisse mitmed muudatused ja
täiendused. Lisati kalmistu
heakorranõuded, supluskoha mõiste.
Täpsustati Loksa Linnahoolduse
kohustusi linna haljastamisel ja
korrashoiu tagamisel. Uue eeskirja
kohaselt on keelatud mootor- või
maastikusõidukiga loata viibimine
supelranna alal, avalikes parkides
või linnaväljakul. Lemmikloomade
pidajad on kohustatud looma
jalutama viies kinni pidama
Loksa linna koerte, kasside ja
teiste koduloomade pidamise
eeskirjast. Keelatud on jalutada
koeri supelranna alal, parkides,

linnaväljakul, lastele mõeldud
mänguväljakutel ja spordiväljakutel.
Täiendati kinnistu ja ehitise
omaniku ja müügikoha omaniku
kohustusi.
Uue heakorraeeskirja kehtestamisega seoses muudetakse ka
Loksa linna koerte ja kasside pidamise eeskirja, sest peale koerte ja
kasside peetakse Loksal ka muid
koduloomi. Nendegi pidamine vajab
reguleerimist.
-Volikogu delegeeris Loksa Linnavalitsusele ehitusseadustikuga,
planeerimisseadusega ning
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete
täitmise. Määrus võeti vastu seoses
planeerimis- ja ehitusvaldkonda
reguleerivates õigusaktides tehtud
muudatustega. 2009. aastast
kehtinud Loksa linna ehitusmäärus
tunnistati kehtetuks.
-Volikogu otsustas lõpetada
linna hallatava asutuse Loksa
Sotsiaalkeskuse tegevuse.
Sotsiaalkeskus loodi eesmärgiga
tagada Posti 11 hoones eakatele ja
puuetega inimestele kaasaegsed
tingimused huvitegevuseks ja vaba
aja veetmiseks ning sotsiaalteenuste
osutamiseks. See eeldas hoone
rekonstrueerimist ja kasutusele
võtmist täies mahus. Raha
projekti elluviimiseks taodeldi
mitme aasta vältel korduvalt EL
tugifondidest ja Põhjamaade

Jäätmejaam alustab ohtlike jäätmete ja
eterniidi vastuvõtmist
Loksa linna Jäätmejaam, mis avati selle aasta jaanuaris on saanud loa
hakata vastu võtma ohtlikke jäätmeid ja asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale.
Vastuvõttu alustatakse septembri teisest nädalast. Ohtlikke jäätmeid saab
tuua jäätmejaama tasuta. Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete vastuvõtu hind
on 80,00 eurot ühe m³ eest.
Ohtlike- ja asbesti sisaldavate jäätmete vastuvõtu aegade kohta saab teavet
Loksa linna koduleheltwww.loksalinn.ee.
Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda abilinnapea Andres Kaskla
poole, meili aadressil andres@loksa.ee või telefonidel 6031253, 5086283.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Tähelepanu!
16. septembril 2015 toimub TASUTA
suurjäätmete äravedu (mööbel,
madratsid, vaibad, diivanid).
Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume
saata avaldused kuni 11. septembrini 2015 e-postile:
laivi.kirsipuu@loksa.ee, milles on märgitud lepingu number
ja lepinguline isik, jäätmete kirjeldus, asukoht ning
ligikaudne kogus.
Jäätmed palume panna jäätmekonteinerite juurde, eraisikud
panevad oma territooriumile nii, et on tagatud juurdepääs.
Kellel ei ole võimalust e-postiga saata, palun tuua vastav
avaldus Loksa Linnavalitsusse.

Ministrite Nõukogult, kuid taotlusi
ei rahuldatud. Hinnanguliselt
vajas hoone korda tegemine ca
300-350 tuhat eurot. Linnavalitsus
leidis võimaluse väiksemate
kulutustega osutada inimestele
sotsiaalteenuseid ja võimaldada
ruume huvitegevuseks. Hetkel
remonditakse päevakeskusele
mõeldud ruume aadressil Pärna
tn 1b. Nõustamistegevuseks on
võimalik kasutada linnavalitsuse
ruume.
Seoses Loksa Sotsiaalkeskuse
likvideerimisega tunnistas volikogu
kehtetuks ka sotsiaalkeskuse
põhimääruse.
Volikogu võttis vastu otsuse,
mille alusel OÜ Loksa Haljastus
saab esitada äriregistrile
kandeavalduse osaühingu kapitali
suurendamiseks 40000 euro
võrra. Avalduse rahuldamisel
suureneb OÜ Loksa Haljastus
osakapitali suurus 710 597 euroni,
mis koosneb ühest Loksa linnale
kuuluvast osast. Osaühingu kapitali
suurendati Loksa linna vee- ja
kanalisatsiooniprojekti rahastanud
Keskonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) palvel.
Volikogu seadis tähtajatu
isikliku kasutusõiguse 0,4 kV
elektrimaakaabelliini rajamiseks
taotleja Elektrilevi OÜ kasuks
Loksa linnale kuuluval maaalal Tallinna 49. Koormatava ala
pikkus on 18 m, pindala 44 m2.
Maakaabelliin hakkab varustama
Rohuaia tn 1a automaattanklat.
-Volikogu otsustas jagada

kolmeks kinnistuks Loksa
linnale kuuluva, 5491 m²
pindalaga kinnistu aadressil
Tallinna 45, kus paikneb
linnavalitsuse administratiivhoone
linnaraamatukogu ja garaažiga ning
kaubandushoone. Linnavalitsuse
kinnistu suuruseks jääb 2988 m2.
Eraldi, ca 1085 m² kinnistul hakkab
paiknema kaubandushoone Tallinna
43 ja Papli tänava äärde moodustub
ca 1424 m² kinnistu aadressiga
Tallinna 41. Uusi kinnistuid on
võimalik võõrandada, näiteks
kaubandushoone rentnikele, kui
nad tahavad hoone korda teha ja
oma äritegevust laiendada. Kinnistu
jagamisega hakkab tegelema Loksa
Linnavalitsus.
-Volikogu kehtestas Mere 4 ja
osaliselt Mere 14 ning nende
lähiala detailplaneeringu (DP).
Planeeringu koostasid TinterProjekt OÜ ja Loksa Linnavalitsus.
Planeeringuala hõlmab ca 3,8
hektarit. DP võeti linnavalitsuse
poolt vastu märtsis 2015, avalik
väljapanek toimus 6. aprillist 2015
kuni 6. maini 2015. Planeeringut
täiendati huvitatud osapoolte
kõikide soovide kohaselt ja see
sai kõik nõutud kooskõlastused.
DP-ga piiritleti Valgejõe suudme,
Mere tänava ja Hara lahega
külgnev hoonestusala, lahendati,
liikluskorraldus, parkimine, haljastus ja tehnovõrgud. Moodustus
krunt, mille sihtotstarbeks on
ärimaa, mille võib hoonestada
8% ulatuses. Planeeritud alal
kavandatakse puhketeenuste

pakkumist. Hoonestusalale
kavandatakse majutusasutust,
toitlustuskohta, kämpinguala
hooneid. Planeeritud on ala
tervisespordi- ja mänguvahendite
rajamiseks ning telkimisala.
Sportlikud tegevused on
koondatud vahenditega varustatud
spetsiaalsetele aladele.
-Volikogu otsustas võõrandada
Ruslan Nikolajevile
otsustuskorras Loksa linna
omandis oleva 1-toalise, 22,3 m2
suuruse korteriomandi Pärna
7-22 hinnaga 1 500 eurot.
-Volikogu kehtestas linnavalitsuse
muudetud struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu.
Otsusega täpsustati ametikoha
nimetust ning asendati senise
sotsiaaltööspetsialisti ametikoht
lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialisti
ametikohaga. Muudatuse tulemusena on linnavalitsuse kahel sotsiaaltöötajal pädevus
tegeleda nii sotsiaaltöö kui ka
lastekaitsetööga. 1.septembrist on
Loksa Linnavalitsuse struktuuris 13
ametikohta ja 5 töökohta.
Augusti kuu teisel istungil toimus
linna põhimääruse 2. lugemine.
Eelnõu menetlemine lõpetati
ja Loksa linna uus põhimäärus
kinnitati ühehäälselt.
Rohkem informatsiooni Loksa
omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee
Rein Heina
Volikogu esimees

Ei ole minu oma – pole kahju?
Kaks aastat on möödas Loksa linna
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti lõpetamisest. Projekti ellu viimiseks kulus
suur hulk raha nii EL fondidest kui
ka meie, Loksa linna elanike oma.
Kahjuks täna, ainult kaks aastat
hiljem, on OÜ Loksa Haljastus sunnitud tegelema joogiveepumpla
Posti tn 27a hoone remondiga. Meie
noored on kirjatargad, oskavad kirjutada (isegi seintele). Oleme juba
harjunud graffititega – vahel vigadega ja ebameeldiv, kuid on ikka
talutav. Aga miks on vaja lõhkuda
seinaplaate!? Näib, et kodus või aias
vanemaid aidata ei ole „kõva mehe“
käitumine, selle eest sõbrad austama
ei hakka. Aga kui saab midagi lõhkuda – see on VÄGEV! Ja kutid rakendavadki oma jõudu, kas lastemänguväljakuid või istepinke lõhkudes või
betoonist lillekaste ümber lükates
või ujula- ja veepumplahoone seinaplaate murendades-pudendades.
Ja toimetatakse mitte ainult pimedatel öödel, vaid lausa päeval või õhtul.
Noorukid „vallatlevad“, aga nendest
mööduvad ükskõiksed täiskasvanud.
Ikka põhimõttega - ei ole minu oma
– pole kahju!

enamik elanikest tunneb üksteist.
Ja suure tõenäosusega täiskasvanu
teab, kelle vanemate uljaspea rakendab löömamehe jõudu vale otstarbega. Kui ei ole soovi suhelda lapsevanematega, no siis helistage või
tulge teavitage linnavalitsust – kes ja
kus lõhub meie ühist linnavara.

Lugupeetud täiskasvanud, loomulikult, olete te väsinud töölt tulles ja
muidugi – need pole teie lapsed ja
see pole teie probleeme, kuid vähemalt suulise noomituse võiks ju teha.
Kui Te ei soovi saada lõhkujate solvangute objektiks, siis saate teavitada vanemaid tema lapse „kangelastegudest“. Te lihtsalt peaksite.
Tegemist on kõigi linnaelanike ühise varaga! Meie linn on väike ning

OÜ Loksa Haljastus remontis ära
veepumplajaama seinad ja loodab
väga, et pole vaja lähemal ajal jälle
remontida. Isegi see, et õppeaasta algas ja noored on hõivatud õppimistega, ei tähenda, et ulakuse ja vandalismi
jaoks ei jätku aega - ikka jätkub.
Joogivee pumbajaam peab töötama
aastaringselt (ka talvel). Aga vandaalid
lõhuvad seinapaneele ja rikuvad pumbajaama soojaisolatsiooni, siis võib nii

juhtuda, et kellegi tehtud rumaluse tõttu jääb talvel linn ilma veevarustuseta.
Kas seda on meile vaja?
Seepärast abipalve pumplatele
lähedalolevate majade elanikele aga
ka koerte omanikele, kes jalutavad
oma lemmikloomadega endise Loksa Vene Gümnaasiumi või vee pumbajaama alal – kui te märkate noori,
kes kirjutavad seintele või lõhuvad
seinu, palun helistage Loksa Haljastuse tel 55512015.
Viktor Fjodorov
OÜ Loksa Haljastus tegevjuht
Tatjana Boitsova
OÜ Loksa Haljastus
klienditeenindaja
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Loksa noored olid väga edukad Tore tarkusepäev Loksa Lasteaias Õnnetriinu
Kaitseliidu Harju maleva
1. september - tarkusepäev. Seda
tähistab nii koolipere kui
2015 aasta meistrivõistlustel päeva
ka Õnnetriinu lasteaed. Toimub ju
õppimine ja teadmiste kogumine
mõlemas asutuses. Selle vahega
laskmises
ainult, et lasteaias tehakse seda läbi
22. augustil toimusid Kaitseliidu Harju maleva 2015. aasta meistrivõistlused
laskmises. Arvestust peeti nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. Igasse
malevkonna võistkonda pidi kuuluma ka üks kodutütar ja üks noorkotkas.
Võistkondlikult tuli I kohale Rävala malevkonna 1 võistkond, kus andsid
oma tubli panuse ka Hanna-Eliise Kiviberg ja Siim Aksel Amer. Hanna-Eliise
saavutas 30 lasku lamades väiksekaliibrilisest püssist tüdrukute arvestuses I
koha ning oli üldarvestuses oma 261 silmaga neljas. Samas võistlusklassis
sai Kristi Tammemäe 2. koha ning poiste arvestuses Siim Aksel Amer 2.
koha. 30 lasku ringmärki väiksekaliibrilisest püstolist tuli noorte arvestuses
Siim Aksel I kohale. Kristo Metus võistles Kose malevkonna võistkonnas
ning nad saavutasid meeskondliku 2. koha.
Margit Amer
Loksa rühmajuht

mängu.

Selle aasta 1. septembri looks
oli „Vikerkaare lugu“. See lugu
on sõprusest ja selle tekkimisest.
Ja nii nagu vikerkaare värvid on
taevalaotuses sõbralikult koos, nii
on ka meie lasteaiapere.
Kaja Tilk
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
muusikaõpetaja

Rannavõrkpalli turniir Loksa Rannas oli
edukas!

22. augustil toimus juba kuuendat aastat Loksa rannas rannavõrkpalliturniir.
Meeste võitjad:
1. koht Mihkel Sepp, Aleksander Eermaa
2. koht Taavi Relvik, Madis Akkel
3. koht Rasmus Meius, Kristo Meius
Naised
1. koht Marit Laidroo, Anna-Liisa Ovir
2. koht Mari-Mai Koha, Laura Väikemaa
3. koht Mirjam Sillajõe, Silvia Piikmann
Täname rannavõrkpalli toetajaid:
Loksa Laevatehase AS
Kuivoja puhkekeskus
Viinistu konverentsi-ja kultuurikeskus
Kotka Forell
Kotka Rist OÜ
AS A.Le Coq
Oldi Pood
Loksa Clothing Expert OÜ
Kolgaküla Tall OÜ

Ilus suveilm tõi Loksa linnajooksule palju jooksusõpru
Selle aasta linnapäevade jooksuvõistlus tõi stardijoonele kokku 63 spordisõpra.
Kõige rohkem oli nagu ikka lapsi. Kaks ringi ümber kooli ja ujula jooksis 19 vanemat
spordipoissi. Kiireim oli Martin Väli, temale järgnes Robin Pentma ja Johannes Paesüld.
Sama vanuseklassi(8-12a.) tüdrukute hulgas oli parim Gerda Schotter, talle järgnesid Anni
Jõe ja Mia Mikiver.
Nooremate (kuni 7.a) poiste seas läbis ühe ringi kõige kiiremini Hendrik Hang, teiseks
jooksis end Nikita Veritšev ja kolmas oli Ats Arulo. Tüdrukute seas oli parim Vessilina
Suffanova, talle järgnesid Milena Pletnjova ja Liisbet Raja.
Täiskasvanuid tuli stardijoonele kokku 14, nendest 5 olid õrnema soo esindajad. Meeste
raja (umbes 7 km) läbis kõige kiiremini tallinlane Erkki Aadli. Tema on hetkel ka uue raja
rekordiomanik ajaga 20.42. Teisele kohale jooksis end Tauno Hang (22.22) ja kolmanda
koha sai Loksa elanik Rain Gussev (23.51).
Naiste hulgas, nemad jooksid 5,5 km, pani oma paremuse maksma Laura Johanna Mettis.
Tema aeg oli 27.58. Teise aja sai Katrin Saidla (28.41) ja kolmas oli Jaanika Ojasalu (30.25).
Oma grupi võitsid veel Maksim Jevstigvejev ja Anni Jõe.
Kepikõndijaid tuli kokku rajale 3. Nemad läbisid 5,5 km distantsi ajaga 55 minutit.
Loksa Kultuurikeskus autasustas kõiki kolme parimat oma vanusegrupis medalite,
šokolaadi ja märkidega. Loksa ujula pani välja ujula kinkekaardid.
Tänan kõiki osalejaid ja abilisi, kes üritusele oma õla alla panid. Kohtumiseni juba uuel
aastal!
Arvo Liivamägi, võistluste korraldaja

Eesti Loomakaitse Selts: suve lõpp toob
palju hüljatud lemmikloomi
Lemmikloomade suvilapiirkondadesse mahajätmise jätkuva ja laialdase
probleemi tõttu korraldab Eesti Loomakaitse Selts viiendat aastat
kampaaniat „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“. Selle
raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest
endaga kaasa võtma ja märkama hüljatud lemmikloomi.
„Tegelikult tuleb mõelda juba enne lemmiklooma võtmist, kas tema
eest ollakse valmis hoolitsema ka siis kui ta on kasvanud suureks ja aeg
on kolida ruumikast suvekodust tagasi linnakorterisse. Kui loom on aga
endale võetud, on tema saatuse hooleks jätmine väga vastutustundetu
tegu: kahest hüljatud koduloomast kasvab vaid loetud aastatega
paarisajapealine metsik loomakoloonia, mis vaevleb haiguste, külma ja
nälja käes,“ selgitab Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja
Mäll.
Eesti Loomakaitse Selts, lisaks mitmed teised loomakaitse-organisatsioonid
ja aktiivsemad omavalitsused võitlevad igal aastal loomakolooniate
likvideerimisega – ühed leebemal, teised julmemal moel. Kulub palju
ressursse vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade
päästmiseks ja abistamiseks. Ehkki Eestis on loomade hülgamine seadusega
keelatud ja kriminaalkorras karistatav, on hülgajaid keeruline tabada ja
vastutusele võtta kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade
kiipimiseks ja loomaomanike andmete registrisse kandmiseks.
Eesti Loomakaitse Selts kutsub kodanikke üles printima välja “Suvi
läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” kampaania plakateid,
jagama neid oma kodukohas ning postitama kuulutustetahvlitele. Lisaks
teatama hüljatud lemmikloomadest seltsi infotelefonil 526 7117 või
e-postiaadressil info@loomakaitse.ee. Selts kutsub ka kõiki omavalitsusi
üles osalema kampaanias, levitama teavet kohalike elanike hulgas ja
tegelema hulkuvate loomadega kuna kolooniad kasvavad jõudsalt ning
tagajärgedega tegelemine nõuab veel enam aega ja raha. Kampaaniat
tutvustavat reklaamklippi kajastavad ka Eesti populaarseimad tele- ja
raadiokanalid.

6 KULTUUR/ELU
1. oktoobril kell 14.10 Loksa Kultuurikeskuses

Mihkel Poll: “Võõrast muusikat tuleb kuulata
lahtiste kõrvade ja avatud südamega.”

Pianist Mihkel Poll teeb 1. oktoobril, Rahvusvahelisel Muusikapäeval, Loksa Kultuurikeskuses
linnarahvale toreda muusikalise
tervituse.
Puutud interpreedina iga päev
muusikaga kokku. Kuidas on lood
kuulamisoskusega ühiskonnas?
Linnas elades on raske leida paika,
kus poleks mingit taustamüra. See
väsitab ning tekitab paratamatult
immuunsust igasuguste helide
suhtes. Küsimus pole isegi niivõrd
oskuses kui soovis muusikat hiljem
näiteks kontserdil kuulata. Õnneks
seda soovi meil siiski on!
Kuidas jõudsid üldse klaveri
juurde? Mis on need omadused,
mis ühel interpreedil sihile jõudmiseks olema peavad?
Minu vanemad olid mõlemad
muusikud, isa pianist ning ema
laulja ja koorijuht. Kui ma olin
6-aastane, küsisid nad, millist pilli
soovin õppida. Vastasin – klaverit.
Nii algasid minu klaveriõpingud.
Sihti võib määratleda väga erinevalt. Et saada professionaalseks
interpreediks, peab väidetavalt
olema viis protsenti andekust ja 95
protsenti töökust. Selles on oma
tõde, kuigi nii lihtne see kahtlemata
pole. Võib-olla oleks õigeim öelda,
et tähtsaim on piisavalt tugev soov
muusikat esitada, et olla valmis
pikkadeks harjutamistundideks
ning pingelisteks loomingulisteks
otsinguteks.
Kui meenutad end kümne aasta
tagant, siis kas tunned, et vanus
annab ka mingeid eeliseid, mingit
küpsust mängule?
Kindlasti tuleb vanusega kogemust

ning tarkust. Samas lisab vanus ka
vastutustunnet. Eks see ole omamoodi tasakaal.

tide poolest möödunud sajandi teine
pool ning sellest ajast pärineb palju
tõeliselt legendaarsed ülesvõtteid.

Foto: Kaupo Kikkas

Milliste heliloojate loomingul on
sinu repertuaaris eriline koht?
Miks just nemad?
Minu repertuaaris on erinevate
heliloojate teoseid, näiteks Chopin,
Schumann, samuti Enescu, Bartok,
Ligeti jt. Mulle on nende heliloojate
muusika lihtsalt meeldinud.

Kui palju valmistad end ette teiste
salvestusi kuulates?
Kahtlemata on erinevate salvestuste
kuulamine väga inspireeriv ja rikastav. Lõpuks kujuneb interpreedil
esitatavast teosest oma kindel nägemus, kuid selleni jõudmisel võivad
igasugused loomingulised impulsid
abiks olla.

Kuidas sulle tundub – kas sa ise
oskad kuulata? Selle oskuseta vist
muusikuks ei saa.
Ühe esimese asjana lapseea pilliõpingutest mäletan, kuidas
rõhutati, lausa nagu mantrat, et
tuleb ennast kuulata. Siis tundus see
veider ja arusaamatu, aga hiljem
olen mõistnud, et on vahe kuulmise
ja kuulamise vahel. On omamoodi
maagia selles, kuidas üksikutest
helidest moodustub mõtestatud
tervik – muusikateos. Kuulamise
kaudu taasloob interpreet muusikapala ning kuulamise kaudu mõtestab
seda omakorda ka publik.
Kas sa vahel tunned, et väsid
kuulamisest?
Kahtlemata. Keskendunud kuulamine väsitab kõrvu ja aju. Kuid
paljudest muudest asjadest võib
märksa kiiremini väsida.
Keda sulle endale kuulata
meeldib?
Häid muusikuid on väga palju
ja tore on see, et internetimeedia
vahendusel on suur hulk ilusaid
salvestisi vabalt saadaval. Tihti satun kuulama just vanemaid salvestusi. Eriti rikas oli suurte interpree-

Ja lõpuks – kuidas kuulata muusikat, mis on võõras?
Lahtiste kõrvade ja avatud südamega.
Muusikapäev pakub kuulamisrõõmu
kõigile eestimaalastele.
Nimelt leiab sel päeval üle terve
Eestimaa aset üle kahesaja
kontserdi.
Muusikat on igale maitsele, alates
Eesti klaveriorkestri etteastest
Vanemuise kontserdimajas kuni
lühikontsertideni bussides, trollides,
ujulates, haiglates ja mujal.

Mihkel Poll on eesti juhtivaid noorema põlvkonna pianiste, keda
iseloomustab väga lai repertuaar Bachist Ligetini. Tal on ette näidata
rida edukaid osavõtte nii kodu- kui välismaistel konkurssidel. Nii on ta
saanud esimesed preemiad Rina Salo Gallo nimelisel pianistide konkursil
ja Tallinna Rahvusvahelisel pianistide konkursil. Ta on andnud kontserte
mitmel pool maailmas, alates Portugalist ja Kreekast ning lõpetades
USA ja Venemaaga, ning seisnud soliidsete orkestrite ees nagu Sinfonia
of Birmingham, Birmingham Schools’ Symphony Orchestra, Norwichi
Philharmooniaorkester. Hetkel õpib ta doktorantuuris Ivari Ilja käe
all. Muusikapäeval esitab ta Bartoki süidi “Vabas õhus”, Enescu 1.
klaverisonaadi ja Tšaikovski pala “Mõtisklus”.

Ka tänavusele Muusikapäevale
paneb punkti traditsiooniline
Muusikapreemiate tseremoonia, mis
toimub Estonia Kontserdisaalis.
Piduliku sündmuse täidab muusikaliselt ERSO dirigent Arvo Volmeri
juhatamisel.
Veiko Tubina lavastatud rännakut
läbi erinevate muusikapreemiate
on võimalik jälgida kõigil huvilistel
ETV otseülekande vahendusel.

Meeldejääv laagrinädal Paides ja Hiiumaal
Projekti „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”
rahastusel toimus 17-23. august 2015
koostöös Paide ANK ja Emmaste
ANK laager „Südames ja mere taga.”
Loksalt osales laagris 8 vahvat noort,
lisaks 8 Paidest ja 8 Emmastest kokku 24 noort.
17. augusti hommikul sõitsime
Paidesse, kus noortekeskuses toimus
majutus ning tutvumine teiste laagris
osalejatega.
Kuna laagri eesmärk oli anda võimalust leida uusi sõpru, õppida
meeskonna tunnet, siis jagati noored
kolme rühma. Kõik mõtlesid endale välja vahvad nimed ning nii
asusidki oma vahel võistlema „Kollased”, „Paide raekoda” ja „Kirik”.
Noored said mõõtu võtta orienteerumises Paide linnas ning võisteldi ka
talendišõus ning naljakates spordivõistlustes. Huvitav oli ka Paide
raamatukogus toimunud viktoriin
lastekirjanduse teemadel.
Nii noored kui ka täiskasvanud
ootasid kõik põnevusega sõitu
Hiiumaale. 20. augustil suunasimegi
bussi nina sinna poole. Enne praami
peale minemist tegime veel väikese
jalutuskäigu Haapsalus ning imetlesime promenaadi ja piiskopilinnust.

vitav ekskursioon mööda Hiiumaad.
Ka Emmastes toimus maasikumäng,
mis oli veidi uudne ning vajas mobiilirakendust lugemaks QR-koode.
Noored andsid tagasisidet, et see
mäng osutus veidi raskeks. Saime
kõik kogemuse võrra rikkamaks,
mida võiks teinekord teisiti teha - nii
korraldajad kui ka osalejad.

Hiiumaal ööbisime Emmaste Avatud Noortekeskuses. Selgus, et väga
vähesed meie hulgast olid varem
käinud Hiiumaal, seega oli väga hu-

Meie laagris osalesid ka Paide
Avatud Noortekeskuse vabatahtlik
22-aastane Pierre Prantsusmaalt ning
Emmaste Avatud Noortekeskuse
26-aastane Peter Slovakkiast, kes
oma elurõõmu ja temperamendiga
andsid laagrile väga palju särtsu
juurde. Lapsed said oma inglise

keele oskust harjutada ning vähese
keele oskuse taha ei jäänud ükski
vahva ettevõtmine, sest noormehed
õpivad ka eesti keelt.
Suurepärane ilm lausa sundis igal
päeval ka ujuma minemist, saime
tunda sisemaa inimeste tehisjärves
suplemist ning nautida Hiiumaa
mereranda nii kividega kui ka liivasemat.
Transport, praamisõit, muuseumide

piletid ja toitlustus oli kõik tagatud
projekti rahadega.
Suur tänu Olevile, kes tagas meile
kogu laagri ajaks transpordi igale
poole kuhu soovisime!
Noored jäid laagriga väga rahule
ning uued sõbrad on oodatud järgmisel aastal Loksale!
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja
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Lauatennise treeningud Loksal
Lauatennis on intelligentne ja emotsionaalne mäng, mis arendab: kiirust,
vastupidavust, täpsust, koordinatsiooni
Tule lauatennisetreeningutele,
sest:
n see on üks kiireimaid spordialasid ning on ühtlasi ka olümpiaala;
n seda saab harrastada läbi aasta;
n harrastatakse väga noorelt kuni väga kõrge eani – see on aktiivne
tegevus kogu eluks;
n sõbralik, vaheldusrikas ja väga väikse vigastuste ohuga;
n mugav – väike reket ja riided kotti ning trenni;
n on sobilik nii tüdrukutele-poistele kui ka meestele-naistele;
n ei ole kallis spordiala;
n alustada pole kunagi hilja ning harjutamine teeb meistriks.
Lauatennisetreeningute toimumisajad: treeningud toimuvad alates
14. septembrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti Loksa võimlas.
Kell 17.00 1.-3. klassi lapsed. Nii poisid kui tüdrukud
Kell 18.00 4.-6 .klassi lapsed. Nii poisid kui tüdrukud
KELL 19.00 7.-12. klassi noored ja ÜLEJÄÄNUD HUVILISED.
Eelregistreerimine ja info telefonil 5041944,
e-mail: rainer.lapp@loksa.ee

T A H A N U J U M A !!!
UJUMISTREENINGUD LOKSA UJULAS ALGAVAD
08.09.2015

Erinevad vanuserühmad
		
5.a – 6.a kell 17.00
		
7.a – 10.a kell 18.00
		
11.a - ... kell 19.00
Oodatud on kõik ujumishuvilised lapsed alates 5. eluaastast.
Treeningud toimuvad teisipäeva ja neljapäeva õhtuti.
Täiendav info Tel. 50 41 944 Registreerimine Tel. 6 888 055

Loksa Gümnaasium võtab konkursi
korras tööle:
- põhikooli aineõpetaja osalise koormusega
(ajalugu ja ühiskonnaõpetus)
- eripedagoog 1,0 ametikohta

Septembris on Loksa Gümnaasiumi fuajees avatud Ameerika
Ühendriikide Suursaatkonna näitus “Ameerikat kujutades/Picturing
America”- (Ameerika ajalugu läbi kunsti).
Tulge vaatama!

kella 13:00-18:00.
Info tel 607 5628 või 516 4424

Avaldus, CV, tervisetõendi, haridus tõendavate
dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava
dokumendi koopiad saata aadressil
kool@loksa.edu.ee ja
onnela.tedrekin@loksa.edu.ee

Alates 01. septembrist 2015 korrigeeritakse maakonna ida suuna avalike liinide sõiduaegu, millega seoses
muutuvad paljudel liinide ka väljumisajad.
Muudatused Loksa suunal:
Liinil 152 Tallinn - Kuusalu - Kolga - Loksa
lisatakse tööpäeval üks ring väljumisega peatusest Balti jaam
kell 5:05 ja peatusest Loksa kell 6:05. Sellega seoses nihkub
kella 5:55 väljumine Loksalt hilisemaks → 6:15.
Liinil 152 Tallinn – Kuusalu – Kolga – Loksa
alustatakse peatusest Balti jaam väljumisel kell 7:00 Loo/
Kostivere teenindamist ja peatusest Loksa väljumisel kell 7:10
Kuusalu kooli teenindamist.
Liinil 155 Tallinn – Laagna – Kuusalu – Loksa
väljumine Loksalt kell 14:00 asendatakse liiniga 151 (uus
väljumine Loksalt kl. 13:55), mis hakkab läbima peatust Kolga.

Loksa Muusikakooli ettevalmistusklassi
katsed toimuvad
17. september ja 18. september

Liinil J2 Jõelähtme - Kaberneeme - Kullamäe
laupäevase ringi, väljumistega Jõelähtmelt kl 10:15 ja
Kullamäelt kl 10:45, teenindamine lõpetatakse ja asendatakse,
sarnaselt pühapäevaga, väljumistega Jõelähtmelt kl 13:15 ja
Kullamäelt 15:20.
Koondplaani leiab Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt
http://www.harjuytk.ee/ või Loksa linna kodulehelt
www.loksalinn.ee/bussitransport

Otsime bussijuhte väikestele ja suurtele
bussidele
elukohaga Harku,
Saue, Keila, Loksa, Paldiski.
Info tel: 627 2713 või 53358698

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil Kalurite tn 2b
Loksa linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 21600
eurot. Kinnistu asub looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara
laht) umbes 250 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

2.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 4650 eurot. Mereni umbes 300m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

Kõhutantsu treeningud
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.

Loksal, Posti 27 hoones (endises
Vene Gümnaasiumis)
neljapäeviti kell 18.00 alates
10. septembrist.
Õpime klassikalist Egiptuse
kõhutantsu-tehnikat ja
koreograafiat.
Eelnev tantsukogemus ei ole vajalik

4.

Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m²,
sihtotstarve elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine. Enampakkumise alghind 59960 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb
mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m.
Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

Info: www.baladi.ee

Tel 5524252 Katre
Alates 30.septembrist
2015.a vesiaeroobika
Loksa ujulas.

			

Treeningud toimuvad
kolmapäeviti kell 19.15

				
Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo telefonil 6 888 055

Minek on tulekust kurvem,
midagi ikka jääb maha, kõike ju kaasa ei võta,
kui Sa ka südamest tahad.
Mineja jälgedes rohi karedalt torkivaks
muutub,kaasa ta võttis vaid valud,
milliseid võita ei suutnud.

Avaldame kaastunnet Ebele
perega
RIINA KAUGERANNA
surma puhul.

RIINA KAUGERAND
27.07.1944 – 03.09.2015

Avaldame sügavat kaastunnet Kajale
ja Kaidole peredega
Loksa Linnavolikogu
Loksa Linnavalitsus

Loksa Lasteaed Õnnetriinu
kollektiiv

5.

Hoonestatud kinnistu aadressil Posti tn 11 Loksa linn, pindala
2342 m², sihtotstarve ärimaa. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine. Kinnistul asub endine saunahoone pindalaga 527 m², koos
kõikide tehnovõrkudega ja lokaalse kütte võimalusega, võimalik
vaba katusealuse väljaehitamine (umbes 100m²), Hoones on
toimiv elektrisaun. Võimalik on kinnistu suurendamine kõrvalasuva hoonestamata maa arvelt. Enampakkumise alghind on
79 125 eurot.
Loksa linnas on rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteem
ja biopuhasti.

Korstnapühkimise teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil üle 20-aastane kogemus – see on puhtus ja
kvaliteet. Hind on taskukohane, pensionäridele
10% allahindlust.
Tel.: 508 8941 või 6031263. E-post: ignatenko49@mail.ru

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub
ostja.
Enampakkumine toimub 24.09.2015 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

