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Juuniküüditamistest 1941 oli
möödumas kaheksa aastat, kui
tollal juba rahuajal, 1949 a.
märtsis rüüstas Eestimaad uus
küüditamislaine ning oma
kodud pidid maha jätma enam
kui 20000 süütut inimest  rinnalastest kuni raukadeni.
Kolmapäeval, 26. märtsi südapäeval kogunesid loksalased
Loksa Püha Neitsi Maarja kiriku
juures kõigile kodukandi inimeste ohverdustele pühendatud
mälestuskivi juurde. 65. aasta
möödumist stalinlikust märtsiküüditamisest tulid meenutama need, kes lapsena Siberi tee
ette pidid võtma - tänased pensioniealised, MTÜ Vana-Loksa
Seltsi ja MTÜ Rannamännid
liikmed, Loksa linnapea Värner
Lootsmann, Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina ja
Ida-Harju praost Jaanus Jalakas.
Auvalves seisid Loksa kodutütred ja noorkotkad koos oma
juhtide Margit ja Tarmo Ameriga.
Päevakohaste sõnavõttude saateks kõlasid hillitsetud kodumaised viisid proua Anne Jalakase flöödilt. Loksalastel oli
võimalus ja hea meel sel mälestusväärsel päeval kohtuda proua
Anne Eenpaluga, kunagise riigivanema ja peaministri Kaarel
Eenpalu tütretütrega, kellega
koos siirduti Loksa Kultuurikeskusse kohtuma Loksa Gümnaasiumi õpilastega.
Raske on kirjeldada seda vaikust
ja tähelepanu, millega noored
kuulasid Anne Eenpalu mälestusi tollaste aegade õudustest ja
raskustest ning soove noortele
oma unistuste täitmiseks.
Miski ei korva meie perede kaotusi, miski ei tohi ununeda, et ei
korduks enam kunagi selline
kurjus.
Kohtumine lõppes meenutustega
ühises kohvilauas.
Kirikuaias süüdatud küünalde
võbelevad tuled jäid meenutama, kui habras on rahu maa peal
ja meie riigis. Meist igaühe kohustus on seda hoida ja kaitsta.
Helle Lootsmann
Loksa Linnavolikogu
aseesimees
SA Loksa Kultuur juhatuse

Loksa Kandi Ajaleht

Ülelinnalised
talgud
26. aprill
kell 10.00
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Ära unusta!
Palju õnne
sünnipäevaks!
Aprill
Silva Heinoja 87
Appolinaria
Koneva 86
Salme Kiis 86
Vaito Paavo
Luostari 86
Valentina
Shiryaeva 85
Õie Esna 85
Georgy
Timofeev 85
Evgeny Stoma 82
Marta
Koppelmann 81
Tiit Kivila 80
Antonina Zõbo 80
Larisa Antonova 80
Õile-Maria
Karu 80
Raisa Smirnova 80
Antonida
Bakhareva 80
Viktor Larionov 75
Liubov
Shidlovskaya 75
Ljudmila
Karnaukhova 75
Kirikuaias süüdatud küünalde võbelevad tuled jäid meenutama, kui habras on
elu, rahu maa peal ja meie riigis. Et ei korduks enam kunagi selline kurjus...
Vaata veel lk 2

Loksa linnas uusi
ilmakodanikke
ei sündinud
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Rege rauta suvel,
vankrit talvel

AKTUAALNE
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Fotomeenutus mälestusteenistuselt

K

uigi käes on varakevad, saame ja peame juba täna mõtlema
järgmisele kütteperioodile. Kaugküttepiirkonna kehtestamisega 2012.a sätestati ka Loksa linna kaugkütte kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arendus- ja remonditööde läbiviimise
kohustus ning soojusettevõtja vastutus.
Soojatootja OÜ Avoterm lõpetas majandusaastal 2013/2014
Loksa linnas soojuse tootmise puiduhakkest. Tahkekütusel katlal
(ehitusaasta 1974) tekkisid tõsised tehnilised puudused, mis takistasid katla ohutut ja efektiivset ekspluateerimist, mistõttu tuli
katla töö lõpetada. Oktoobriks 2014 paigaldab OÜ Avoterm
Loksale põlevkiviõlil töötava konteinerkatlamaja koguvõimsusega 5,6 MW.
Soojuse tootmine ainult vedelkütusekateldega on kaasa toonud
tootmise kulude suurenemise, koos hinnatõusuga tarbijatele.
Soojuse hinna vähendamiseks tarbijale võttis OÜ Avoterm arenduskohustuse, mille kohaselt teostab majandusaastal 2015/2016
investeeringu hakkepuidukatlamaja ehitustöödesse summas
vähemalt 1,5 miljonit eurot.
Loksa VP soojustorustiku keskmine vanus on üle 30-ne aasta,
mistõttu soojustrassikaod on suured ja soojustrasside rekonstrueerimiseks tuleb tulevikus Loksa linnas teha suuri investeeringuid. Loksa soojusvõrgu kogupikkus on 4 939 jm ja sellest
renoveeritud torustiku pikkus moodustab vaid 349 jm. Selles,
2012 a. renoveeritud torustikus on trassikadu vähenenud oluliselt
nii absoluutväärtuses kui ka protsentuaalselt.

Aastaks 2017 peaks Loksa soojusvõrk
olema 100% ulatuses renoveeritud. Siis
peaks prognoositav soojustrasside
trassikadu vähenema 27,0%-lt 15,0%-ni.
OÜ Avoterm prognoosib soojuse trassikadu Loksa VP-s majandusaastal 2013/2014 kuni 24%i.
Majandusaastal 2014/2015 kavatseb OÜ Avoterm likvideerida
Loksa VP-s Nooruse  Lasteaia tänava võrguühenduse (250 jm)
ning luua selle asemele Lasteaia  Posti tn ühenduse (85 jm).
Investeeringu maksumuseks on 35 000 eurot. Teostatud
investeeringu tulemusena peaks soojuse trassikadu vähenema
majandusaastal 2014/2015 22,6%-ni.

Loksalastel oli
võimalus ja
hea meel sel
mälestusväärsel päeval
kohtuda
proua Anne
Eenpaluga,
kunagise riigivanema ja
peaministri
Kaarel
Eenpalu
tütretütrega

Järgnevatel aastatel jätkab OÜ Avoterm soojustrassidesse
investeerimist ja sellega trassikadude alandamist. OÜ Avoterm
kavatseb investeerida soojustrasside rekonstrueerimisele 1,4
miljonit eurot. Aastaks 2017 peaks Loksa soojusvõrk olema
100% ulatuses renoveeritud ja ehitatud kaasaegsetest eelisoleeritud soojustorudest. Siis peaks prognoositav soojustrasside suhteline trassikadu vähenema 27,0%-lt 15,0%-ni, mis vastab
Konkurentsiameti tehnilistele nõuetele.

Linnavolikogu tegevusest

Värner Lootsmann
Loksa linnapea

Loksa linnapea ja
Kuusalu Vallavolikogu liige
Värner Lootsmann
võtab vastu Loksa linna ja Kuusalu valla
elanikke igal neljapäeval
14.00-16.00.
Eelnevad kokkulepped
registreerida sekretäri juures
või telefonil 603 1253

27. märtsil toimunud istungil osalesid 14 volikogu liiget, linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead Andres Kaskla ja Hilleri Treisalt ning pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk. Volikogu päevakorras oli 13 küsimust, mille
kohta vastuvõetud määrused ja otsused ei pakkunud huvi vaid volinik
Ilmi Ternovskajale. Valimistel kopsaka häältesaagi kogunenud rahvaesindaja jätkas juba traditsiooniks kujunenud istungite lindistamisega ja
osalejate üllatamisega. Seekordsel istungil esitas IRL-i esindav Ilmi
Ternovskaja volikogule (!?) 5 arupärimist! Seega arupärimised iseendale, millele tahab saada ka kirjalikku vastust! Ka saime istungi käigus
teada, et volinik Ternovskajal ei jätku aega eelnõudega, isegi mitte ligi 4
kuud tagasi avalikustatud 2014.a eelarve eelnõuga, tutvumiseks. Seetõttu
ei kukkunud tal rahva esindamine volikogu istungil kõige paremini välja.
Hääletamisest proua üldse loobus, vaid päevakorra viimases küsimuses
tekkis Ilmi Ternovskajal omapärasel viisil oma seisukohta avaldada,
soovitades kolleegidel võtta tema arvamust nii ja naa !
Volikogu võttis II lugemisel vastu Loksa linna 2014. aasta eelarve.
Eelarve maht on põhitegevuse tulude osas 2 953 829 eurot ja põhitegevuse kulude osas 2 751 983 eurot. Pankadele laenu põhiosa ja Riigi
Kinnisvara AS-le ujula kapitalirendi tagasimakseteks eraldas volikogu
94 209 eurot. Samuti nähakse eelarves ette Loksa linna kui omaniku
poolse OÜ Loksa Haljastus osakapitali suurendamise 50 000 euro võrra
(vaata Loksa linna 2014.a eelarvet linna veebis).
Seoses uue korraldatud jäätmeveo konkursi väljakuulutamise ettevalmistamisega muutis volikogu kolme linna jäätmemajandust reguleerivat õigusakti: Loksa linna jäätmekava 2014-2020, Loksa
linna jäätmehoolduseeskiri ja Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord.
Seni kehtinud aktid viidi vastavusse riigi õigusaktidega, parandati
vormistust ja kehtestati konkursi tarbeks uued piirhinnad. Oma arvamuse
ja ettepanekud uue jäätmekava, jäätmehoolduseeskirja ja jäätmeveo ra-

kendamise korra kohta esitasid Keskkonnaamet, Terviseamet, Harju
Maavanem ja Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskus.
Seadusest tulenevalt toimus linnavalitsuses 10.-23. märtsil 2014 jäätmekava eelnõu avalik väljapanek, mille käigus ühtegi ettepanekut ega
vastuväidet ei laekunud.
Volikogu muutis Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise korda. OÜ Loksa
Haljastus ettepanekul karmistati ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused arvestusega, et ühiskanalisatsioonist
väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja
ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni
toimimist.
Volikogu otsustas taas müüki panna Loksa linnale kuuluvad kinnistud. Avalikul suulisel enampakkumisel on: Kalurite 2b alghinnaga 21600
eurot; Kalurite 2c alghinnaga 4650 eurot; Nooruse 6 alghinnaga 32320
eurot ja Tallinna 30 alghinnaga 12320 eurot.
Volikogu otsustas võõrandada eelläbirääkimistega pakkumiste korras kinnistu Tallinna tn 49. Pakkumise alghind 150 000 eurot. Tegemist
on kinnistuga, millel paikneb Loksa bussijaama hoone, mille rekonstrueerimiseks on vaja leida investor.
Volikogu võõrandas L. Akopyanile otsustuskorras linnale kuuluva 2toalise korteri Nooruse 7-10 ja ostis samalt isikult 2-toalise korteri
Nooruse tn 7-1. Kuna korterivahetusest oli huvitatud härra Akopyan, siis
tasub ta mõlema tehingu puhul notaritasu ja riigilõivu.
Volikogu kinnitas majandus- ja eelarvekomisjoni liikmeks Ester
Rebas.
Rohkem volikogu tegevusest Loksa linna veebis.
Rein Heina
Volikogu esimees
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Miks vallajuhid vaikivad?
Kui 10. märtsi 2014. aasta Päevalehes ilmus ajakirjanik Rein
Sikku ülevaatlik artikkel väidetavatest pahategudest Salmistu
külas, uskusin, et Kuusalu vallavalitsus ka koheselt reageerib 
olgu siis vastulausega või selgitustega põhjuste kohta, miks nii on
juhtunud. Kahjuks seda ei juhtunud. Selle asemel saime lugeda
terve leheküljelise artikli Kuusalu valla imeliselt heast 2014. aasta
eelarvest, mis kuumas üksmeeles olevat vastu võetud. Olgu
üksmeelega, kuidas on, aga soovin, et koalitsioon ka eelarve täitmisega hakkama saab.
Teeb aga kurvaks, et Kuusalu võimukoalitsioon, kes valimistekampaanias rääkis erilisest avatusest, demokraatiast ja suhtlemisest vallarahvaga, väldib meeleheitlikult probleemsete
teemade kajastamist, olgu tegemist soojatootmise, veevarustuse
või detailplaneeringute menetlemisega.
Eriti hell teema tundub olevat planeeringute menetlemine.
Vaatamata sellele, et planeeringutega tegeleb Kuusalu vallavolikogus koguni kaks komisjoni (vist selleks, et igal koalitsiooniliikmel ikka oma komisjon oleks), käib näiteks Kuusalu valla
üldplaneeringu menetlemine juba aastast 2009!
Kümne aasta vanuste detailplaneeringute menetlemisest võiks raamatu kirjutada, olgu siis kohtuasjade või siis demagoogiliste kirjade/selgituste valguses.
Aastaid kestnud Salmistu saaga aga erineb kõigest muust, sest
siin pole Kuusalu vallajuhid pidanud vajalikuks detailplaneeringut
üldse algatada. Sellele vaatamata kerkib merest 50 m kaugusel abihoone, mida võib pigem nimetada Villa Hortensiaks.
Kui kõik toimuv on seadusega kooskõlas, siis selgitage austatud
vallajuhid seda ka Salmistu rahvale, kui seadust on väänatud või
olete seda ise teinud, siis andke ka sellest aru! Aga ärge vaikige!
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige
Loksa linnapea

Mõtteid küla- ja
alevivanema statuudist
MTÜ Eru lahe Rannarahva
Selts (edaspidi Selts) asutati
2005. a. jaanuaris. Samal aastal alustas Kuusalu vald uuendama 2002. aastal kehtestatud
Küla- ja alevivanema statuuti.
Täis energiat, et statuut muuta
demokraatlikumaks, hakkas
selles protsessis osalema Selts.
Esitasime ettepanekuid, osalesime aruteludel ja avaldasime Sõnumitoojas oma ettepanekuid. Kahjuks meie ettepanekutega ei arvestatud.
Täna, kümme aastat hiljem ei
ole me siiski lootust kaotanud,
et meie seisukohtadega arvestatakse.
Rannarahva Seltsi arvates, kas
üks külavanem peaks esindama mitut küla? See peaks
olenema esindatavate külade
suurusest. Vastasel korral
mõni lausa soovibki olla
mitme küla esindaja, et valimiste ajal olla siis häältekoguja mitmest külast!
Statuudi sõnastus peab välistama olukorra, kus külavanem
hakkab juhtima külaelu oma
sõpruskonnaga ja ülejäänud
kogukond jäävad täiesti kõrvale. Elu külades on teinud
läbi suuri muutusi. Enamikes
külades on mitmeid aktiivseid
vabaühendusi, huvigruppe jt.,
keda on vaja küla juhtimisse
kaasata ja anda neile tegevusülesandeid. Rohkesti on
näiteid, kus külas on nende
esindajatest moodustatud külakogu, mis on tänapäevaselt

demokraatlik viis küla juhtimiseks. Külakogu liikmed
valivad endi hulgast külavanema ja jagavad vastutusalad
külas. Sellega leiab lahenduse
ka külakoosolekul osalejate
kvooruminõue, kuna vabaühendused jt. huvigrupid on
oma esindaja juba oma koosolekul valinud.
Kui külas aga vabaühendused
jt. huvigrupid puuduvad, siis
neile küladele tuleb anda võimalus valida küla üldkoosolekul külavanem ja valida
valdkondade (vabaaeg, heakord jne.) vastutavad isikud.
Erinevalt tänasest olukorrast,
peavad külavanema ülesannetest vabastamise tingimused
olema sätestatud statuudiga,
näiteks - külavanem valitakse
kas kolmeks või viieks aastaks.
Kui tubli inimene, siis ju valitakse tagasi. Siis on välistatud
ebameeldivad pinged, kus
külavanema mittesobivuse korral peaks üks osa küla kogukonnast hakkama taotlema
külavanema ümbervalimist.
Kindlasti peab külavanem
vähemalt üks kord aastas oma
tegevusest külarahvale aru
andma.
Lugupidamisega
Linda Metsaorg
MTÜ Eru lahe Rannarahva
Seltsi juhatuse esimees
Telefon 56 917 494
linda.metsaorg@mail.ee
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Eriti
Erakorraline

Arupärimine
Urmas Kirtsi
Kuusalu vallavanem
26 . märts 2014a
Pärast ajakirjaniku Rein Sikku artiklit Süüdistus: ärimees hõivas
kaluriküla ranna, 10. märtsil 2014. a Eesti Päevalehes seoses väidetavate seaduserikkumistega Salmistu külas, on sama küsimusega
mõned külaelanikud pöördunud ka minu poole. Siit tulenevalt palun
kirjalikku vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas artiklis nimetatud Salmistu külas asuvale Uuetoa kinnistule on
välja antud ehitusluba. Kui jah, siis palun väljastada koopia arupärijale)
2. Kas kinnistul toimuv ehitustegevus on vastavuses väljastatud ehitusloaga ja selle aluseks olevaga projektdokumentatsiooniga.
3. Millistele õigusaktidele ja argumentidele tuginedes on vallavalitsus
loobunud antud kinnistule detailplaneeringu kehtestamise nõudest.
4. Kuna nimetatud kinnistul toimub väidetavalt ebaseaduslik ehitustegevus, siis mida on vallavalitsus ette võtnud seaduslikkuse/ebaseaduslikkuse tuvastamiseks.
5. Kui vallavalitsuse initsiatiivil on algatatud väärteomenetlus, siis kas
peate mõistlikuks menetleja Ilmar Pekri seisukohta, tsiteerin: Meil on
menetlemiseks aega kaks aastat. Kas projekti- ja planeeringukohasuse ehitustegevuse tuvastamine nimetatud kinnistul võtab ka vallavalitsuse arvates aega tõesti kaks aastat.
6. Salmistu külaelanikud pöördusid oma probleemidega Keskkonnainspektsiooni, Kuusalu vallavalitsuse ja Maaameti poole 21 nov 2013.
Keskkonnainspektsioon andis oma selgitava vastuse 23 dets. 2013.
Millal ja millise selgitusega vastas Salmistu elanike pöördumisele
Kuusalu vallavalitsus. Palun vastuse koopia väljastada arupärijale.
Vastus arupärimisele palun saata aadressile:
varner.lootsmann@gmail.com
Lugupidamisega
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige

Ei ole midagi erakorralist selles kui valla- või linnavolikogudes
esitatakse umbusaldusavaldusi valla- ja linnajuhtidele  normaalne demokraatia.
Kui Kuusalu vallavolikogu koalitsioon, mida juhib IRL-i kuuluv volikogu esimees Enn Kirsman, 26 märtsi istungil anti sisse
umbusaldusavaldus külaelukomisjoni Emil Rutiku suhtes, võis
eeldada, et avaldust menetlusse järgmisel volikogu istungil aprilli lõpus. Üllatuseks aga selgus, et see ametipost on koalitsiooni
jaoks NII oluline, kokku tuli kiirkorras kutsuda erakorraline
istung  üheks küsimuseks!
2. aprilli volikogu istungil ei suutnud volikogu esimees kuidagi
adekvaatselt selgitada, miks selline kiirustamine. Selle asemel
kuulsime heietust Newtonist ja koalitsiooni kurvast seisust,
millest tuleks kiirest üle saada. Opositsiooni kuuluvate IRL
saadikute (Kuusalu volikogus on ka nii võimalik!) küsimuste
peale selgus veelkord, et Emil Rutiku olla justkui avaldanud kõigile koalitsiooniliikmetele umbusaldust ja tegemist on nagu vastukäiguga  tule taevas appi!
Veel erakorralisemaks muutus istung kui Emil küsis hakkas küsima kõikide kohalolnud saadikute käest, kas ja kuidas Tema, Emil
Rutiku avaldas umbusaldust Jaani, Juhani, Mari ja Tiina ... vastu.
Mõni volikogu liige pööras pea ära, mõni vaikis, mõni poetas
vaikse jah-i...
Tõeliselt sisutihe ja Erakorraline istung!
Asja selguse huvides lisan siia juurde ka Kuusalu vallavolikogu liikme Emil Rutiku vastulause umbusaldusavaldusele.
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige, Eesti Keskerakond

Kuna Sina avaldasid mulle umbusaldust, siis mina
avaldan Sulle umbusaldust, aga kuna meid on rohkem,
siis Sinu umbusaldus ei lähe arvesse
LÜKKAN TAGASI SÜÜDISTUSE
Mina Kuusalu volikogu liige,
Kuusalu valla valijate poolt
mandaadi saanu, teie poolt valitud külakomisjoni esimees
Emil Rutiku, ei ole nõus 26.
märtsil 2014 Kuusalu Vallavalitsusele esitatud umbusaldusavaldusega minule kui Külaelukomisjoni esimehele.
Minu OTSUS astuda välja valmisliidust Ühine Kodu tulenes:
1) Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paragrahv § 17. Volikogu liige Lõige
(2) - Volikogu liige juhindub
seadusest, valla või linna
õigusaktidest ning valla- või linnaelanike vajadustest ja huvidest. Pärast valituks saades
me esindame kõiki valla elanike. Ja mina olen seda teinud.
Ma pole ütelnud, et ma olen
loobunud koalitsiooni leppe
täitmisest. Minu eesmärk on, et
vallamajja tulevad inimesed
hea meelega ja eranditult kõik.
Kõik peab olema läbipaistev,
aus ja selge.
2) Ma ei näe, et minu otsus
välja astuda on kuidagi vastuolus koalitsiooni leppega. Jään
ka edaspidi täitma neid leppeid
mida pean oluliseks, et meie
vallast saab veelgi parem koht
elamiseks.
Oma väljaastumisega pole ma
mingil juhu umbusaldanud ei
volikogu liikmeid ega vallavalitsuse töötajaid. Oma välja astumisega valimisliidust tahan ma
veelkord pöörata tähelepanu
vallajuhi poolt väljaöeldule, ja
sellele, et mulle on need mõtted ja ütlused vastumeelsed.
Ma ei ole nõus sellega, et sellega avaldasin ma umbusaldust
kõigile teistele volikogu- ja
vallavalitsuse liikmetele, kes on

andnud allkirja koalitsioonilepingule.
Minu tegevuse sihiks on olnud
ja on ka edaspidi koalitsioonileppes seatud siht: luua Kuusalu vallast positiivne ja ergas
kuvand, samuti siinsete võimaluste teadvustamine nii praeguste kui ka tulevaste elanike,
ettevõtjate, aga ka kõigi meie
valla külaliste hulgas.
Ma olen lähtunud ning lähtun
edaspidi koalitsioonileppes kirjas olevast eesmärgist: Meie
eesmärgiks on kaasata võimalikult palju vallaelanikke aktiivsesse vallaelu juhtimisse ning
tugevdada kogukonna ühtsustunnet.
Täpsemalt:
47. Toetame oma tegevustega
kuvandit aktiivsest ja kaasavast
vallast, kus on tugevalt kokkuhoidvad kogukonnad. Teeme
tõhusat koostööd valla vabaühenduste ja külavanematega.
48. Uuendame külavanema
statuudi, anname uue hingamise Kuusalu külavanemate
kogu tegevusele.
49. Kaasame asjasse puutuvaid kogukondi vallaelu oluliste
otsuste ettevalmistusse.
50. Taastame alates 2014. aastast majandussurutise tõttu
peatunud külade ühistegevuse
rahastamise. (Maksumus u. 12
tuh. EUR/aastas)
51. Suurendame toetusi vabaühendustele valla rahvale suunatud tegemisteks. (Maksumus u. 5 tuh. EUR/aastas)
52. Toetame vabatahtlikke
päästjaid, kogukondlikke korrakaitseseltse ja Kaitseliitu.
Koalitsiooni leppe punkt 65
ütleb:
Koalitsiooni moodustavad kõik
valimisliidust Ühine Kodu ja
Eesti Reformierakonna nime-

kirjast vallavolikokku ja vallavalitsusse valitud isikud.
Seoses sellega, et koalitsioonileppe punkt 69. ütleb Koalitsiooni koosolekutel ei hääletata, vaid rakendatakse konsensusprintsiipi. Neid küsimusi,
mille osas konsensust ei saavutata, ei lülitata järgmise vallavolikogu istungi päevakorda.
Ei ole teil ei formaalset ega
moraalset õigust mind umbusaldada, kuna mina ei ole
selle poolt olnud ning KONSENSUSPRINTSIIP seega ei
rakendu.
Millal on olnud 2 koalitsiooni
koosolekut, kus seda küsimust on arutatud ning kust on
võimalik lugeda nende koosolekute protokolle?!
Koalitsioonilepe punkt 73. ütleb Erimeelsused koalitsiooni
liikmete vahel lahendatakse
koalitsioonisiseste läbirääkimiste tulemusena.
Palun öelge mulle kes ja millal on
minuga läbirääkimisi pidanud?
Koalitsioonilepe punkt 74. ütleb
Koalitsioon on kokku leppinud
järgmises vastutusjaotuses:
vallavanema, volikogu esimehe, kahe vallavalitsuse liikme
ning arengu-, ehitus- ja planeerimis-, sotsiaal-, haridus ja
noorsootöö-, külaelu-, kultuuri
ja spordi-, keskkonnakomisjonide esimeeste ametikohad
mehitab valimisliit Ühine Kodu
Selle vastu ei ole mina eksinud,
kuna Valimisliit Ühine kodu
MEHITASKI külaelukomisjoni
esimehe koha minuga.
Selles leppes ei ole mitte ühtegi sõna selle kohta, et komisjoni esimees ei või välja astuda
valimisliidust. Seega on teie umbusaldusavaldus õigustühine.
Selle sammuga kui teie mind
umbusaldate, umbusaldate te te-

Foto: Ilmar Saabas
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gelikult kogu koalitsiooni lepet.
PÖÖRDUMINE VOLINIKE
POOLE:
Enamus teist, olen täiesti kindel, oma südames kindlasti nii
ei teeks.
Mul ei ole vaja poolehoidu, mul
on see olemas, nii valijate kui
ka valla teiste kodanike näol.
Ma ei pea õigustama oma
otsuseid, kuna nad on oma
olemuselt ja sisult õiged ja
teenivad õiglust. Ja kui te isegi
teete näo, et ei saa aru millest
küll jutt käib, siis tunnete ilmselgelt mingit vastuolu oma
mõtetes, tunnetes ja käitumises. Ja millest on kahju kohe
kõige rohkem, et selline käitumine ja mõtlemine ja tegutsemine on eeskujuks järgmisele
põlvkonnale.
KUI TE SIISKI TÄNA MIND
UMBUSALDATE, SIIS KAOTAVAD KUUSALU VALLA
ELANIKUD MINU IDEED,
ENERGIA, KONTAKTID, TEADMISED, OSKUSED, MOTIVATSIOONI KUUSALU VALLA KÜLAELU EDENDAMISEL KÜLAELUKOMISJONI ESIMEHENA,
KUID SELLEGA EI PEATA TE
MINU TEGEVUST ÕIGLUSE,
TÕE, LÄBIPAISTVUSE JA AUSUSE NIMEL VALLAASJADE
AJAMISEL.
Emil Rutiku
Kuusalu vald, Uuri küla 2014, 2. aprill

P.S. Konsensus ehk üksmeel on
grupi inimeste arvamuse ühisosa või ühine arvamus. Konsensuslik otsustamine on grupiviisilise otsustamise meetod,
mis taotleb kõigi osalejate nõusolekut ning vastuväidete lahendamist. (Allikas: Vikipeedia)
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Veelkord linna heakorrast
Aprilli lõpus viime läbi iga-aastase heakorrapäeva. Seoses sellega
mõned tähelepanekud. Eriti paneks südamele meie elanikele, kelle
aiamaad asuvad tiikide ääres, Uue tänava majade taga. Mitte ainult aialapikene ei pea korras olema, vaid ka aiatagune. Head
peremeest hinnatakse ikka selle järele, kui puhas on tema ukseesine. Eelmisel aastal ei näinud ühtegi nimetatud koha aiaomanikku
seal ümbrust koristamas. Seekord kutsuks üles just neid elanikke,
kes seal maad harivad: Palun tulge välja ja koristage see ümbrus
ära. Meie omaltpoolt tuleme appi ja viime teie kokku korjatud
prahi ära. Et see töö ilmaasjata poleks tehtud, hoidke silm peal ja
andke teada, kes on need, kelle sodi prügikastidesse ära ei mahu ja
selle metsa alla peavad poetama.

ELU
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Euroopa Parlamendi valimistest
Valida saavad kõik Eesti kodanikud, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.
Lisaks saavad valimistest osa
võtta Eesti kodakondsust
mitteomavad, valimispäevaks 18-aastaseks saanud
Euroopa Liidu kodanikud,
kelle elukoha aadressiandmed on kantud Eesti
Rahvastikuregistrisse.
Hiljemalt 5. maiks saadetakse
igale valijale valijakaart. Kui
Te pole 10. maiks valijakaarti
saanud või kui valijakaardile
kantud andmetes on vigu,
pöörduge selgituse saamiseks
Loksa linnasekretäri poole.
Elektroonilise
valijakaardi
kohta loe lähemalt
https://www.eesti.ee/
portaal/valimised.eabi
Loksa linna hääleõiguslikud

elanikud saavad hääletada
Loksa Linnavalitsuse saalis
(Tallinna tn 45) valimispäeval
25. mail kell 9.00-20.00.
Eelhääletamine
maakonnakeskusest toimub 15.-18.
mail kell 12.00-20.00.
Eelhääletamine Loksa Linnavalitsuse saalis (Tallinna tn
45) toimub 19.- 21. mail kell
12.00 - 20.00. Lisaks on võimalik alates 15. mai kella
09.00 kuni 21. mai kella 18.00
hääletada elektrooniliselt veebilehel
http://www.valimised.ee.
Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.
Igas vallas ja linnas on vähemalt üks selline valimisjaoskond, mis korraldab väl-

jaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist.
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut
tõendav dokument (näiteks
pass, isikutunnistus, juhiluba,
pensionitunnistus), millel on
isiku nimi, sünniaeg või
isikukood ja foto. Isikut tõendava dokumendi alusel kantakse Teie andmed valijate
nimekirja ning väljastatakse
hääletussedel, kuhu kirjutate
hääletuskabiinis kandidaadi
registreerimisnumbri.
Kui Te terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks.
Kirjalikku taotlust saab esitada
kuni valimispäeva (25. mai)

kella 14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või Loksa
Linnavalitsusele.
Valimispäeval saab esitada
taotluse ka telefoni teel kell
09.00-14.00. Taotluse esitamiseks tuleb helistada elukohajärgse
jaoskonnakomisjoni
telefoninumbril.
Telefoninumbri leiab valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt.
Taotluse esitamiseks on vajalik
teada oma isikukoodi, samuti
tuleb komisjoni teavitada
kodus hääletamise põhjusest.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval
25. mail.
Rohkem infot leiate Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt
http://www.vvk.ee/

Oleme teinud mitmeid ettekirjutusi reostatud kohtadest linnas.
Eriti kurb on vaatepilt Posti tn 26 maja taga, Posti tn 24 kuuride
taga ning Lasteaia 4 elamu hoov. Palun, et elanikud võtaksid meie
ettekirjutusi täie tõsidusega. Trahviraha tuleb tasuda kogu maja
elanikel, kui puhtuse nõuet ei täideta.
Laivi Kirsipuu
arenduse ja keskkonnanõunik

Kulu põletamine on
jätkuvalt aastaringselt
keelatud
Sel aastal on kevad tulnud suhteliselt varakult. Sulanud lume alt
on ilmunud nähtavale päästjate igakevadine mureallikas  kulu.
Juba on tulnud palju teateid erinevatest kulupõlengutest, paar
varaseimat jäid juba veebruari lõppu.
Eelmisel aastal registreeriti Harjumaal 181 kulutulekahju. Kõige
rohkem oli neid maikuus, tervelt 76. Arvestades suhteliselt sooja
kevadet, algab kulupõlengute kõrghooaeg sellel aastal kindlasti
varem.
Kulu põletamine on kuritahtlik ja keelatud tegevus. Põlev kulu
teeb kahju nii elusloodusele kui keskkonnale. Kulutulekahjust võivad süttida nii inimeste kodud kui muu vara. Eelmisel aastal
hukkus kulupõlengus ka inimene.
Ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või tahtlikust
inimtegevusest. Paljud kulupõlengud on alguse saanud lõkkest.
Lõket ei tohi teha tugeva tuulega ning lõkkekoht peab olema
ümbritsetud mittepõleva materjaliga. Lõket tehes peavad olema
käepärast esmased kustutusvahendid ning tuld ei jäeta laste valvata või hoopis järelvalveta. Lõkkel tuleb lasta rahulikult lõpuni
põleda, lõkkejäägid kustutatakse veega või summutatakse näiteks
liivaga.
Veel võib kulu süüdata mõtlematult kuluheinale visatud suitsukoni
või puruks löödud pudel. Põlenguid võivad põhjustada ka hooletult tehtud tuletööd. Samuti on ohtlik näiteks ATV-ga kuival
kuluheinal sõitmine. Kulupõlengute ennetamine pole niisiis
keeruline, palju raskem on juba toimunud õnnetuste põhjal järelduste tegemine.
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Soomes ehi
Loksa linna põhjapiiril Kuusalu valla territooriumil on
laeva Raketa vrakk. See laev
on valminud Rauma linnas aktsiaseltsi Filip Walter Hollmingi
(F. W. Hollming Oy Ab) laevatehase ellingul ja kannab järjekorranumbrit 19. Elling hakkas tegutsema 15. märtsil 1945
ja seal ehitati aastatel
19451952 reparatsioonilaevu
NSV Liidule sõjakulude katteks. Soomes ehitati neljal
ellingul kokku 90 +1 kolmemastilist mootorpurjekat, neist
17 õppelaevadeks ja 74 kaubalaevadeks, millest osa oli määratud kalapüügiks. Üks laevadest oli tehtud eritellimusena. Põhimõõdud olid laevadel
samad, erinesid ainult mõned
detailid, näiteks purjestus.

1947, millega II maailmasõjas
võitnud riigid määrasid Saksamaale ning Euroopa liitlastele
Itaaliale, Bulgaariale, Rumeeniale, Ungarile ja Soomele sõjakompensatsioonid. Soome
kohustus oli maksta sõjakahjude hüvitisi ehk reparatsioone
Nõukogude Liidule 300 miljoni USA dollari ulatuses.

Jätkusõda lõppes vaherahuga
NSVL-du ja Soome vahel
19.9.1944. Pariisi rahuleping
allkirjastati 10. veebruaril

Eesti Riigiarhiivis oleva Tallinna sadama laevaregistri põhjal oli Eesti Riiklikul Merelaevandusel (EML) selliseid

Kuunarid ehitati NSV Liidu
mereregistri nõudmiste järgi.
Soomes moodustati sõjakompensatsioonitöid koordineeriv
Sotakorvausteollisuuden Valtuuskunta (sõjakompensatsioonide delegatsioon), mille lühend on Soteva. Sõjakompensatsiooni maksti aastatel
19441952 ja kokku ehitati üle
500 uue laeva.

Mootorpurjekas "Raketa" reisil
Tallinn-Kaliningrad.
Vasakult esimene kapten
Ago Murdvee foto 1950. EFA
EFA
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Palju õnne sünnipäevaks!
10. märtsi hommik oli meil erakordne - Loksa Lasteaial Õnnetriinul oli 29. sünnipäev. Varahommikust alates ootasid lapsi erinevad
üllatused: õues mängiti mänge, otsiti Õnnetriinu täppe, punapõsksete ja õnnelikena pildistati lasteaia embleemidega.
Rühmas oli lastele aga veel üks meeldiv üllatus - iga rühm kaunistas ise oma tordi. Väikesed magusasõbrad suhtusid sellesse
töösse väga kohusetundlikult, ent kogu aeg uuriti, et aga millal nad
seda siis sööma hakkavad. Peale lõunauinakut kogunesid lasteaialapsed, täiskasvanud ja külalised-pealtvaatajad saali, kus
toimus sünnipäevapidu. Lapsi rõõmustasid oma esinemisega
klounid Bim, Bam, Bom ja Bum. Lõbus ja värvikas Õnnetriinu,
kes osutus lasteaia meditsiinitöötajaks ning kokk Veronika näitasid meile oma andekust. Lapsed tantsisid, laulsid, lugesid luuletusi ning edastasid lasteaiale õnnesoove. Oli lõbus ja kärarikas.
Sellise kõrgendatud meeleoluga suundusid kõik oma torte sööma,
lõbusad klounid olid tordid juba rühmadesse laiali viinud.
Lasteaia Õnnetriinu esimene sünnipäev uues majas ja uue nimega
jääb meile kauaks meelde.
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Pesamunad

Ja jälle oli meil külas teater - seekord nukuteater lavastusega
Pesamunad.
Kõik teavad, et lastele meeldivad muinasjutud, aga kui muinasjutu tegelased on ammu tuntud loomad, ainult väikesed - on põnev
kahekordselt.
Ilmekad liikuvad dekoratsioonid, valmistatud erinevatest kangastest ja niitidest, ilus saatemuusika. Aga nukud - nagu elusad!
Kui mõnusad ja armsad olid kassipoeg, kutsikas, vasikas, varss ja
tibu. Kui magusasti nad magasid hällilaulu saatel, mida laulsid
kaasa ka meie lapsed.

Natalja Kalinina
Jaaniusside rühma õpetaja

Külaskäik sõjamuuseumi
ka relvi, mis kasutusel välismissioonidel.

13. märtsil külastasid Loksa
Lasteaia Õnnetriinu eesti keskmine ja vanem rühm Viimsis
Kindral Laidoneri sõjamuuseumi.

Kingituseks sai iga laps väikese sinimustvalge lipukese ja
koduseks nuputamiseks töölehed.

Lapsed vaatasid Jänku Jussi
multifilmi ning siis suundusid
ringkäigule muuseumi.
Giid jutustas erinevatest
sõdadest, mis on Eestimaa pinnal toimunud.
Võrreldi erinevate aegade sõjavarustust ja seda sai ka selga
proovida.
Kõik olid üllatunud kui rasked
on kuulivestid ja seljakotid
tänapäeva sõduritel. Katsuda sai

Muuseumi käik meeldis lastele
väga ning giid soovitas neil
koos vanematega tagasi tulla,
et kõike põhjalikumalt kuulata
ja vaadata.

Me vaatasime eestikeelset näidendit, kuid tänu lavastajate ja
näitlejate talendile saime kõigest aru. Terve tegevuse ajal me naersime, plaksutasime, rõõmustasime.
Peale näitlejate kummardust said lapsed muinasjutu tegelasi katsuda ja paitada.
Nad tegid seda suure mõnuga.
Aitäh näitlejatele! Külastage meid tihedamini!

Kersti
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
Lepatriinude rühma
õpetaja

Liudmila Dmitritcheva
Sipelgate rühma õpetaja
Olga Trubotev
Jaaaniusside rühma õpetaja

tatud mootorpurjekad Loksal
mootorpurjekaid eri aegadel
järgnevad kuunarid: õppelaev
Vega, kaubalaevad ja hiljem
õppelaevad Alfa ja Zapad,
kaubalaevad Albatros, Saira,
Lut, Raketa, Kõpu, Mõntu,
Tahkuna hilisem Petenga,
Ristna ja Taika. Enamik laevadest kanti maha enne 1959.
aastat. Kuunareid parandati
Loksal ja seal hoiti neid ka
talvel. Kaubalaevad sõitsid
peamiselt Kaliningradi ja
Viiburi sadamate vahel.
Raketa (Hollmingi ehitusnumbriga 19, esimene kapten Ago
Murdvee, taglastamine 14. detsembril 1948, lasti vette 28.
mail 1949, NSVL mereregistri
järgi üle mõõdetud 1. septembril 1949) anti üle 19. detsembril 1949. Tallinna kaubasadama registris numbri all 110
alates 22. märtsist 1950.
Arhiivi andmetel viidatakse
EML T. Kongo teatele, et

Mootorpurjekas Raketa
vrakk Hara lahe rannas
30.5.2013. Autori kogust.
Raketa on uputatud 1957.
aastal Tallinna elektrijaama
juurde. Laevade kohta leidub
osalist teavet arhiivides ja
muuseumides ja peab tõdema,
et selle laeva kohta arhiiviandmed eksivad. Raketa kohta
täpsustused on saadud Arvi
Nordmanni ja Sulev Roosma
erakogust ning fotosid Mäido
Roseni ja Vello Mässi kogu-

dest. Lisaks Alar Luige hallatavas kogus NSVL sõjaväekaart 1982, kuhu on käsitsi
märgitud Raketa praegune
asukoht. Raketast põhja pool
samas lahesopis on ka teised
laevad üks laevavrakk võib
olla nimega Taika.
Nüüdseks on rohkem selgust
saadud kõigi 91 kuunari kohta.
Kahjuks pole nende saatuse

kohta info ja fotode leidmine
kerge ülesanne. Pealegi ehitati
osa kuunaritest ümber. Võeti
kasutusele näiteks sõjaväe raadioluurelaevadena,
ehitati
SBR-laevadeks
(demagnetiseerimislaevad). EML laevade kohta on teada, et enamik
neist on enne mahakirjutamist
olnud Loksa laevatehase slipil
ja mitmed selle sarja kuunarid

käisid Loksa laevatehase dokis
remondis või hooldusel. Laevad olid eri merelaevanduste ja
laevastike kasutada Tallinnast
Vladivostokini, osa laevadest
on purjetanud ka ümber maailma. Need kuunarid olid NSVL
mereregistri järgi kõlblikud
liikuma kõigil maailma meredel. Märkimisväärseks teeb
selle sarja asjaolu, et see on
maailmas viimane nii suures
koguses toodetud kuunarite
sari.
Mis nendest laevadest on
saanud, seda pole veel õnnestunud selgitada. Arhiivi andmeil lõhuti näiteks Taika nime
kandnud laev Loksal puudeks,
aga pole teada, mis tast tegelikult sai. Olen tänulik, kui kellelgi leidub selle sarja laevade
kohta lisateavet ja pilte. Info
võib toimetada autorile või
foto skaneerimiseks Loksa
Elu toimetusse.
Kokkuvõtteks. Eelmine aasta

oli kultuuriministeeriumi eestvedamisel kultuuripärandi aasta. Üleskutse on hoida ja väärtustada oma ja ümbritsevat kultuuripärandit ning rääkida sellest järgnevatele põlvkondadele. Raketa vrakk on sümbol
puulaeva ajaloost. Loodan väga, et veel allesolevat ei lõhuta
ega põletata, vaid püstitatakse
selle asukohta stend, kus on
kirjas uhkete purjelaevade
suurepärane ajalugu.
Mootorpurjelaevad on selle
ausalt välja teeninud. Me ei saa
maha vaikida ajalugu. See on
meiega ja osa meist. Nagu ka
see õnnetul või õnnelikul kombel Kuusalu valla territooriumil Hara lahe rannas Loksa
linna piiril olev Raketa vrakk.
Varasem artikkel samal teemal
on ilmunud ajakirjas Meremees nr 2/2013.
Raigo Liiman
raikku.vincas@gmail.com
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Linda Aasrand  70
4. aprillil tähistab oma
juubelisünnipäeva Loksa
Gümnaasiumi kauaaegne eesti keele ja kirjanduse ning logopeedilise
õpiabi õpetaja Linda
Aasrand.
Linda Aasrand töötab
Loksa koolis alates 1970.
aastast, mil Valgamaalt
pärit Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetanud neiu lõi perekonna ja
asus elama Loksale. Tänavu möödub sellest 44
aastat. Linda Aasrand on
meie koolis kõige kauem
töötanud pedagoog, kes
on õpetanud siin mitut
Vaid 17aastane
põlvkonda tüdrukuid ja
poisse.
Tegelikult on Linda olnud seotud õpilaste harimise ja kasvatamisega pea kogu elu. Pärast keskkooli lõpetamist tegutses ta
pioneerijuhina Kuigatsi 8-klassilises koolis, tudengipõlves
Tallinna Koreograafiakoolis, pioneerijuhina alustas ta tööd ka
Loksal. Emakeele- ja kirjandusõpetajana on ta õpilastele teadmisi
jaganud aastakümneid, õpetanud kõikides kooliastmetes.
Linda on tugev, elujulge, inimestest ja maailmast huvitatud
inimene. Nõudliku õpetajana väärtustab ta põhjalikke teadmisi ja
sageli häirib teda tänase päeva nn killukeste maailm ja pealiskaudsus, labasus, laiskus ja distsiplineerimatus. Kolleegid hindavad Linda põhimõttekindlust, tarmukust ja seltskondlikkust. Ka
täna süvendab Linda oma teadmisi koolitustel-õppepäevadel ja
pole ühtegi kontserti ega teatrietendust, mida õpilased-õpetajad
külastaksid Lindata.
Linda on reisihuviline inimene. Rännakud Eestimaa kaunimates ja
kultuuriliselt põnevamates paikades on jätkunud kaugemalgi 
Euroopast Rohelise Mandrini välja. Reisidelt saadud muljeid ja
teadmisi on ta jaganud nii õpilaste kui kolleegidega.
Armas Linda, õpetaja, kaasteeline, sõber! Õnnitleme Sind sünnipäeva puhul! Soovime, et Sul jätkuks tahet-jõudu-tervist õpetada meie kooli väiksemaid ja suuremaid veel pikki aastaid, et Sul
jaguks hingesoojust, mõistmist ja aega nii Sinu perele ja kuuele
lapselapsele kui lastele meie majas, et Sinu ilu-, elu- ja elamusteotsingud oleksid õnnestavad. Et Sa oleksid meiega!
Loksa koolipere

Harjumaa Keelpilliorkestri
kevadlaager
20.-21. märtsil kogunesid maakonna viiulilapsed järjekordsesse
laagrisse Saue Gümnaasiumis. Keelpilliorkester on pilootorkester, mis koguneb 4-5 korda aastas: koos harjutatakse, lõbutsetakse ja antakse kontsert.
Loksa Muusikakoolist osalevad orkestri töös Reeli Alajärv, Engela
Rajamägi ja Eliisabeth Jordan.
Järgnevalt on kirja pandud
nende mõtted ja muljed laagrist.
Kogunesime Sauele neljapäeval kella 11.00-ks. Siis algasid
proovid, mis kestsid kuni kella
18.00-ni. Esimese proovi alguses tutvustasime ennast teistele: mis on nimi ja kus koolist
ma tulen. Pärast tutvustust
tegime erinevaid käteharjutusi.
Vahepeal oli lõunasöök Peale
õhtusööki käisime koos õpetaja Riinaga Saue Gümnaasiumi
ujulas.
Reedel oli pikk proovipäev: kella 10.00-19.30-ni vahepeal söögipausid ja puhkepausid.
Laupäeval kestsid proovid kuni kella 14.00-ni. Peale lõunasööki
pidime kontserdiks ümber riietuma. Toimus orkestrite pildistamine ja kell 16.00 algas kontsert. Kontserdil esines 5 orkestrit:
Harjumaa Keelpilliorkestri ettevalmistusorkester, Harjumaa
Keelpilliorkester, Harjuma Noorte Puhkpilliorkester ja nende ettevalmistusorkester ning Harjumaa Sümfooniaorkester.
Laager meeldis väga. Õppisime-harjutasime palju ja lood said
palju selgemaks. Saime juurde uusi sõpru.
Riina Paartalu
Loksa Muusikakooli viiuliõpetaja

Kolmapäeval, 12. märtsil
külastasime Oandu looduskeskust. Programm Hundiretk oli mõeldud neljanda,
viienda ja kuuenda klassi õpilastele. Matkal tutvustati meile
huntide ning teiste metsaasukate elu.
Looduskeskuses jagati meid
kaheks rühmaks. Esimeses olid
neljanda ja viienda klassi õpilased ning teise pundi moodustasime meie ehk kuues klass.
Esialgu jaotati meile hundipassid. Iga rühmaliige oli justkui
osa hundikarjast. Karja moodustasid enamasti hundikutsikad, kuid leidus ka noori
emashunte, vanu hunte ning
isashunte. Me pidasime kinni
hundikarja reeglitest ehk kõndisime nii nagu kriimsilmad
päriseltki. Kõige ees oli karja
juht, talle järgnes noor emashunt, rivi lõpus astus isashunt
ja nende vahele jäid kutsikad
ning ülejäänud hallivatimehed.
Matka käigus jutustati meile
huntide arvukusest, söögieelistustest, pesapaikadest, poegadest, kommetest ja jahimeeste
seatud hundilõksudest. Viimast
saime ka oma silmaga näha
ning järele proovida, mis tunne
on olla lõksu kinni jäänud kriimsilmal. Püünise nägemine
pakkus eriti poistele palju lusti.
Lisaks jutustati meile erinevaid
muistendeid, mis olid seotud
Oandu metsaga. Tee peal jäi
meile silma maha langenud
oravapesa, mis oli välisküljelt
kaetud okstega ning seest
vooderdatud hästi soojapidava
samblaga. Ringkäigu lõppedes
avastasime tee äärest mitmeid
rebase kaevatud auke, reinu-
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Hundiretk

vader oli pidanud hiirejahti.
Peale matka näidati meile filmi
Eesti metsaelanikest. See jutustas kodumaa metsade levinumatest loomadest. Nende hulka
kuulusid näiteks jänes, hunt,
rebane, ilves, karu, kährik,
kobras, põder, punahirv, metskits ning mäger. Film oli väga
huvitav. Ma sain palju uusi
teadmisi. Mind pani üllatama,
kui palju on Eestis jäneseid ja
metskitsi, kuigi neid on tegelikult nii harva näha.
Kui film oli vaadatud, suundusime jõekaldal asuvale
lõkkeplatsile. Looduskeskuse
töötajad pakkusid kuuma teed,
mis jahedas sooja andis.
Püstkojasarnases majas oli ka
võimalus grillida. Nii mõnedki

valmistasid lõkketulel omale
matkatoitu. Meie ekskursioon
oligi lõpusirgel.
Ma usun, et kõik jäid matkaga
väga rahule, sest see oli äärmiselt põnev ning saime teada

palju uusi huvitavaid fakte
Eestimaa loomadest.
Kadri Tammemägi
Loksa Gümnaasium 6.a klass

Loksa Päästekomando külastus
Väljavõtted 3.b klassi kirjanditest
Me käisime klassiga ekskursioonil päästekomandos, meiega oli kaasas õpetaja ja kaks
lapsevanemat. Vahetuseülem
rääkis meile, kuidas tulekahju
alguse saab, ta näitas meile
slaide, ohtlikke küünlaid ja
tulekustutustekki.
Pärast oli meil väga huvitav
praktiline töö: lehele märgiti
ohutu väljapääs, otsisime, mis
on ruumis valesti sisselülitatud,
kutsusime raadio teel õnnetuskohale tuletõrje.
Treenisime natuke trenaööridel ja tutvusime tuletõrjeautoga.
Meile kingiti raamatud, plakat,
kleepsud ja komme. Me täname kõiki, kes tutvustasid meile
seda valdkonda. Suur tänu
tuletõrjujatele nende raske ja
mehise töö eest!
Anna Kuznetsova
Mulle meeldisid meile mõeldud õpetlikud ülesanded. Ma
jätsin meelde, kuidas käituda
ohtlikus olukorras, kuhu on
vaja helistada. Huvitav oli vaadata tuletõrjeautot ja päästjate

kostüüme. Suur tänu Loksa
päästekomandole ja koolile
selle huvitava ekskursiooni
eest!
Artur Sankin
Me nägime kõige kaasaegsemat päästetehnikat, meil lubati
olla tuletõrjeautos, hoida käes

raadiot. Me saime teada,
kuidas tuletõrjujad riietuvad,
kuidas puhkavad. Ma arvan, et
nende töö on väga raske, ohtlik, huvitav, aga mis on kõige
olulisem - nende töö on väga
vajalik! Mulle meeldis see
ekskursioon!
Roman Pshenychnyy

Mulle jäi meelde jutt suitsuandurist. Andur hakkab tööle 20
sekundi pärast. See oli huvitav!
Meile anti kaasa piltidega
testid ja palju kasulikku.
Aitäh kõigile!
Viktoria Utjuganova
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Koolivaheaeg Saksamaal
16-ndast kuni 24-nda märtsini
olid Harju maleva 10 tublit
noorkotkast ja kodutütart
Saksamaal teiste toredate
noortega Euroopast kokku saamas, et arutada Euroopa Liidu
ja selle parlamendi üle. Loksa
rühmast käisid Helina Piibeleht, Janett Treisalt, Katrin
Jõesaar ja Marko Kurisoo.
Enne kui Eestist lahkusime,
jõudis lumi maha tulla. Olin
rõõmus, kuuldes, et meid on
ootamas 20 soojakraadiga soe
Saksamaa. Juba sinna jõudes
saime aru, tõesti, ilmaennustajad ei olnud valetanud. Võisime ringi käia T-särkidega.
Pärast tunniajalist bussisõitu
olime jõudnud Frankfurtist 100
km kaugusele Bad-Marienbergi. Seal ootas meid Europahaus, kus me oma ülejäänud nädala ka veetsime.
Kaks esimest päeva möödusid
meil nö jääd lõhkudes.
Saime tuttavateks seal olnud
serblaste, hollandlaste, sakslaste, tehhide, poolakate ning
mis seal salata ka teiste eestlastega. Kogu tutvumine käis

läbi erinevate huvitavate mänguliste olukordade. Näiteks tuli
meil ilma hääle kasutamiseta
panna enda sünnipäevad järjekorda või tuli meil leida
kõikide inimeste seast vähemalt üks, kes oskab öelda Ma
armastan sind! viies erinevas
keeles. Nii saime läbi naeru ja
taibukuse üksteise kohta paremini teada.
Kui üksteist oli tundma õpitud,
võisime asuda projekti põhiülesande juurde. Meile anti
hulk erinevaid Euroopa Liidu
teemasid ning igaüks pidi valima endale kõige rohkem
huvipakkuva teema. Näiteks
võis valida: Euroopa Liit
aastal 2050, Ukraina,
Autojuhiload 16-aastaselt.
Ning veel nii mõndagi. Nii
moodustusid teemade kaupa
rahvusvahelised grupid ning
koos pidime otsustama kuidas
antud küsimuse lahendame.
Mõned meist kirjutasid laulu,
leidus ka lühifilmitegijaid ning
koomikseid.
Saksamaal olles oli meil ka
piisavalt vaba aega, et seda
imelist maad pisut iseseisvalt

tundma õppida. Viiendal päeval viidi meid Kölni ning 23
soojakraadiga, võisime end
mõnusalt ostlemas leida. Kuigi
ka Kölnis oli meile antud ülesandeks küsida kohalikelt justnimelt nende samade valitud
teemarubriikide kohta nende
arvamust.
Juba reedesel päeval oli kahju
mõelda, et järgmisel hommikul

Maod ja sisalikud
Kolmapäeval, 5. märtsil käis
meil külas madude ja sisalike
kasvataja. Seal avanes meile
harukordne võimalus katsuda
ja pildistada neid loomi, kelle
elupaigad asuvad muidu
Kalifornias ja Mehhikos ning
kes pole meil koduloomadenagi väga levinud. Kasvataja polnud kitsi jutustama meile palju
huvitavat iga isendi kohta ning
vastata publiku arvukatele
küsimustele. Kui pakuti, kas
keegi sooviks madu ümber
kaela võtta, andis kätemeri tunnistust suurest huvist. See üritus oli kindlasti huvitav ja
hariv nii neile, kellele roomajad huvi pakuvad kui ka neile,
kes soovisid näha, kas nad on
tõesti nii jubedad kui vahel
arvatakse, sest ega nende
loomadega tihti tutvust teha ei
saa.
Sandra Vilumaa
Loksa Gümnaasiumi
6.a klass
*
Kolmapäeval, 5. märtsil oli
meil Loksa Gümnaasiumis
külas huvitav inimene Toomas Prantsibel oma roomajate kollektsiooniga. Tal oli
kaasas üks sisalik ja maod.
Toomas rääkis, et tal on kodus
38 madu. Ta kõneles, et see on
väga huvitav ning talle väga
meeldib nendega tegeleda. Üks
õpilastest küsis, et kas ta on
saanud mao käest hammustada
ning vastuseks oli, et jah ning
isegi palju kordi. Toomase
jutust saime me teada, kus
maod elavad, mida söövad,
millised on nende omapärad.
Meile oli uudiseks see, et ta
toidab oma sisalikke koera- ja
kassitoiduga. Sisalik ja maod

olid ilusat värvi ja erinevate
mustritega. Ükski madu ei
olnud mürgine. Kõik oli ootamatu, ebatavaline, hirmutav,
aga huvitav ja kaasahaarav.
Madu oli soov ka katsuda ning
sellise võimaluse me ka saime:
ühte madu me saime isegi
hoida ümber kaela ning teha
koos temaga fotosid. See kohtumine meeldis meile väga. On
väga tore, et meile sõidavad
külla sellised huvitavad inimesed.
Me soovime, et toomas tuleks
veel meile külla ning tooks
näha ka oma teisi roomajaid.
Kristina Kotova
ja Anastasia Avdeejeva
Loksa Gümnaasium
7. b klass
*
5. märtsil toimus meie koolis,
algklasside maja saalis loeng
"Maod ja sisalikud".
Külla oli tulnud Toomas
Prantsibel koos sisalike ja
madudega. Algul rääkis ta lühidalt madude ja sisalike elust ja
seejärel võttis päevakangelased
kotist välja. Meile tutvustati
ühte sisalikku ja nelja madu.
Iga roomaja kohta saime teada
mida ta sööb, kui vana ta on ja
kui vanaks ta elada võib.
Madusid võis ka puudutada.
Ühte madu võis lausa ümber
kaela panna. Sisalik lebas rahulikult Toomase käe peal. Teda
ei soovitatud puudutada, kuna
ta võis liiga aktiivseks muutuda. See üritus pakkus kindlasti
igapäevasesse kooliellu toredat
vaheldust.
Annemari Adler
Loksa Gümnaasium 5.a klass

on meil võibolla viimane võimalus neid nädala jooksul
kalliks saanud inimesi näha.
Ometi teadsime, et kogetud
elamused ja naljakad olukorrad
nende inimestega ei unune
meil iial. Oli rõõm selliseid
inimesi kohata.
Olen väga rõõmus, et sain osa
sellisest projektist. Bad-Marienberg oli oma üles ja alla

vooklevate teedega maaliliselt
kaunis, sain nii paljude uute ja
toredate inimestega tuttavaks,
keda nüüd meelsasti Eestisse
ootan. Saime proovida isuäratavaid Saksa kuklikesi ja maitsvaid vorstikesi. Saime suure
pagasiga teadmisi, mis tulevad
meile kindlasti tulevikus
kasuks. Ja väga tähtis oli hiiglaslikult suur keelepraktika,

sest ilma keele oskuseta poleks
saanud suhelda ja sõpradeks
saada kõigi nende vahvate
inimestega. Mina ja kindlasti
ka kõik teised, oleme vägaväga õnnelikud, et selle nädala
seal veetsime ning kindlasti ei
unune see meil kunagi.
Marko Kurisoo
Loksa rühma noorkotkas

Noortekeskused arendavad
noorte sotsiaalseid oskuseid uute
meetoditega
17.03.2014 sai alguse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
(Eesti ANK) suurprojekt "Riskilaste toetusprogrammi
rakendamine läbi noortekeskuste".
n Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 65. piirkonna ja
86. noortekeskusega üle Eesti. Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte heaolu ja noorsootöösse
kaasatuse suurendamisele ning erinevate tegevuste kaudu
sotsiaalsete oskuste arendamisele. Projektiga prognoositakse
25 000 erineva noore kaasatust ja ligikaudu 100 000 osalust.
n Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt
väljapakutud huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid. Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste
tarbeks kohandatud huvipõhiseid metoodikaid 60-ne uue huvigrupi kaasamiseks, 28. Erinevas piirkonnas viiakse läbi
laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti luuakse noorte
toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid.
Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja
kontaktnoorsootöö.
n Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga
Ungdom & Fritid.
Peamisteks koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele
omavalitustele ja noortekeskustele Tallinna Ülikooli
Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti
Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban Style ja
MTÜ RuaCrew.
n Projekti oodatava mõju ühiskonnas võtab kokku Eesti
ANK tegevjuht Heidi Paabort: "Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad omaarvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama."
n Projekti toetab Eesti Noorsootöö Keskus Euroopa
Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi
"Riskilapsed- ja noored" avatud taotlusvooru "Noorte- ja
noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori
on paranenud" kaudu 488462,49 euroga.
Natalia Sereda
Eesti ANK noorsootöö spetsialist
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Majandustegevuse
registreerimisest
Majandustegevuse registris (MTR-s) registreeritud ettevõtja peab kord
aastas esitama kinnituse
registreeringu õigsuse
kohta. Õigsust saab kinnitada igal aastal alates
15. jaanuarist kuni
15. aprillini. Samal perioodil esitatud registreeringu
muutmise taotlus kinnitab
registreeringu õigsuse.
Kui ettevõtja ei täida seda
kohustust peatatakse registreering 1. mail ning
kustutatakse 1. novembril.

SPORT

Loksa võrkpalliturniiri võit läks
teist aastat järjest Haaberstisse
29. märstil toimus Loksa Gümnaasiumi võimlas võrkpalliturniir.
Mängima tuli 6 meeskonda nii pealinnast kui ka Loksa ümbrusest.
Turniiri esinelik oli väga ühtlane ja pakkus põnevat ning
intrigeerivat mängu.
Kolmanda koha mängus läksid vastamisi Loksa poisid ja pealinna
võistkond Pescador. Punkt punkti heitluses jäid peale kohalikud
võrkpallurid ja võitsid mängu tulemusega 32 : 30.
Võistkonnas mängisid Aap Allmägi, Janno Roopa, Kristo
Metus, Andreas Tulmin, Taavi Ternjavski, Stanislav Poptsov
ja Sten Vahtras.
Finaalis kohtusid eelmise aasta kaks paremat meeskonda,
Haabersti ja Kolga. Mängu algus oli väga tasavägine, kuid lõpus
olid pealinna mehed kindlamad ja võitsid mängu 30 : 21.

Registreeringu õigsuse
kinnitamise taotluse vorm
ning juhend on kättesaadavad registri veebilehel:
http://www.mkm.ee/mtr.
Registreeringu õigsuse
kinnitust saab esitada:
· sisenedes MTR-i portaali
X-tee teenused ettevõtjale
kaudu või
· e-posti teel (digiallkirjastatult) linnavalitsuse
e-posti aadressile
linn@loksa.ee või
· posti teel või kohaletoomisega linnavalitsusse
aadressil Tallinna tn 45,
Loksa linn.
Registreeringu õigsuse
kinnitamise eest riigilõivu
ei võeta.
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Harjumaa koolidevaheliselt võrkpallivõistlustelt toodi
Loksa Gümnaasiumisse kuld- ja hõbemedalid
27. märtsil toimusid Harjumaa
koolidevahelised võrkpallivõistlused.
Gümnaasiumiastmes võideti nii kuld- kui
hõbemedal. Tüdrukute võistkond pärjati kuldmedalitega.
Poistele riputati kaela hõbemedalid. Kuldsesse tüdrukute
võistkonda kuulusid: Regina
Maslova, Silvia Piikmann,
Mirjam Sillajõe, Janett Treisalt, Anu Alajärv, Lisett Sindeva, Liis Sindeva. Noormeeste võistkonda kuulusid:
Taavi Ternjavski, Pent Paalberg, Karmo Peetermann,
Miron Storoev, Alex Tammemäe, Karri Peetermann,
Magnus Pitertsev ja Artur
Fjodorov.
Mõlemat võistkonda juhendas
Aarne Idavain.
Loksa Elu

Haabersti võistkonda kuulusid Vitali Zmievskoi, Ilja Maksimkin, Aleksei Pani, Dima Kuzmin, Priit Tammvee ja Artjom
Samsonov.
Hõbeda meeskonnas mängisid vanad tuttavad Ago Katvel, Ain
Katvel, Rain Jürisson, Kullar Veersalu, Teijo Idavain, Kaupo
Rahu ja Janek Spiridonov.
Kuna turniir toimub traditsiooniliselt märtsis, siis on oodatud
kõiki meeskondi osalema ka järgmise aasta kevadkuul.
Edukat võrkpalliaastat!
Arvo Liivamägi
Võistluse korraldaja

Fotod: www.harjusport.ee

Suusatalve kokkuvõte
Lühike suusahooaeg on selleks
korraks läbi saanud. Möödunud talv jääb kindlasti
meelde oma äärmuslike ilmaoludega. Suur sula eelmise
aasta lõpus muutis pea olematuks isegi kunstlumega ettevalmistatud suusarajad ning
enamus jaanuaris planeeritud
võistlusi tuli edasi lükata.
Sulale järgnenud pikk külmalaine võimaldas käivitada
lumekahurid ning veebruarismärtsis läks võistlusgraafik
tihedaks. Tavaline suusailm
sellel talvel oli -15 või külmem
ja +5 või soojem.
Spordiklubi Suusavägi osales
möödunud hooajal kokku 12
võistlusel ning järgnevalt ülevaade tulemustest.
1. veebruaril toimusid Kõrvemaal Harjumaa meistrivõistlused suusatamises. Loksa linna esindas seekord kaks sportlast. M65 vanuseklassis saavutas Rein Kane 7. koha. Pent
Paalberg võistles kahel distantsil. 5 km sõidus saavutas ta
meeste vanuseklassis 2. koha
ning 10 km sõidus võitis kuldmedali. See oli Pendile juba
kuues kuld maakonna meistrivõistlustelt ning ühtlasi esimene täiskasvanute arvestuses.
Äramärkimist väärib kindlasti
ka eelmisel päeval peetud

Harjumaa koolidevahelise teatevõistluse tulemus, kus 10.-12.
klassi poiste 4x3 km teatesuusatamise kulla tõi aastase
vaheaja järel Loksale tagasi
Loksa Gümnaasiumi võistkond
koosseisus Miron Storoev,
Taavi Ternjavski, Anton
Rohtla ja Pent Paalberg.
Eesti noorte meistrivõistlustel
sõideti neli etappi. Parima tulemuse sai Epp Paalberg 9. veebruaril Mõedakul peetud 4,3 km
vabatehnika distantsil, olles
N16 vanuseklassis 6.
ETV-Swedbanki üle-eestiline
noorte suusasari toimus täies
mahus. Kokku sõideti 5 etappi.
Tulemuste poolest kujunes
edukaimaks 8. veebruaril Valgehobusemäel toimunud kolmas etapp klassikatehnika
sprindis. N16 vanuseklassis oli
Epp Paalberg 3. ning Pent
Paalberg M20 vanuseklassi Bfinaali võiduga 7. Sarja üldkokkuvõttes tõusis Epp möödunud aastaga võrreldes koha
võrra ülespoole, auhinnaks 5.
koha karikas.
Suusavägi tänab Loksa linna,
Eesti Kultuurkapitali, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja
kõiki pöidlahoidjaid, tänu kellele edukas hooaeg teoks sai.

Pent

Epp
MTÜ Spordiklubi Suusavägi

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax
korstnapühkijad

(litsents nr 075620)
teevad puhtaks teie
majade korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil
20-aastane kogemus 
SEE ON PUHTUS JA
KVALITEET.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10%
allahindlust.
Veel: pulber- ja CO2
(süsihappegaas) kustutite
täitmine ja kontroll.
Tel: 508 8941
või 6031263
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Justkui pihlade punases tukses
Püsiks alati ta hõbedast hääl
Justkui jäädvalt lasteaiauksel
Ootaks õpetaja sind sääl
Ja nüüd kui oled läinud manalateed
Elad ikka me südametes
Elad kevadkaunis öös ja
kõrgel Linnutee vöös
Elad sügishommiku kastes
Ja me lastes ja lastelastes...

Loksa Lasteaed Õnnetriinu
kollektiiv ja Loksa Linnavalitsus
mälestavad kauaaegset pedagoogi,
Loksa Linna Aumärgi omanikku

EEVI LINNOP`it
22.02.1941  25.03.2014

ning avaldavad sügavat kaastunnet
lahkunu lähedastele

LOKSAELU
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22. aprillil kell 18.30
Loksa linnaväljakul
Loksa linna

JÜRIÖÖJOOKS
Start ja fini samas kohas. Ootame osalema 7-liikmelisi võistkondi.
Osaleda võivad nii meeskonnad, naiskonnad kui ka segavõistkonnad.
Joostakse 7 etappi, etapi pikkus umbes
400-500 meetrit.
Vanuserühmad:
I vanuserühm 3.-6. klasside õpilased: 2 tüdrukut + 5 poissi
II vanuserühm 7.-8. klasside õpilased: 2 tüdrukut + 5 poissi
III vanuserühm 9.-12. klassi õpilased: 2 tüdrukut + 5 poissi
Täiskasvanute võistkonnad: 7 osalejat
Etapid:
I etapp: Loksa linnaväljak - Tulisilma Ärikeskus
II etapp: Tulisilma Ärikeskus - Pargi ja Mere tn rist
(endine Nõmme kauplus)
III etapp: Pargi ja Mere tn rist - Ranna ja Mere tn rist
IV etapp: Ranna ja Mere tn rist - Hara tee rist
(Kuivoja puhkekeskus)
V etapp: Hara teerist - Rahu tn bussipeatus
VI etapp: Rahu tn bussipeatus - kiriku tagumine värav
VII etapp: kiriku tagumine värav - Loksa linnaväljak
Registreerimine jooksule kell 17.4518.15 linnaväljakul.
Auhinnad, finiis kuum tee.
Info tel 504 1944 ja Loksa Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajad.

Ootame rohket osavõttu!

10

LOKSAELU

REKLAAM

aprill 2014

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

1.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa linn,
pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike tiikide kaldal,
mereni umbes 300 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.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

3.

Linnavara
kasutusse
andmine
SA Loksa Kultuur kuulutab
välja linnavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras Loksa, Tallinna
tn 49 (endise bussijaama hoone) paiknevatele mitteeluruumidele üldpindalaga 312 m²
(kogu hoone) või osaliselt renditavatele mitteeluruumidele
üldpinnaga 130 m2.
Pakkumisest rendipindadele
võivad osa võtta kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Lepinguobjekti sihtotstarve on
kasutamine äriruumina.
Kirjaliku pakkumise esitamise
tähtaeg on 15. aprill 2014 kell
12.00, aadressile Loksa linn
74806, Tallinna 45, pakkumised avatakse samas kell 12.30.
Pakkumine peab sisaldama visiooni ruumide ja hoone kasutamiseks ja arendamiseks. Pakkumine peab sisaldama pakutavat rendihinda või/ja investeerimiskohustust.
Täiendav informatsioon:
tel 526 7908 või 509 4088.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn,
pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 32 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas.
Võimalik jagada kaheks krundiks.
Tehnovõrgud olemas.

4.

Kinnistu aadressil Tallinna tn 30 Loksa linn,
pindalaga 1232 m², sihtotstarve ärimaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 12 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas.
Tehnovõrgud olemas.

5.

Müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestatud kinnistu südalinnas
(endine bussijaama hoone) Tallinna tn 49
Loksa linn, sihtotstarve ärimaa, pindalaga
3943 m², enampakkumise alghind 150000
eurot.
Rohkem infot: www.varad.ee
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 200 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele
EE241010002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument.
Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja.
Enampakkumine toimub 17. aprill 2014 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

OÜ Loksa Haljastus müüb:

Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga
14414 m², sihtotstarve elamumaa, hind 59 960
eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas
Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga. Tehnovõrgud lähedal.
Info telefonil: 5551 2015 või 5551 2095.
Rohkem infot: www.varad.ee

Avaldame kaastunnet
Liina Sermatile
ema Ulita Selveti
surma puhul.
Loksa Linnavalitsus

Loksa Apteek
E-R 9.00-18.00
L 9.00-15.00
P suletud

