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Selleks, et jääda paigale –
on vaja joosta kõigest väest.
Selleks, et liikuda edasi on vaja joosta kaks korda kiiremini.
(L. Carrol)
Selle moto all on õpetatud ja õpitud
Loksa Gümnaasiumis. Kõik me
soovime, et Loksal antaks veel
aastakümneid gümnaasiumiharidust
ja kool seisaks endiselt oodates
igal 1. septembril uusi õpilasi ning
saadaks ikka ja jälle kevaditi teele
tublisid koolilõpetajaid.
Sellel aastal lõpetas Loksa
Gümnaasiumi 9. klassi 22 õpilast
(14 eesti õppekeelega ja 9 vene
õppekeelega) ja 12. klassi 29 noort
(20 eesti õppekeelega ja 9 vene
õppekeelega).

Eelmise selline tubli saavutus oli
2010. aastal - 1 kuld ja 4 hõbedat.
Selle aasta 61. lend oli Loksa kooli
ajaloos erakordne – 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.
Ja mitte ainult õppimises ei olnud
Loksa kooli õpilased tublid. Siia
lisanduvad veel rahvatantsu rühm,
spordivõistlused, mälumäng ja
olümpiaadid – on nii maakondlikke
võite kui ka vabariiklike. Toredad
kooliaastad on olnud, kõigil jääb
head meenutada.
Volikogu esimees Rein Heina oma
pöördumises koolilõpetajate poole

sõnas: „Kooliaja lõpp on pöördeline
sündmus teie elus. Tänasest
nõutakse teilt rohkem kui kunagi
varem – rohkem tegevusvabadust
tähendab ka rohkem vastutust
oma tuleviku nimel. Vaadake
julgelt tulevikku! Rääkige kaasa,
tegutsege ja osalege kõiges selles,
mis teie ümber toimub. Ja ärge
unustage: kui tahate, et midagi
juhtuks, siis tehke seda! Ja saatku
teid seejuures filosoof Immanuel
Kanti sõnad: „Olgu sul julgust oma
enda mõistust kasutada!“ Soovin
teile päikesepaistelist ja kosutavat
suvepuhkust ning palju õnne ja edu
järgneval eluteel.“
Loksa Gümnaasiumi missiooniks
on tagada kvaliteetne haridus igale
õpilasele vastavalt individuaalsetele
iseärasustele ja võimetele ning

tema ettevalmistamine aktiivseks,
iseseisvaks ja edukaks eluks
kaasaegses ühiskonnas. Usume, et
Loksa kooli lõpetajad on just selle
siit saanud.
Noored peavad tegema oma
valikud. Põhikooli lõpetajaid
ootab Loksa kool sügisel edasi
õppima gümnaasiumisse.
Gümnaasiumi lõpetajatele aga
julget pealehakkamist ja selgete
sihtide seadmist. Loodan väga, et
teie tulevikuplaanides leiab koha ka
kodulinn Loksa.
Ilusat suve kõigile!
Hilleri Treisalt
abilinnapea
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Kas Kuusalu vallal on vaja
vallamaja või mõisamaja?

MEIE MEDALISTID
12. a klass
Klassijuhataja Annely Vill
Katarina Ilves - kuldmedal
Annely Jürimets - hõbemedal
Jaanus Kirs
Kerli Korsaar
Kimberly Maaniit
Viktoria Mikiver
Pent Paalberg - kuldmedal
Silvia Piikmann - kuldmedal
Marina Pošetško
Janette Rauert
Anton Rohtla
Astrid Salumäe
Mirjam Sillajõe
Liis Sindeva
Miron Storožev - hõbemedal
Mart Tamm
Alex Tammemäe
Mardo Tilk
Janett Treisalt - hõbemedal
Merilin Vaino

Ei juhtu igapäev, et tulevaste
aegade ühe sisutu garantiikirja otsuse vormistamiseks
kulutatakse volikogu aega
KOLMEL istungil. Kuusalu
tänastel vallajuhtidel oleks
nagu „tuli takus“ olnud, et
saada sahtlisse dokument,
mis võimaldaks vallal võtta
tulevikus Kiiu mõisahoone
rekonstrueerimiseks 1,0 milj.
eurot laenu olukorras, kus
valla tänane laenukoormus
on lubatu piiril ja majanduse
üldine seis pole sugugi nii
ilus, kui püütakse näidata.
Laenu on varem võetud ja võetakse ka edaspidi, kuid kummaliseks
teeb tänase tegevuse Kuusalu võimukoalitsiooni põhjendused.
Vallavolikogu otsust olevat vaja garantiiks, et vallavalitsus
tulevikus (võib-olla isegi 2016.a!) saaks hakata pankadelt laenu
taotlema. Tule taevas appi, nagu ütles üks suurmees – kas siis
selleks peab täna volikogu otsust langetama!?
Ja kui see vallavõim muutub, võib sama kiiresti muutuda ka tänane
otsus – ei mingit garantiid. Eriti koomiliseks teeb olukorra tõsiasi,
et otsus rekonstrueerimiseks vajaliku laenu taotlemiseks võeti
vastu, aga projektdokumentatsioon valmib ehk alles selle aasta
lõpus – kui valmib!
See pole veel kõik – projekteerijaga olevat kokkulepe, et
projektijärgne ehitustöö maksumus ei tohi olla rohkem kui 0,8
milj. eurot. Sisustuse alla on planeeritud 0,2 milj. eurot. Eelarve
komisjoni istungil öeldi siiski ka välja, et tegelik ehitustööde
maksumus selgub alles ehitushanke käigu ja arvestama peab ka
sellega, et vana hoone puhul on suur risk, et hoone ehituse käigus
võivad ilmneda asjaolud, mis tingivad remondi kallinemise!
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12. b klass
Klassijuhataja Irina Votintseva
Semjon Alonov
Nikita Bekedin
Anastassia Dmitrijeva
Darja Golikova
Darja Hardikova
Arina Jašina
Nadežda Lupareva
Ivan Martynov
Karina Sivagina

Loksa Gümnaasiumi 9a klass

Kas ja kui palju siis peab laenu juurde võtma või on keegi selleks
ajaks kullapaja leidnud, ei oska täna keegi vastata.
Olen kindlasti nõus sellega, vallaametnike töökeskkond vajab
parandamist. Kuid seda ei pea tegema kiirustades olukorras, kus
oma mõju on ka väidetavalt käivitunud riigihalduse reformil.
Tänane vallaametnik vajab mitte kallihinnalist ülesputitatud
mõisa-maja, vaid korralikke tänapäevaseid bürooruume ja seda
pigem juba Kuusalu alevikus.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu eelarvekomisjoni liige

Loksa linnapea ja Kuusalu vallavolikogu
liige
Värner Lootsmann
võtab kodanikke vastu
igal neljapäeval
kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt
üks nädal ette
sekretäri juures
või tel 6031253

9.a klass
Klassijuhataja Linda Kask
Siim Aksel Amer
Maria Bantšukova
Anita Jakobson
Hanna-Eliise Kiviberg
Caro-Lyn Kuzmin
Maarja Moks - kiitusega
Rauno Nooska
Epp Paalberg - kiitusega
Vera-Nika Podoljan
Kristi Tammemäe
Karolina Vaino
Andro Veiler
Igor Valk

9. b, 9. d klass
Klassijuhataja Margarita
Prokopova
Ilja Budnik
Ilya Galiakberov
Timofei Jefimov
Aleksandr Lopatšenkov
Vadim Lõssakov
Juri Sosedov
Aleksandr Šitikov
Roman Šitov
Jevgeni Mintšenko

Loksa Gümnaasiumi 12.b
klass tänab koolilõpu
ürituste toetamise eest
Loksa Konsumit, Oldi pood
OÜ-d ja Loksa Clothing
Expert OÜ-d.
Loksa Gümnaasiumi
12.a klass tänab kooli
lõpuürituste toetamise
eest Loksa Linnavalitsust,
Loksa Konsumit, Loksa
Koduekstrat, Loksa Clothing
Ekspert OÜ-d
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Volikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu istung
toimus 25. juunil. Osalesid 10
volikogu liiget. Istungi tööst võtsid
osa linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapea Hilleri Treisalt,
linnasekretär Karin Kask ja
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Tiina Murdvee.
*Volikogu kuulas ära linnapea
Värner Lootsmanni informatsiooni
Loksa Linnavalitsuse tegevusest ja
linnas toimuvast:
- Koostöös Swedbank´iga
avatakse bussijaama hoones, 2011
aprillis suletud Swedbank´i ruumes
taas pangapunkt. Pangapunkt töötab
neljapäeviti kella 13.00-17.00,
reedeti 09.00-13.00. Osutatakse
pea kõiki pangateenuseid.
Ööpäevaringselt töötab
pangaautomaat, kus saab raha välja
võtta ja kontole panna;
- Euro Oil´i tankla rajamine on
kulgenud plaanipäraselt. Juuli
2. nädalal algab tankla seadmete
häälestamine, seejärel toimub
testimine;
- Koostöös Ida-Tallinna
Keskhaiglaga on asutud Loksa
regiooni elanike esmatasandi
tervishoiuteenuse kättesaadavuse
parandamiseks taotlema Euroopa
Liidu vahendeid. ITKH kavandab
Loksa Ravikeskuse hoonesse
kaasaegse tervisekeskuse rajamist.
Juuli alguses valmib linnavalitsuse
poolt tellitud Loksa esmatasandi
tervisekeskuse arengukava. Taotluse
raha saamiseks esitab ITKH;
- KASKOD-MTRONIX OÜ
poolt Posti 27 ettevõtte rajamine
on natuke graafikust maas, kuid
augustikuusse on planeeritud
esimese toodangu valmimine. Tööd
saab seal esialgu ca 15-20, hiljem ca
50 inimest;
- Laevatehase kinnistu on
müügis. Maanteeametilt on saadud
kooskõlastus tehase territooriumilt
täiendava väljasõidu tegemiseks
Tallinna tänavale. See võimaldab
kinnistu jagada väiksemateks
osadeks, mis võib suurendada
investorite huvi omandada Loksal
tootmismaad;
- Loksa Eakate kodu on alustanud
tööd. Maja teisel korrusel käib veel
remont, mille lõppedes on kohti
49. Meie teistes hooldekodudes
elavad eakad tuuakse Loksale,

kuid lamavaid ei saa tuua, kuna
koridoride laius ei võimalda neid
hoones transportida;
- Loksa Gümnaasiumis toimusid
lõpuaktused. 29 gümnasistist
3 lõpetasid kooli kuld- ja 3
hõbemedaliga. Seega tunnistati
tänavu medalivääriliseks 20%
abiturientide õpitulemused. See
on Loksa Gümnaasiumi viimaste
aastate parim tulemus;
- Hetkel vaadatakse üle Loksa
linna arengukava. Linnavalitsuse
ja allasutuste poolt tehtud
muudatustega arengukava
avalikustatakse linna kodulehel.
Oodatakse linnarahva ettepanekuid
aastani 2019 koostatavasse
arengukavasse.
*Volikogu otsustas lisada Loksa
Muusikakooli struktuuri eelklassi.
Seni koosnes muusikakooli
struktuur põhikooli nooremast
astmest (1.-4. klass), põhikooli
vanemast astmest (5.-7. klass)
ja lisa-aastatest. Muusikakooli
direktori Lauri Metuse ettepanekul,
mida toetasid ka linnavalitsus
ja volikogu kultuuri, vabaaja-,
spordi-, ja noorsookomisjon, lisati
muusikakooli struktuuri eelklass,
kus tegeldakse lapse muusikalise
ande avastamise ja soovitud pilliga
tutvumisega. Eelklassi võetakse
lapsi vastu alates 5. eluaastast.
Õppeperioodi pikkuseks on
vähemalt 145 kalendripäeva.
*Seoses muusikakooli eelklassi
avamisega muutis volikogu
muusikakooli õppetasu
ja muusikainstrumentide
kasutamise tasu kehtestamise
ning maksmise korda. Eelklassi
õppeaasta algab 1.oktoobrist ja
on üks kuu lühem kui ülejäänud
õppeastmetes. Volikogu kehtestas
muusikakooli direktori ja
linnavalitsuse ettepanekul eelklassi
õppetasu suuruseks 18 eurot
kuus, mis on 5 eurot madalam kui
õppetasu teistes õppeastmetes.
*Volikogu kehtestas linnavalitsuse
hallatavate asutuste põhimääruste
kehtestamise korra. Seni
kinnitati ja muudeti allasutuste
põhimääruseid kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele
ja osaliselt eriseadustele tuginedes.

LOKSA LASTEAED
ÕNNETRIINU

võtab konkursi korras tööle

1,0 koormusega
LASTEAIAÕPETAJA

(eesti õppekeelega rühma)
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt
21.08. 2015.
Vestlus kanditaatidega toimub
24. augustil 2015.
Aadressil: Lasteaia 3, Loksa,
74805, Harju maakond või meili
teel lasteaed@loksa.ee
Info telefonil
622 9187, 5050301

Swedpanga Loksa pangapunkt
avas oma uksed

Nüüdsest on Loksa linna hallatavate
asutuse põhimääruste kehtestamise
kord paika pandud ühtsetel alustel,
mis teeb asjaajamise selgemaks ja
korrektsemaks.
*Volikogu otsustas võõrandada
suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis oleva hoonestatud
kinnistu aadressil Posti
tn 11 alghinnaga 79 125 eurot.
Selle, 2342 m² suuruse kinnistu
puhul on tegemist ärimaaga.
Kinnistul paikneva endise saunpesumaja ehitas 1950. aastate
alguses laevaremonditehas.
Käesoleval ajal on hoone ruumidest
kasutusel ca 1/3, kus tegutsevad
MTÜ Rannamännid ja MTÜ
Pensionärideühendus Loksa
Kompass. Kuna MTÜ Rannamännid
tegevuskohaks saab septembrist
Pärna tn 1b vabanenud ruumid
ja ka Loksa Kompassile leitakse
uus ruum, jääb hoone tühjaks.
Omavalitsuse ülesannete täitmiseks
pole Posti 11 hoone linnale vajalik.
Enampakkumise ja võõrandamise
korraldab linnavalitsus.
*Volikogu seadis tähtajatu
isikliku kasutusõiguse taotleja
Elektrilevi OÜ kasuks Loksa
Laevatehase AS-lt ülevõetava
elektrivõrgu maakaabelliinide
rajamiseks, jaotuskilpide
ehitamiseks 7-el linnale kuuluval
kinnistul. Volikogu määras isikliku
kasutusõiguse seadmise tingimused
aladele kogupikkusega ca 1 km,
mille kogupindala on ca 0,3 ha.
Isikliku kasutusõiguse seadmisega
seotud kulud tasub taotleja.
*Volikogu lubas volikogu esimehe
Rein Heina osalisele korralisele
puhkusele 01. - 31. juulini 2015.
Loksa linna põhimääruse kohaselt
asendab volikogu esimeest tema
äraolekul volikogu aseesimees Helle
Lootsmann.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

2. juulil alustas Loksal tööd Swedbanki pangapunkt.
Pangapunkt on avatud igal neljapäeval kell 13.00 – 17.00
reedel kell 09.00 – 13.00.
Kohapeal on nõustaja, kes koolitab, nõustab ja abistab kliente. Nõustaja juures on võimalik interneti- ja telefonipanga lepinguid sõlmida. Nende teenustega liitumine on tasuta. Pangapunktis asuvast pangaautomaadist saab
raha välja võtta ja kontole lisada ööpäevaringselt ja seitse päeva nädalas.
Sularahaautomaadis saab maksta oma makse, pannes need eelnevalt internetipangas määratud maksete alla. Kohapeal on kaks kliendiarvutit, kus internetpanga kaudu on võimalik teha pea kõiki pangatehinguid.
Soovi korral annavad abi panga nõustajad.

Vabade ametikohtade teade
Loksa Gümnaasium võtab alates 2015/2016 õppeaastast konkursi korras tööle
1. põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (muusika põhikoolis vene õppekeelega klassides eesti keeles)
2. põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohale (geograafia ja loodusõpetus põhikoolis vene õppekeelega klassides)
3. põhikooli aineõpetaja 0,5 ametikohale (geograafia põhikoolis eesti õppekeelega klassides)
4. põhikooli aineõpetaja 1,0 ametikohale (matemaatika eesti õppega klassides)
5. põhikooli aineõpetaja 0,75 ja gümnaasiumi aineõpetaja 0,25 ametikohale (keemia ja bioloogia põhikoolis vene
õppekeelega klassides, keemia ja bioloogia gümnaasiumiklassides)
6. põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja 1,0 ametikohale (tütarlaste kehaline kasvatus)
7. eripedagoog 1.0 ametikohta
8. haridustehnoloog 0,5 ametikohta
9. abiõpetaja 1,0 ametikohta
10. klassiõpetaja 1,0 ametikohta (vene õppekeelega klass)
Avaldus, CV, tervisetõendi, haridus tõendavate dokumentide ja vajadusel keeletaset tõendava dokumendi koopiad
saata hiljemalt
07.08.2015 aadressil kool@loksa.edu.ee ja onnela.tedrekin@loksa.edu.ee.
Täiendav info tel 5542974, tel 622 1420
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Külakogukonna arengu hindamine
läbi seminari
MTÜ Viinistu Külaselts esitas kevadvoorus KÜSK-le taotluse
traditsioonilise külade vahelise ürituse läbiviimiseks, mis seekord kannab
nime „Külakogukonna arenguvalmidus ja selle hindamine läbi seminari“.
Üritus toimub 29. augustil. Osalema kutsutakse ümbruskonna külad.
Külavanematele edastatakse kutsed ning teadete tahvlitele pannakse üles
kuulutused. Seminarid hõlmavad kahte põhilist teemat: rannakeele hoidmine
ja edasikandmine ning külade areng.
Täna on vaja külaelu elavdamiseks ja küla elushoidmiseks vaja ise olla
aktiivne ning tegus. Elanik peab ennnast tundma vajalikuna ja erilisena.
Selleks kaasatakse küla arengut edasiviivatesse tegevustesse terve kogukond.
Igaühel on midagi anda. Ka naabritel. Selleks on vaja võtta kasvõi üks päev
aastas, kus kogu külal on põhjust kokku tulla ning igal inimesel oma mõte
ning sõna sekka ütelda.
Projekti toetavad Harju Maavalitsus summas 1577,70 € ja Kuusalu vald
summas 300 €.
Laivi Kirsipuu
projektijuht

Sõprusreis Tallinna Meremuuseumisse
„Kohaliku initsiatiivi arenduse“ programmi poolt finantseeritud projekti
„Loksa linna eesti ja vene pensionäride ühingute koostöö arendamine“
raames käisid ühingu „Kompass“ ja ühingu „Rannamännid“ liikmed
– pensionärid, koos reisil – ekskursioonil Tallinnas, Mere muuseumis.
Ekskursioon koosnes kahest osast: põhi ekspositsioonist, mis asub kindluses
Paks Margareeta ja vabaõhu laevade ekspositsioonist, mis asub endises
Lennusadamas, vesilennukite angaarides. Põnevat ja nüansirikast tutvustust
eksponaatidest ja ajaloost viisid läbi kaks giidi, üks eesti keeles, teine vene
keeles. Ekskursioon kestis kaua, natuke üle kolme tunni, aga keegi ei tundnud
igavust ega väsinud lõplikult. Lennusadamas olid paljud eksponaadid esitletud
interaktiivses võtmes, nii et ei pidanud ainult vaatama, võis ka katsuda ja
külastada: jäälõhkuja Suur Tõll, allveelaev Lembitu, traaler Kalev. Alustati
reisi hommikul vara kell 8.00. Projektijuht Marija Kudrjakova korraldas
kohvipausi. Sinna oli ettevalmistatud piknikulaud. Tee, kohvi, pirukad. Oli
õige aeg kinnitada keha.
Pärast maitsvat einet lasime natuke leiba luusse ja jätkasime oma ettevõtmist.
Kuigi programmis polnud ette nähtud, soovisid kõik ja nii ka tegime –
külastasime Lasnamäel asuvat, uut vene õigeusu kirikut, mis on ehitatud ehk
loodud „Kiiresti sõnakuulava“ Jumala ema ikooni auks. Me mitte ainult ei
külastanud kirikut, vaid osalesime ka improviseeritud ekskursioonil, mille
korraldas seal teeniv „õeke“, kes rääkis ränkadest ehitusraskustest hoone
valmimisel ja kiriku usukäsitluse praktilisest ülesehitustest, teenistuste
läbiviimisel. Kõige tähtsam kiriku püha rekvisiit on jumala ema „Kiiresti
sõnakuulaja“ ikoon, kui 1959. aastal nõukogude võim laastas ja hävitas
Tallinnas asuva Kuremäe nunnakloostri esinduse palvela. Lisaks on kirikus
ka pideval näitusel ikoonikogum, mille valmistasid Peterburi osavate
nobenäppudega meistrimehed. Alumises palve maailmas nägime me kaht
risti ettelöömiseks vajalikku kuplit – üks lastele ja teine vanadele. Neist
voolab välja püha vesi, mida tegelikult saadakse vihmavee äravoolu torust.
(ristimisvett ei tohi kanalisatsiooni auku ära visata, see on ränk patt).
Sõit tuli välja kuulsusrikkalt: arvestades, et me oleme erinevate
organisatsioonide liikmed, siiski me tunneme üksteist ja oleme vähemalt
näinud, sest elame koos meile väga kallis, pisikeses ja kaunis linna nimega
Loksa. Meie suurepärane ja imeline seltskond sai ka fantastilise auhinna –
meil vedas ilmaga. Kuni me rändasime muuseumi radadel, oli päikeseline ja
soe. Hetkel kui viimase pensionäri pruunist nahast sandaali kand välkus bussi
uksest sisemusse, lõi välku ja peksis rahet ja pritsis paduvihma. Siis jälle kui
jõudsime Lasnamäe õigeusu kiriku juurde, oli torm kui vits vette kadunud ja
kiriku kullased kuplid särasid päikesekiirtes. See on ka loomulik.

Kolm soovitust pakendiprügi vähendamiseks
Ostu- ja tarbimisotsuseid teadlikult
tehes saab igaüks meist vähendada prügi tekkimist isegi kuni kaks
korda. Paraku on inimeste käitumisharjumused tarbimises ja jäätmete
sorteerimises suvel sageli kehvemad
kui muul ajal.
Kuna ligi pool kodumajapidamises
tekkivatest jäätmetest on erinevad
pakendid, aitavad Eesti Pakendiringluse soovitused vähendada oluliselt
prügi teket ja hakata keskkonnasõbralikumaks tarbijaks.

maautomaadid, kus saab ühte piimapudelit taaskasutada. Üha enamad
kohvikud valmistavad kliendi soovil
kohvi pabertopsi asemel kaasavõetud termoskruusi. Maailmapraktikas
on erinevate kohvikettide seas levinud praktika, et klientidele müüakse
või kingitakse korduvkasutatavaid
kruuse ning pakutakse erinevaid
soodustusi
keskkonnasõbralikele
klientidele. Positiivsest turundusest
võidab nii ettevõte, keskkond kui ka
tarbija.

Väldi ülepakendamist
Osta korraga suuremas koguses ja
loobu tarbetust pakkimispaberist või
mõttetust väikesest kilekotist. Mitmeid tooteid saab eraldi kaaludes
pakkida ka ühte kilekotti. Kui oled
aga kilekoti juba võtnud, siis kasuta
seda võimalusel mitu korda, mitte
ära viska poest koju saabudes seda
kohe prügikasti. Samuti tasuks ka
suuremad kilekotid asendada hoopis näiteks tekstiilist poekottidega
- paljudes kauplustes on müügil ka
puuetega inimeste valmistatud tekstiilijäätmetest poekotid, mida ostes
teed lausa kahekordse heateo. Hoia
alati mõnd korduvkasutatavat kotti
kas autos või käekotis, et see poodi
minnes ei ununeks.

Oma keskkonnateadlikkust saad
näidata ka eelistades taaskasutatud
materjalidest toodetud pakendiga
tooteid, mis on omakorda 100%
taaskasutatavad.

Eelista
keskkonnasõbralikumaid
pakkematerjale: paberit, pappi,
klaasi või vali taaskasutatav pakend.
Mõnda kaupa saab osta ka kodust
kaasavõetud nõusse. Näiteks on osadesse jaekauplustesse ilmunud pii-

Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune pürgilas, põletades aga eritavad
väga mürgiseid ühendeid. Eelista
pika kasutusajaga tooteid, mida saab
enne äraviskamist ise korduvkasutada ning mis ka pärast prügiks

Hoidu ühekordsetest nõudest
Suvisel hooajal tekib kiusatus kasutada ühekordseid nõusid. Katsu
neid siiski vältida! Kuigi piknikul või koduõuel grillides tundub
ühekordsete nõude kasutamine
mugavaim variant, koormab lühikese elueaga toodete kasutamine
märkimisväärselt keskkonda. Samuti tuleks korduvkasutatavaid nõusid
eelistada ka tööl, kus sageli on plastmasstopsid laialt kasutuses näiteks
veeautomaatide juures.

Loksa Jäätmejaam on avatud:

Pärast lõunal, nii peale kolme, olid meie tegemised tehtud ja meie rahul ning
õnnelikud. Asusime kodupoole teele.
Kõigi suurest seiklusest osavõtjate poolt tahan südamlikult tänada projekti
juhti Marija Kudrjakovat kauni sõidu organiseerimise ja eriti veel maitsva
lõunasöögi eest. Suure tänud ka bussijuhile, Olev Arvisto on osav mees:
olenemata lõputute teetöödega seotud liiklusraskustest roolis ta meid
õigeaegselt igale poole ja koju tagasi.
Kohtumiseni projekti raames ümmarguse laua taga.
Vladimir Ivanov
Pensionärideühenduse Loksa Kompass juhatuse liige

		ESMASPÄEV 10.00-14.00
		KOLMAPÄEV 13.00-19.00
		NELJAPÄEV 13.00-19.00
		LAUPÄEV 10.00-15.00
Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel
JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt
kui ka ettevõtetelt.
Jäätmeplatsil on konteinerid ning iga jääde tuleb panna eraldi
konteinerisse.
Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab lisa informatsiooni kodulehel www.jaatmejaam.ee, koha peal jäätmejaama
operaatorilt või tel 52 93 020.

saamist uuesti ringlusesse lähevad.
Näiteks klaaspudel ringleb 50-60,
plastpudel 25-30 korda.
Ära unusta ka suvel sorteerimist
Kuigi võime oma käitumisharjumusi muutes jäätmete hulka oluliselt
vähendada, ei ole seda enamasti
siiski täielikult võimalik vältida.
Seetõttu on oluline tekkivad jäätmed hoolikalt sorteerida, sest vaid
sel moel jõuavad need tagasi ringlusesse. Kuigi aasta-aastalt suureneb
jäätmeid sorteerivate inimeste hulk,
kiputakse sageli sorteerimise harjumusest näiteks suvekodus viibides
võõranduma. Olmeprügi hulka sattunud pakendid ei jõua aga kunagi
uuesti ringlusesse - parimal juhul
toodetakse neist Irus energiat, ent
halvemal juhul lõppeb nende eluring
prügimäel.
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon, mis
kogub pakendeid kõigis kohalikes
omavalitsustes kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud jäätmed
järelsorteeritakse Maardus asuvas
sorteerimistehases ning sealsamas
toodetakse pakenditest tooraine
uute toodete valmistamiseks. Osa
toormest kasutatakse ära Eestis,
ent kõigi jäätmete taaskasutamise
võimekust siin paraku ei ole, mistõttu läheb osa pakenditest ümbertöötluseks välismaale.
Aivo Kangus,
MTÜ Eesti Pakendiringlus
juhatuse esimees
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Loksa noortel on juba kolmas
suvi järjest võimalus kaasa
lüüa projektis
„Alustame algusest“

Uus traditsioon sai alguse ja
meile edukalt!

Avatud noortekeskuste maakondlikul projektikonkursil rahastuse saanud
projekt „Alustame algusest 3” sai avapaugu 11. juunil, mil külastasime
Tallinna Lennusadamat. Noori ootas ees giid, kes viis läbi haridusprogrammi
Eesti kõige vanemal jäälõhkujal „Suur Tõll”. Saime teadmisi ajaloost ning
sellest kuidas käis töö laeval.
Vahepeal sõime lõunat Lennusadama kohvikus Maru ning siis sai omal
käel tutvuda Lennusadamaga. Vaadata eksponaate erinevate ajastute
veesõidukitest, käia allveelaevas „Lembit” ning proovida erinevaid
simulaatoreid.
Väga vahva ekskursioon oli ning tundus, et oleks võinud isegi kauem seal
aega veeta.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

22. juunil toimus esimest korda Noorte Kotkaste ja Kodutütarde maratoni mõõtu teatejooks. Start anti Toris ning finiš
oli Pärnu linnas Rüütli platsil. Maratoni distants oli jagatud 8 etapiks.
Võidupüha maratoni ja teatejooksu korraldas Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Pärnumaa Spordiliidu, Eesti
Kaitseliidu ja toetajatega. Lisaks sportimisvõimaluste pakkumisele seisnes idee laiem eesmärk Kaitseliidu
noorteorganisatsioonide tutvustamises elanikkonna hulgas.
Harju Malevat esindasid Loksa jooksjad. Anastasia Vandysh, Siim Aksel Amer, Kristo Metus, Marelle Süda,
Tarmo Amer, Epp Paalberg, Madis Amer ja Kuldar Süda said koju sõita rõõmsate ja uhketena, sest saavutati
esimene koht, mis jääb ajalooliseks, sest see oli I teatejooks, mis saab igaaastaseks traditsiooniks.
Margit Amer, Loksa rühma juht

Kui palju on liiga palju?
Arvuti ja internet on kasulikud vahendid, tänu millele saab tänapäeval õppida, suhelda, tööd teha, meelt lahutada
ja veel palju muudki. Küll aga võivad
needsamad kasulikud vahendid valesti kasutades osutuda väga kahjulikuks.
2012. aasta juuni kuu seisuga oli
maailmas üle 2,4 miljardi internetikasutaja. Tänaseks päevaks on see number kasvanud ja seda eelkõige laste ja
noorte seas. Üheks põhjuseks on erinevate nutiseadmete valiku suurenemine ja kättesaadavuse paranemine
ning teiseks see, et lastele hakatakse
üha varasemas eas nende seadmete
kasutamist lubama, olgu see siis mudilastele multifilmide vaatamiseks
ja mängimiseks või noorukitele õppimiseks ja suhtlemiseks. Iseenesest
ei ole ju halb, et lapsel on tegevust ja
sealjuures õpib ta ka midagi uut, küll
aga on halb, kui laps sukeldub virtuaalmaailma nii, et veedab seal rohkem
aega kui nn päris maailmas, mille
tagajärjel kaob ära reaalsustaju ehk
tekib sõltuvus.
Arvuti- või internetisõltuvusel võib
olla mitmeid erinevaid tunnuseid: laps
ei soovi teha midagi muud, kui arvutis
istuda; ta ei suuda kontrollida arvuti
kasutamise aega ja vihastab, kui seda
piiratakse; nõuab pidevalt kõige uuemaid tehnikavidinaid ja kui vanemal
ei ole võimalik neid soetada, hakkab
ta mujalt endale raha muretsema; ta
ei maga piisavalt ja ei söö korralikult. Tihtipeale aga ei oska või ei ole
lapsevanematel aega aru saada, millal on liiga palju ja selle asemel, et
vaadata lapse käitumise muutumise
põhjusena nutimaailmas aja veetmist,
mõeldakse, et ju on laps jõudnud varasesse teismelise ikka. Siinkohal tuleb
aga meelde tuletada, et nagu iga sõl-

tuvuse puhul, on ka sellesse sõltuvusse
jäämisel omad tagajärjed. Alustades
meeleolumuutustega, jätkates hinnetelangusega koolis, terviseriketega
ja suhtlemisoskuste hääbumisega ning
lõpetades halbade elukommetega inimestega tutvumisega, millega omakorda võivad kaasneda erinevad kuritegelikud probleemid.
Seetõttu tahaks alanud suvevaheaega
silmas pidades, panna lapsevanematele südamele, et mõistlik on kontrollida nii lapse nutiseadmete kasutamise aega kui ka seda, millega seal
tegeldakse ja kellega suheldakse.
Kuidas seda aga võimalikult delikaatselt teha? Ühte õiget meetodit ei ole,
sest erinevatele lastele mõjuvad erinevad lahendused. Küll aga võib proovida mõnda järgnevatest nõuannetest.
Kui tegemist on alles virtuaalmaailmaga tutvust tegeva lapsega, siis oleks
mõistlik alustada reeglite paika panemisest - kui palju ja millistel tingimustel arvutit kasutada võib. Seda juba
ka väikelastele videode vaatamisel ja
mängude mängimisel. Samuti tuleks
erinevate seadmete soetamise eel hoolega läbi mõelda, kui palju internetimahtu lapsele lubada ja, milliseid rakendusi ta installeerida võib. Kui aga
lapsel on juba oma nutiseade olemas
ja siiani ei ole talle selle kasutamisel

piiranguid seatud, võib olukord pisut
keerulisem olla. Kõigepealt, ei tasu
peljata, kui ise arvutimaailmast midagi ei tea, tuleb asjale läheneda õpihimuliselt, et lapsele ei jääks muljet,
et vanem üritab oma nina tema asjadesse toppida. Kui lapsevanem
märkab, et lapse käitumine hakkab
vaikselt muutuma, võiks lisaks võrgus olemise aja piiramisele lapsele
ise muid tegevusi soovitada, nagu
raamatute lugemine, õues mängimine ja ka ise temaga ühiseid tegevusi otsida. Vajadusel võib internetis
surfamist kasutada preemiana, kuid
sellisel juhul peab selle proportsionaalsuse suhte teise tegevusega, vastavalt lapse võimekusele, hoolega
läbi mõtlema, näiteks 1 lk raamatust
= 5 minutit arvuti kasutamist. Kindlasti ei tohiks seda aga karistusena
kasutada, sest on oht, et lapsel tekib
trots, mille tagajärjel süveneb sõltuvus ja halvenevad suhted keelajaga. Kui lapse käitumises on juba
tõsisemaid sõltuvuse tundemärke
näha ja eelnevalt välja pakutu enam
ei aita, oleks mõistlik abi otsida,
näiteks noorte nõustajalt või perepsühholoogilt.
Kõige olulisem on meeles pidada,
et lapsevanemad ise on oma lastele kõige suuremaks eeskujuks ja,
kui lapsevanem annab oma järeltulijale pidevalt aja sisustamiseks
nutiseadme, et siis rahus oma toimetusi teha saaks, ei ole sõltuvuse tekkepõhjuseid vaja kaugelt otsida.
Seiklusrikast suve!
Teili Piiskoppel
noorsoopolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond
Foto: Katrin Sommer-Gorohhov
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Noorte Kotkaste Mini-Erna 2015 patrullvõistlus
26.-28.06. toimus Kuusalu valla
aladel Noorte Kotkaste MiniErna 2015 patrullvõistlus, mis oli
järjekorras juba 19. Minu esimene
kogemus Mini-Erna´ga sai alguse
2000. aastal. Aastal 2001 osalesime
juba kahe võistkonnaga sellel
võistlusel. Sel ajal toimus igas
kaitseringkonnas ka Mini-Eel Erna
võistlus. Olime seal 2 võistkonnaga
võidukad – see andiski Harju
noorkotkastele õiguse panna sellel
võistlusel välja 2 meeskonda. Tol
korral oli autasustajaks selle aastase
võistluse peakohtunik, erukindral
Johannes Kert. Mõlemad Harju
võistkonnad koosnesid Loksa rühma poistest. Meie üks võistkond
saavutas II koha ja teine võistkond
tuli IV kohale. Järgnevatel aastatel
püüdsime seda unelmate võitu.
Saavutasime korduvalt pjedestaali
kohti, kuid võitu ei tulnud. Loksa
poisid on veel kahel korral tulnud
II kohale (2008, koos Nissi rühma
noorkotkastega ja 2011 aastal).
Aastal 2013, Saaremaal, tuli see
kauaoodatud võit. Eelmisel aastal
saavutati tubli II koht.
Nende aastatega oleme Harjus
suutnud luua tugeva meeskonna,
kellega on võimalik igat masti üritusi
ja võistluseid läbi viia. Eelmisel
aastal oli selleks „proovikiviks“
vabariiklik NK „Alati Valmis“ võistlus. Tahtsime teha võistluse, kus kõik
kohtunikud on pädevad, viisakad
ja sõbralikud ning kohtleksid kõiki
võistlejaid võrdselt.
Võistluste laagriplats oli rajatud
Peeter Kivimäe talumaadele, Tööriistamuuseumis, Näkiallikal. Kohe
pärast mandaati tuli võistlejatel tunda
vanu tööriistu. Peetri kommentaar
oli, et noorte teadmised olid väga
kesised.
Võistluste start anti südaööpaiku
Muuksi Linnamäelt. Raja algus
oli tähistatud tõrvikutega. Ilmataat
saatis meid rajale vihmaga, mida
vahepeal tuli üsna tihedalt. Harju
maleva võistkonnad läksid rajale 0
võistkondadena ehk siis väljaspool
arvestust. Nende ülesandeks oli
kontrollida, kas ülesanne on sooritatav
ja anda asjakohast tagasissidet, et
vajadusel punktikohtunikud saaksid
parandused sisse viia. Nemad startisid
vastavalt 2 – ja 1 tund enne ametlikku
võistlust. Esimene 0 võistkond

LOKSA MUUSIKAKOOL pakub tööd
SOLFEDŽOÕPETAJALE

(kaheaastane leping)

- Kellel on kõrgharidus
(magister või bakalaureus)
- Kellele meeldib töö lastega
- Kes armastab muusikat
Pakume:
- T äiskoormust (22t), töö 			
kolmel päeval nädalas
- Toredat kollektiivi
- Looduskaunist kohta, Tallinnast 		
65km
Avaldus Loksa Muusikakooli direktori
nimele ja CV palun saata 		
muusikakool@loksa.ee hiljemalt
31.07.2015

oli võistkond „Jotos“ (poisid üle
Harjumaa). Teises võistkonnas olid
Loksa noorkotkad: Kaarel Eelmäe
(kapten), Marko Metus, Märt Mägi
ja Siim Aksel Amer. Registreerus 17
võistkonda, nende hulgas võistkond
Läti Vabariigist, võistkond Leedu
Vabariigist ja Lääne maleva kodutütred.
Võistlusrajal raskendasid võistlejate
liikumist vastutegevuse tugevad
jõud, kes kohati kasutasid ka hobuseid.
Selle aasta võistlus algas meile väikese ehmatusega, sest köieülesandel
(Alfa) läks meil üks rakendus katki
ja jäime poole tunniga ajahätta.
Õnneks saime asja uuesti käima
ja järgmises punktis said kõik
võistkonnad aega tagasi. Järgmises
punktis (Bravo) tuli võistlejatel
relvad kokku panna. Vahepeale
jäi luureala. Nooremleitnant Madis Amer oli teinud huvitava
luureülesande.
Võistlejatel
oli
luure teostamiseks aega 5 tundi.
Vastane oli paigutanud maastikule
merejalaväelaste tugevdatud rühma,
koos tehnikaga. Vastane kasutas ka
droone, mis jälgisid objekti lähedast
maastiku õhust. 27. juuni hommikul
sisenesid võistkonnad ajagraafiku
järgi Hara allveelaevade sadamasse.
See oli ka avatud punkt. Ilm oli
fantastiline. Siin tuli võistlejatel
köit mööda tõmmata end sadama
vahekaile (Charlie). Tagasi kaldale
said
võistkonnad
kummipaadi
ülesannet täites (Delta). Järgmine
ülesanne oli peintball (Echo).
Neljaliikmeline võistkond jaotati
kaheks ja kahel lahingpaaril tuli
liikuva patrulli käigus tabada
tähistatud rajal asuvaid sihtmärke.
Foxtrot: võistlejad määrasid asimuute ja kauguseid. Golfis lahendati
sideülesannet. Punktis Hotel oli
Kolga mõisa hoovis ja ülesandeks
Kuubiku kokkupanemine (Rakett
69). Seal samas lähedal asus meditsiini
situatsiooni
ülesanne
(India). Mustametsa jalakäiate
tunnelis oli motivatsiooniülesanne
(Juliet). Kilo´s tegelesid võistlejad
esemete otsimisega. Enne Lima
punkti oli võimalus võistkondadel
teenida boonuspunkte. Selleks olid
antud koordinaadid, mis viisid
Paukjärve vaatetorni. Kolm Loksa
kodutütart, kes seal võistlejaid
ootasid jagasid võistlejaile lisa

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

Rada ei olnud kergete killast.
Rada läbides saime uusi teadmisi
ja kogemusi, mis on tarvilikud
järgnevateks
võistlusteks
ning
eesolevaks eluks… (nii rääkis oma
muljeid Siim Aksel – Helinale,
vahetult pärast võistlust).

elutalonge ja andsid kaardi, kus oli
info vastutegevuse paiknemisest.
Tagasisides mainiti, et tasus selles
boonuspunktis käia, sest seal olid
nii ilusad ja sõbralikud tüdrukud,
kes andsid viimasteks kilomeetriteks
tubli annuse lisaenergiat. Limas
tuli võistlejatel ületada veetakistus
kasutades paraleelköisi. Näiliselt
kerge ülesanne ei läinud ilma
viperusteta. Pea igas võistkonnas oli
keegi, kes prantsatas varahommikul
(punkt avati kell 03.00) jahedasse
vette. Järgmises punktis (Mike)

pidid võistkonnad läbima miinivälja.
Üks võistkond astus koguni 7-le
miinile (üldse oli 10). Järgnes punkt
November. Siin oli ülesandeks
uppuja päästmine. Oscar oli
takistusriba ülesanne. Sealt said
võistlejad stardi lõpujooksule (Papa).
Pärast lõpujooksu oli võistlejatel
veel laskmine Air Soft relvadest
(Quebec). Lõpuks viidi veel läbi
varustuse kontroll ja sealt viisid
esindajad oma võistkonna Kuusalu
spordihoonesse sauna. Võistlusraja
pikkus oli 60 km.

Ka võistluste pidulikul lõpetamisel
Näkiallikal, mainisid paljud, et nii
rasket Mini-Ernat ei mäleta keegi.
Võistluse lõpetas 14 võistkonda.
Lõpukõne pidasid kaitseliidu pealik, brigaadikindral Meelis Kiili,
peakohtunik erukindral Johannes
Kert ja noorte kotkaste peavanem
Silver Tamm. Tagasiside lehtedelt
lugesime palju positiivseid emotsioone. Autasustamisel käisid kõik
võistkonnad kahe kindrali juures ja
said tugeva käepigistuse ja soojad
sõnad koju kaasa. Esikoha võitis
Pärnu võistkond, teiseks tulid Põlva
noorkotkad ja kolmanda koha
saavutasid külalised Lätist. Lääne
kodutütred tulid tublile 10. kohale.
Suur-suur tänu Teile endised ja
praegused noorkotkad ja kodutütred,
juhid vabatahtlikud, sõbrad, toetajad
Tarmo Amer
Harju maleva
Noorte Kotkaste pealik

OMNIVA TEAVE

Seoses suviste puhkustega on Loksa postkontor
vahemikus 01.05.2015 kuni 30.08.2015 avatud
järgmiselt:

		
				E,K,R 9:00-17:00
				T,N 9:00-15:00
				L 9:00-13:00
				P suletud

Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik
kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.
Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.
Eesti Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
n kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
n rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
n ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
n maksete tasumine;
n postimaksevahendite müük.
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Võidupüha tähistamine Loksal

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti
võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle 23. juunil 1919.

Loksa jaanituli 2015

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

Loksa Lasteaed Õnnetriinu
on
kollektiivsel puhkusel
29. juunist - 2. augustini
2015.a.
Valverühmad alustavad tööd
3. augustil eesti ja vene
noorema rühma ruumides.

Loksa Linnaraamatukogu on

29. juuni - 27. juuli
SULETUD.
Avame 28. juulil.

Lähim interneti kasutamise
võimalus Loksa
Linnavalitsuses.
Telefon 6031253
Ilusat suve kõigile!

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.

3.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine kaheks eramu krundiks), enampakkumise alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa linna
keskosas. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

4.

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.

Tule tööta McDonald’s
restoranis ühtse
meeskonnana töötavate
sõbralike kolleegidega. Seo
töö õpingutega ning saa palka
alates 600 € koos kindla
sotsiaalse garantiiga.
Kontakt: Aleksandr Michelson/
aleksandr.michelson@ee.mcd.com /
mob +372 553 2288
Loksa Gümnaasiumisse dokumentide vastuvõtt
2015/2016. õa kooli sisseastumiseks toimub kooli
kantseleis
05.08-26.08.2015 tööpäevadel kella 9.00-12.00.
KOOLIMAJA AVATUD
juulis: koolimaja suletud
augustis: alates 5. augustist tööpäevadel 9.00-15.00

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.

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 30.07.2015 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

