Loksa linnapea toetab
Lahemaa valla loomist. Loe lk 2
TASUTA LOKSA KANDI AJALEHT oktoober 2015

Meie kool on
meie uhkus
Palju õnne
sünnipäevaks!
OKTOOBER

Erna Talmre 94
Anna Vorontsova 90
Vera Svistun 85
Virve Puns 85
Pia Samm 85
Valve Stahanova 85
Maria Stoma 84
Niina Vachter 83
Pavel Zuravlev 81
Valentina
Vorontsova 75
Liubov Lokhmanova 70
Ljudmila Ivanova 70
Loksa linna uued
ilmakodanikud
Haridussüsteemi korrastamisest ja
reformimisest räägitakse pidevalt.
Koolidest enestest räägitakse
rohkem kaks korda aastas –
kevadel ja sügisel. Kevadel, kui
loetakse medaleid ja sügisel, kui
uuritakse riigieksamite tulemuste
pingeridasid.

traditsiooniks, et sellel päeval annavad koolis tunde
gümnaasiumiosa õpilased ja õhtul
korraldab linnavalitsus linna
kõikide haridusasutuste töötajatele
tänuürituse. Sellel aastal oli meie
haridustöötajaid tulnud tervitama
oma lauludega Alen Veziko.

Aga õpetajad! Loomulikult tuleb
õpetajate tööd väärtustada ja
tunnustada aastaringselt, aga ometi
on üks päev aastas, mis on õpetajate
jaoks päris oma päev.

Tahame veel kord tänada Loksa
Gümnaasiumi õpetajaid suure,
omakasupüüdmatu ja tänuväärse
töö eest. Soovime, et ka kõik
lapsevanemad seda hindaksid ja läbi
senisest suurema koostöö kooliga
oma lapse haridusse ka rohkem
panustaksid. Paljud lapsevanemad

5. oktoobril oli õpetajate
päev. Loksa linnas on saanud

ei oska kahjuks seda hinnata.
Meil on väga tublid lapsed, meil
on väga tublid õpetajad – ja koos
lapsevanematega suudame hoida ja
veelgi tõsta Loksa Gümnaasiumi
head mainet. Loksa kool saab
2 aasta pärast 150 aastaseks.

arvestuses, on samuti väga hea
tulemus. Iseasi, kuidas keegi
nendesse edetabelitesse suhtub,
aga oluline on, et me ise oskaksime
väärtustada oma kooli ja oma
koolipere tööd, sest meie kool on
meie kogukonna hing.

Loksa koolis töötavad väga tublid
õpetajad. Selle aasta Loksa linna
Aasta õpetajaks tunnistatud Urve
Toompuu õpilased on juba aastaid
olnud eesti keele riigieksami
tulemusega Eesti tugevaimate
koolide seas (sellel aastal 9. koht).
Ja ka üldises pingereas Loksa
Gümnaasiumi 56. koht 189 kooli

Vahel öeldakse, et Loksa
Gümnaasium on liiga akadeemiline,
aga kui mõelda, siis ega õppimata
koolis häid tulemusi ei saa.
Loomulikult on kool peale
akadeemilise õppimise ka praktiliste

j

tütar
Olivia Han
tütar
Mia Victoria Tammoja
poeg
Sander Simmul

Palju õnne
vanematele!

2 AKTUAALNE

Lahemaa vald –
väärt mõte!
Avalikus halduses peab
valitsema selgus ja
konkreetsus. Täna see puudub.
Suure käraga väljakäidud
riigihaldusreformist on järele
jäämas pelgalt omavalitsuste
reformikava käsukorras piiride
joonistamisega. Puudub nii
terve pilt riigi keskvalitsuse
reformikavast kui ka soov
reformida palju kõneainet
pakkuvaid maavalitsusi.
Juba 2008. a Harju
maavanemana tegin ettepaneku
jagada kohalike omavalitsuse
üle teostatavad riiklikud
järelevalvefunktsioonid
(mida teostab täna maavanem) nelja piirkonna vahel. Seda funktsiooni
on mõistlik jaotada sarnaselt mitmete Eesti ametitega (päästeamet,
politsei, maanteeamet jne) ja riikliku järelevalve teostajaks ei pea olema
tingimata maavanema nimetust kandev ametimees. Selgeks on vaja
rääkida ka tänaste omavalitsusliitude edasine õiguslik staatus. See aga ei
tähenda seniste maakondade kaardilt kadumist.
Küll aga peaks reformi käigus oluliselt vähenema omavalitsuste arv,
sest meil on vaja omavalitsusi, mis on jätkusuutlikud ja tugevad. Aga
tugevad mitte eeskätt rahvaarvult pindalalt, vaid eelkõige suutlikkuses
osutada oma elanikele suuremas mahus ja parema kvaliteediga teenust.
Riigi tugevam sekkumine valdade ühinemisse on enimräägitud meede.
See iseenesest ei ole võluvits. Aga maaelu ja kohalike kogukondade
väljasuremine ning vajalike teenuste puudulik kättesaadavus ähvardab
isegi Harjumaa valdu, rääkimata omavalitsustest, mis pealinnast
kaugemal.
Minu poole on viimasel ajal pöördunud inimesi nii Kuusalu vallast,
Vihula vallast kui ka Loksa linnast küsimusega Loksa regiooni edasisest
arengust. On hea meel, et inimesed näevad ja soovivad meie regiooni
arengut, tulles välja konkreetsete ettepanekutega.
Pean näiteks väga asjakohaseks initsiatiivgrupi ettepanekut moodustada
riigihaldusreformi käigus Lahemaa vald, kuhu kuuluksid Loksa linn,
Vihula vald ja idapoolne osa Kuusalu vallast.

Meie kool on meie uhkus
oskuste omandamise ja aktiivseks
kodanikuks kasvamise koht. Kool
on ka teine kodu oma sõpradega,
oma rõõmude ja muredega.
Soovime kõigile Loksa
Gümnaasiumi õpilastele ja
õpetajatele, kogu kooliperele
edukat jätkuvat kooliaastat.
Tundke uhkust oma kooli üle!
Meie koolis on tarkust jagatud
148 aastat. Jätkugu Loksa kooli
ajalugu, jätkugu tarku õpetajaid
ja tarkust taga nõudvaid tublisid
õpilasi.

Loksa kool
oli,
on
ja jääb!

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Hilleri Treisalt
Loksa abilinnapea

Projektitegevus Loksa koolis
Uue projektina „Turvaline kool 2015“

Loksa Gümnaasium esitas taotluse
osaleda
projektis
„Turvaline
kool“.
Projekti
eesmärk
oli
eelkõige tähtsustada turvalise kooli
teemat. Olulisima väärtuse annab
sisehindamist läbiviiva meeskonna
omavaheline arutelu. Muuhulgas
on see suurepärane võimalus
kaardistada kooli riskid ja seeläbi
ka abivahend kooli turvakavade ja
kriisimappide täiendamisel.
Selle projekti raames vast kõige
positiivsem oli see, et saame selge
ülevaate, mis peaks olema, et tagada

turvalisus koolis ning tunda rõõmu
selle üle, et meil on selleks juba palju
tehtud (hädaolukorra lahendamise
plaan, erinevad koolitused jne).
Jätkata turvalist mõtteviisi ja sellega
kaasnevat käitumist ning tegeleda
parenduskohtadega, mis selgub
projekti käigus.

õppeaasta 2015/2016 õa projekt.
Esimesed õppeprogrammid on
paigas, alustatakse 27. oktoobrist.
Tingimused on samad, mis eelmisel
õppeaastal kaks õppesõitu õppeaasta
vältel, kuid õppeprogrammid erinevad. Õppida saab igal pool,
loodetavasti ka huvitavam ja teistmoodi.

KIK toetas taas Loksa kooli
projekti
KIKi projekt „Loksa Gümnaasium
hindab ja väärtustab loodust loovuse
arendajana“ (15013,84) on selle

Õnnela Tedrekin
Loksa Gümnaasiumi
direktor

Muusikapäev Loksal

Kuna olen sarnase idee varem ka ise välja käinud (isegi Lahemaa
Gümnaasiumi idee pooliku haridusreformi käigus), siis toetan head ja
asjaliku mõtet ja soovin aktiivset tegutsemist, et jõuaksime ka reaalsete
tulemusteni.
Loodan, et väärt mõtted leiavad tee volikogudesse ja rahva poolt valitud
saadikud neid ka asjalikult hindavad.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Muusikapäeval 1. oktoobril esines Loksa Kultuurikeskuses täissaalile noor suurepärane pianist Mihkel Poll

Ameerika Saatkonna kultuuri- ja
meediaatašee külastas Loksa Gümnaasiumi
Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 3500
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

Neljapäeval, 17. septembril toimus
Loksa Gümnaasiumi algklasside
majas vanematele klassidele kohtumine Ameerika saatkonna kultuurija meediaatašee Caitlin Kim’iga.
Ta tegi ettekande, mille pealkirjaks
oli Picturing America. Samanimeline
näitus on olnud kooliaasta algusest
suure maja esimesel korrusel kõikidele huvilistele vaatamiseks üleval.
Näitusel on pildid, mis on Ameerika
Ühendriikidele ajalooliselt või kultuuriliselt olulised.
Oma esitluses tutvustas Caitlin Kim
oma valikut taiestest ja selgitas
nende loomise või jäädvustamise
tagamaid ning nende tähendusrikkust

Ameerika Ühendriikide ajaloos.
Ettekandele järgnes küsimustele
vastamine ja arutelu, kus õpilased
küsisid nende teemade kohta, mis
neid kõige rohkem huvitasid, nagu
Eesti ja Ameerika Ühendriikide
erinevused, sport ja eesti keele
raskus, lisaks puudutati ka päevakajalisi teemasid.
Üritus lõppes suure aplausiga ja
atašeele anti kooli poolt tänutäheks
väike meene.
Ellen Müil
Loksa Gümnaasium 12. klass

AKTUAALNE 3

Maamaksust vabastamine
Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti Rahvastiku registri
andmetel Loksa linnas elav, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa osas 100% tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti rahvastikuregistri
andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m²
ulatuses tingimusel, et taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada 1. detsembriks 2015.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee. Maamaksust vabastamise kord
ja avalduse blankett on Loksa linna kodulehel: http://www.loksalinn.ee/
eeskirjad-keskkond.
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku Laivi
Kirsipuu poole telefonil 6031253, 58063455 või meili teel
laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Käsitöötegijad osalevad
koolitustel
Loksal edukalt tegelev Mittetulundusühing Rannamännid on otsustanud
oma rahvusliku käsitööga tegelevatele liikmetele võimaldada osaleda
täiendkoolitustel. Koolitusi on kokku kolm. Kaks neist sisaldavad keraamika
valmistamist nii teooriat kui praktikat.
Esimese koolituse korraldab MTÜ Ajaveski, mis asub Jõelähtmel ning
teise, juba jätkukoolituse viib läbi koolitaja on Marit Õunapuu oma ateljees
Palmses.
Kolmas koolitus toimub Läänemaal Pärnus ja korraldab selle Malerii OÜ
ning teemaks on vanast uus. Peale koolituste on veel erinevaid külastusi,
kohtumisi ja kogemuste vahetamisi, näiteks Jaanioja käsitöötalus, kus
valmivad lillemantlid, aksessuaarid ja lapivammused. Pärnus külastatakse
Maarja Magdaleena Gildi, mis koondab enda alla väga palju käsitöö tegijaid,
töötubasid ja käsitöökodasid nagu Helle savikoda, Ene 7 asja, Endla Disain,
Vaibakoda jpm. Samuti on kohtumised Seljaku talus, Loomisrõõm OÜ
siidimaali töötoas ja muidugi Kookon-kohvik disainipoes.
Rahastust koolituste jaoks taotletakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist.
2015 aasta sügisvooru esitati projekt „Rahvusliku käsitöötehnikate
täiendamine ja arendamine läbi koolituste“ summas 1658,00 €, millest
166,00 € on omaosalus.

Loksa Linnavolikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu istung
toimus 1. oktoobril. Osales 14
volikogu liiget
Volikogu muutis Loksa linna
arengukava
1. oktoobril 2015 toimunud istungil
muutis linnavolikogu Loksa linna
arengukava.
Arengukava muutmise tingis
asjaolu, et kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse kohaselt peavad
kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia iga aasta 15. oktoobri seisuga
hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kehtinud linna
arengukava kehtis aastani 2018 ja

hõlmas 15. oktoobri 2015 seisuga
vaid 3 eelseisvat eelarveaastat.
Sellest tulenevalt lisati linna arengukava tegevuskavasse ja eelarvestrateegiasse aasta 2019 ning muudeti
dokumendi nimetust – Loksa linna
arengukava aastani 2019. Uuendati valdkondade senist arengut
kajastavaid peatükke, s.h statistilisi
andmeid.
Eelarvestrateegia vaadati üle lähtudes Rahandusministeeriumi 2015.
aasta kevadisest majandusprognoosist ja riigi eelarvestrateegiast
aastateks 2015-2019.
Toodi välja tähtsamad finantsnäita-

Kevadine oht saab alguse
sügisel tegemata tööst
Käesoleval aastal on Loksa linnas olnud 7 kulupõlengut, möödunud aastal
oli 2 kulupõlengut. Et kevadised kulupõlengud ei põhjustaks kahju, kutsuvad
päästjad omanikke maavaldusi korrastama juba sügisel, kuni on veel võimalik
rohtu niita.
Pärast lume sulamist kuivab kõrge rohi kevadpäikese ja –tuule käes kiiresti
ning piisab ühest inimlikust eksimusest kui kulutulekahju on käes. Paljud
kulutulekahjud saavadki alguse inimlikust lohakusest ja ka pahatahtlikust
inimtegevusest, olgu selleks siis hooletult tehtud lõke, kustutamata
suitsukoni või tahtlikult süüdatud heinamaa. Maastikutulekahjudes hävineb
meie looduslik keskkond, tihti on kaasnev keskkonnakahju väga suur, ning
on ka olukordi, kus ohtu on sattunud inimesed ja nende vara.
Kevadiste kulupõlengute vältimiseks on hea, kui niidetakse maavaldused
juba sügisel.
„Maaomanik, kes hilissuvel viimase heina maadelt niidab ja maavaldused
korrastab, aitab ennetada ohtlikke tuleõnnetusi, säästab elukeskkonda ja hoiab
kokku päästeressurssi,“ paneb inimestele südamele Põhja päästekeskuse juhi
asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Ants Aguraiuja.
Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ning karistatav tegevus.

Loksa Gümnaasiumi
küttesüsteemide
rekonstrueerimine

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

Tutvu Loksa linna arengukavaga
aastani 2019 linna veebilehel:
www.loksalinn.ee/arengukavad
www.loksalinn.ee/arengukavamuutmise-eelnou
Rein Heina
Volikogu esimees

Otsime Loksa
linnaväljakule
jõulukuuske

Jõulukuusk peab vastama
järgmistele tingimustele:
- pikkus 12 meetrit;
- tüve läbimõõt kuni 35 cm;
- kuuse mahavõtmise ja
äraveo võimalus vastava
tehnikaga;
Kuuse hind kokkuleppel.
Kontakt: Andres Kaskla
tel 508 6283

EMLSi üle-eestiline
poistekoor KALEV
osales edukalt IV
rahvusvahelisel
koorikonkursil
Music & Sea Kreekas
EMLSi üle-eestiline poistekoor
Kalev (dirigendid Hirvo Surva ja
Indrek Vijard) said II koha 21.26. septembril Paralias (Kreeka)
toimunud IV rahvusvahelisel koorifestivalil Music & Sea noortekooride
kategoorias ja pääses Grand Prix’
vooru, kus talle omistati eripreemia.
Žürii esimees Theodora Pavlovitch
(Bulgaaria) kiitis lauljaid väga tõsise
ja teadliku suhtumise ning jäägitu
pühendumise eest konkursilaval.
Žüriisse kuulusid veel Sasho
Tatarchevski
(Makedoonia)
ja
Gabriella Thész (Ungari).
Konkursikavas oli Andres Lemba,
John Rutteri, Tom Fettke ja
G.Fr.Händeli teosed.

Laivi Kirsipuu
MTÜ Rannamännid
projektijuht

Loksa Linnavalitsus on esitanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele läbi
sügisese vooru, mille tähtaeg oli 15. septembril, projektitaotluse „Loksa
Gümnaasiumi kahekordse koolihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine“
summas 42 643,56 eurot, millest omaosalus on 10 687,56 eurot ja taotletav
summa 31 956,00 eurot.
Rekonstrueerimisele kuulub Loksa Gümnaasiumi kahekordse koolihoone
kogu küttesüsteem. Eelnevalt on kahes järgus rekonstrueeritud küttesüsteem
neljakordses koolihoones.
Laivi Kirsipuu
Arendus- ja keskkonnanõunik

jaid aastatel 2010-2014, linna 2015.
aasta eelarve tulud ja kulud, linna
finantskohustused ning eelarvestrateegia põhinäitajad kuni aastani
2019, mis kooskõlastati eelnevalt
Rahandusministeeriumiga.

Eestis on sellest aastast üks hädaabinumber 112, millelt
saab kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise lihtsamaks
– kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja
milliselt numbrilt kutsuda.
Üleminek ühele hädaabinumbrile muudab Häirekeskuse
töösaalides ka kiirabi, pääste ja politsei hädaabikõnedele
vastamise ja abi väljasaatmise kiiremaks ja täpsemaks.

Hädaabinumber 112 –
kiirabi, pääste, politsei.

Festivalil osales 17 koori Bulgaariast,
Venemaalt, Valgevenest, Serbiast,
Rumeeniast, Makedooniast, Poolast.
Teine Eestist osalenud koor oli
Hansa segakoor (dirigendid Karin
Herne ja Eva Kams), kes pääses
samuti Grand Prix’ vooru.
EMLSi poistekoori Kalev reisi
Kreekasse
toetasid
Eesti
Kultuurkapital ja kohalikud omavalitsused, kust poisid pärit on.
Koori dirigendid pidasid kõige
suuremaks tunnustuseks žürii esimehe Theodora Pavlovitchi kiitust
Kalevi poistekoorile, keda ta tõi
teistele osalejatele eeskujuks.
Loksa kandist kuulusid poistekoor
KALEV koosseisu Uku Aasrand,
Jevgeni Fjodorov ja Siim Aksel
Amer.
Loksa Elu

4 ELU

Hea Loksa linna
kaabeltelevisiooni klient!
Sõbrad! Meil on hea meel teile teatada, et Djuki
kaabeltelevisiooni klientidel, kellel on televiisor vastuvõtu
standardiga DVB-C, on võimalik tasuta ligipääs enam kui 50
telekanalile.
Ja just ainult OÜ Djukiga saate te vaadata kodeeritud kanaleid
ilma lisaseadmeteta!
Ei ole vaja lisa pulte!
Ei ole vaja kulutada lisaks elektrienergiat!
Ei ole lisatasu kodeeritud kanalite vaatamiseks!
Vaadake lemmikkanaleid vaba ligipääsuga!
Parameetrid kodeeritud kanalite häälestamiseks
431250 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
439250 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
447250 KHZ
64 QAM
6855 KS/S
455250 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
794000 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
802000 KHZ
64 QAM
6428 KS/S

Loksa Jäätmejaam
Loksa Jäätmejaam on
avatud
esmaspäeviti
kell 10:00-14:00;
kolmapäeviti 13:00-19:00;
neljapäeviti 13:00- 19:00 ja
laupäeviti 10:00-15:00.
Lahtioleku aegadega on arvestatud
klientide võimalusi kasutada Jäätmejaama teenust. Hinnakirja ei ole
muudetud ning nagu sellest nähtub
võetakse paljusid jäätmeid vastu
tasuta.
Eraisikutelt võetakse vastu tasuta:
Ohtlikke jäätmeid (va eterniit),
vanapaber, papp ja paberpakendid,
pakendijäätmed, elektri ja elektrooni-

kaseadmed (kompaktsed), vanad
sõiduauto rehvid, lehtklaas, õlid,
õlifiltrid, pliiakud, värvid, pesuained,
patareid, metallid, töötlemata puit.
Tasu eest võetakse vastu järgmisi
ehitusjäätmeid: betoon, tellised,
keraamikatooted 19,00 €/ m³, eterniiti
50,00 €/ m³, ehitus ja lammutusprahti
19,00 €/ m³, markeerimata plast
19,00 €/m³. Biolagunevad aiaja haljastusjäätmed, rõivad ja
tekstiilijäätmed, suurjäätmed, töödeldud puit maksavad 9,60 €/m³.
Samuti mittekompaktsed elektri ja
elektroonikaseadmed 10,00 €/ tk,
vanad rehvid üle 8 rehvi või rehvid
velgedel 3,30 €/ tk ja traktori vanad
rehvid 7,05 /tk.
Eraldi hinnakiri on kehtestatud

ette-võtetele sellega on võimalik
tutvuda Loksa linna kodulehel www.
loksalinn.ee/loksa-jaatmejaam.
Suurjäätmeid saab Loksa linnas ära
anda tasuta kord kvartalis. Jäätmete
äraandmise päevast ja tingimustest
teavitatakse kuu aega enne ning
kuulutatakse ajalehes Loksa Elu,
linna kodulehel www.loksalinn.ee
ning kuulutuste teel. Suurjäätmetest
on võimalik ära anda, mööblit, vaipu,
madratseid. Suurjäätmete tasuta
äraandmise soovist tuleb eelnevalt
teavitada Loksa Linnavalitsust.
Laivi Kirsipuu
arendus- ja keskkonnanõunik

Hea Loksa elanik!
Kuni selle aasta lõpuni Djuk OÜ televisiooni ja internetiga
liitujatele on Wifi ruuter kingituseks!
OÜ Djuk: Posti 19, Loksa, tel. 603 1311, djuk@djuk.ee
„LOKSA EESTI JA VENE PENSIONÄRIDE ÜHENDUSTE
KOOSTÖÖ ARENDAMINE“ PROJEKTI RAAMES

LOKSA KULTUURIKESKUSES
14. OKTOOBER kl 11.00

MÄLUTREENING
eakatele
juhendaja Anu Jonuks
Tapa MTÜ Seenior juhatuse esimees
Info tel. 58099705 Marija Kudrjakova
Projekti toetavad: „Kohaliku omaalgatuse programm“ ja
Loksa Linnavalitsus

10. septembril 2015 Kohaliku initsiatiivi arenduse programmi poolt
finantseeritus projekti „Loksa linna
eesti ja vene pensionäride ühingute
koostöö arendamine“ raames käisid
MTÜ Pensionäride ühendus Loksa
Kompass ja MTÜ Rannamännid
liikmed pensionärid ühiselt ekskursioonil Ida-Virumaal: Kuremäe
klooster, Jõhvi Mihkli kirik, Kukruse
Polaarmõis.
Et jõuaksime kõikjale, alustasime
Loksalt reisi juba kell 7.00 hommikul.
Kellaks 10 hommikul jõudsime Pühale allikale allikavett võtma. Pärast
käisime ka Kuremäe kloostris. Palju
meist on käinud Kuremäe kloostri ennegi. MTÜ Loksa Kompass korraldab
igal suvel sõidu Kuremäe kloostrisse.

Sõprusreisid jätkuvad

See kord ei jõudnud me hommikuseks
jumalateenistuseks, kuid kloostrialal
saatis meid ja rahupaiga asutamise ajaloost jutustas kloostriülem iguumenja
Filareta. Isegi need meist, kes käivad
sageli Kuremäe kloostris, said palju
uusi teadmisi.
Meie järgmiseks sihtpunktiks oli Jõhvi Mihkli kirik – see on linna vanim
hoone, mille ehitusajaks arvatakse 13.
sajandi keskpaika. Ehitamise algul asus
kirik Jõhvi kindluse territooriumil ja
kuulus kindluse kaitseehitiste kompleksi, see tõttu on kiriku seina paksus
ca 2 m. Jõhvi Mihkli kirik on tegutsev
kirik, aga kirikukeldris tegutseb muuseum: eksponeeritakse Jõhvi ajalooliseid esemeid ning näha võib kiriku
maketti Liivi sõja eelsel kujul – kait-

serõduga ümbritsetud kindluskirikuna. Kirikus on hea akustika, selle pärast
korraldatakse seal ka regulaarselt oreli
ja hingemuusika kontserte.
Peale kiriku külastamist jalutasime
natuke Jõhvi promenaadil ja seejärel
sõitsime Edise mõisa Valge Hobu trahterisse lõunat söömas. Pärast maitsvat ja toitvat lõunat ei antud meile
võimalust tukkuda mugavates tugitoolides kamina juures.
Järgmiseks vaatamisväärsuseks oli
Kukruse Polaarmõis – parunite ja
krahvide von Tollide suguvõsa mõis.
Kukruse mõis on muuseum, kus võib
katsuda eksponaate, istuda vanades
tugitoolides, pildistada vanaaegsetes
kostüümides. Mõisa nimetatakse Polaarmõisaks polaaruurija Eduard von

Toll mälestuseks ning mõisas on ka
polaarnäitus. Mõisa ajaloost on tehtud
film, kus näitlejad esitavad ajaloolisi
persoone. Interaktiivne ekskursioon
on mugav seetõttu, et on võimalik valida jutu keel, kas eesti või vene. Ekskursioonipäeva lõpetasime üldpildistamisega mõisa pargis.
Olime küll väsinud, kuid õnnelikud ja
uutest elamustest tulvil sõitsime koju.
Kõikide reisijate nimelt täname
südamlikult Kuremäe kloostriülemat
iguumenja Filaretat, Jõhvi Mihkli kiriku muuseumi juhatajat, külalislahkeid
Valge Hobu trahteri majapidajaid,
Kukruse mõisapreilisid Kaja Kama ja
Jaana Toss.
Eraldi ütleme SUUR TÄNU! projek-

tijuhile Marija Kudrjakovale toredalt
korraldatud ekskursiooni ja toitva lõuna eest ning meie bussijuhile Tarmo
Pärtile.
Tähelepanu kõikidele Loksa linna elanikele – meie järgmine projekti „Loksa
linna eesti ja vene pensionäride ühingute koostöö arendamine“ kohtumine
toimub 14. oktoobril (kolmapäeval)
Loksa Kultuurikeskuse saalis kella
14.00 – „Mälutreening eakatele“. Kuna
sellel korral ei ole meil piiratud istmekohtade arvuga buss, siis ootame
KÕIK huvilisi kuulama - vaatama.
Viktor Fjodorov
MTÜ Pensionäride ühendus Loksa
Kompass esimees
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Loksa lasteaias on
keskkonnateadlikud
Õnnetriinud
Loksa Lasteaed Õnnetriinu viis juunist kuni oktoobrini läbi Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) poolt rahastatud keskkonnahariduse projekti. Projekt
kandis nime „Keskkonnateadlikud Õnnetriinud“. Projekti toetati KIK-i poolt
1164,10 euroga, mis oli mõeldud laste keskkonnahariduse teadlikustamise
õppeprogrammideks, väljasõitudeks. Projekti raames toimusid väljasõidud Muraste
Looduskooli, Keskkonnaameti Lahemaa rahvuspargi keskusesse Palmses ja RMK
Sagadi Looduskooli.
Muraste Looduskoolis toimus matk metsas ja mere ääres. Metsas vaadeldi taimi ja
puid, mere ääres räägiti kividest ja veest. Lapsed said kinnisilmi metsas kõndimist
proovida, mis oli paljude jaoks väga uus kogemus. Samuti pakkus suurt elevust
köiega merekaldast ülesronimine ja alla laskumine.

Mihklipäev Loksa Lasteaias Õnnetriinu
29. septembril tähistasime Loksa
Lasteaed
Õnnetriinu
perega
mihklipäeva. Vanal ajal pidid
mihklipäevaks
õuetööd
olema
lõpetatud ja algas tubaste tööde aeg.
Nii said meiegi lapsed veel viimaseid
tegemata õuetöid proovida. Tegime
kartulivõtu võistluse - kes korjab
ämbri kiiremini täis ja täpsuse peale
kapsa kasti viskamist. Proovida sai
ka kotijooksu. Kuna ka kariloomad
tuli mihklipäevast kodu ligidal hoida,
siis lõpetuseks proovisid lapsed,
kuidas on ühte eriti tõrksat oinast
köie otsas tirida. Oinast mängisid
seekord meie oma õpetajad ja ühegi
oina koju tirimisega lapsed hätta ei
jäänud.
Ebe Remmel
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
liikumisõpetaja

Kes eleb metsa sees?
15. septembril käisid lasteaiarühmad „Sipelgad”
ja „Lepatriinud” õppereisil Sagadi mõisas.
Meile oli ette valmistatud õppeprogramm „Kes
elab metsa sees?”, räägiti nendest, kes elavad
Eesti metsades. Mõneks ajaks muutusid lapsed
erinevateks loomadeks.
Me külastasime ka samas olevat metsamuuseumi,
mis meeldis oma koduse hubadusega ja huvitavate
eksponaatidega. Seal on loodud ja edasi antud
metsa õhkkond, tundub, et oled päris metsas:
linnud siristavad, ümberringi sahisevad puud, on
palju lindude ja loomade topiseid. Lastele pakkus
rõõmu puidust tehtud mängunurk. Poisid ja
tüdrukud ei olnud ainult vaatlejate rollis, vaid olid
aktiivsed osalejad, kes täitsid erinevaid ülesandeid
ja panid kokku kaks suurt puslet.
Meil õnnestus ka külastada Oandu looduskeskuse
koprarada. Kopraid me kahjuks ei näinud, kuid saime
teada, kus ja kuidas nad elavad, millega toituvad.
Olles koprarajal lapsed maiustasid õuntega.
Sellel huvitaval ja sündmusrohkel päeval avati
meile palju uusi metsa saladusi.
Jelena Kandrušina
Sipelgate rühma õpetaja

Keskkonnaameti Lahemaa rahvuspargi keskuses Palmses õpetati lapsi õppeprogrammi
„Sipelgas Ferda vähendab prügi“ kaudu õigesti prügi sorteerima. Vaadati pilte, kuulati
juttu ja kõige põnevam oli ise proovida õigesti prügi sorteerida. Loodan, et lapsed
said palju kasulikke teadmisi ja lubasid ka kodus vanemaid, õdesid-vendi õpetada,
kuidas õigesti prügi sorteerida.

RMK Sagadi Looduskoolis tutvustai meile õppeprogrammi „Kes elab metsa sees?“
kaudu meie metsades elavaid loomi ja linde. Lapsed said palju uusi teadmisi ja nii
mõnigi õppis selgeks enda jaoks mõne uue looma nime. Õppeprogrammi lõpetuseks
toimus matk Koprarajal. Kahjuks meil küll ühegi kopra poisiga kohtuda ei õnnestunud,
küll aga nägime koprate poolt ehitatud uhkeid tammisid.
Meie Loksa Lasteaed Õnnetriinu õppekavas on keskkonnaharidus väga tähtis, sest
Loksa asub üheltpoolt metsa ja teiselt poolt merega piiritletult. Arvan projektijuhina,
et antud projekt oli väga kasulik ja hariv väikestele ja suurtele Õnnetriinudele.
Aitäh kõigile, kes selle projekti valmimisele ja tegemistele, toimetamistele kaasa
aitasid!
Kaire Kotkas, Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Sipelgas Ferda vähendab prügi

8. ja 11. septembril tegid meie lasteaia vanemate ja keskmiste rühmade lapsed
projekti “Keskkonnateadlikud Õnnetriinud” raames väljasõidu Palmse looduskooli.
Meid võtsid vastu kompetentsed töötajad, kes näitliku materjali põhjal õpetasid
klassifitseerima ja sorteerima prügi ning jälgima seda, kuidas vihmaussid ja putukad
töötlevad kompostikastis jäätmeid mullaks.
Kõik lapsed said proovida sipelgas Ferda kostüümi ja värvida temaga pilti oma soovi
järgi.Meil jäi ka natukene aega jalutamiseks mõisas, kus kõige tähelepanelikumad
lapsed märkasid küülikuid ja väikest poni.
Lõunaks jõudsid poisid ja tüdrukud tagasi lasteaeda teadmiste ja positiivsete muljete
pagasiga.
Olga Trubotšev ja Natalja Kalinina, vene vanema rühma õpetajad

Vanavanemate päev lasteaias
„Kauges külas, vanaema juures,
elasin kord kogu suve.
Vanaema ja mu armas vanaisa...“
See kõigile tuntud ja armas laul kostus 14. septembril lasteaia saalis. Oma
vanavanemad eelmisel päeval meeles peetud, ootasid Õnnetriinu eesti rühmad
saalis, mis põnevat pajatavad neile vanaema Vaike ja vana-vanaema Agnes. Ja juttu
jätkus kauemaks. Memmed rääkisid oma lapsepõlvest, mida siis oli ja mida ei olnud.
Räägiti oma kooliajast. Lapsed nägid, kuidas kootakse sokki. Ja oldi õnnetud, et
mitmelgi polevat endal kootud sokke. Head vanaemad lubasid lastele jõuludeks selle
vea parandada ja sokid kududa.
Et vanaemad teadsid ka laulu „Elas metsas mutionu ...“, siis lauldi seda koos.
Vanemad rääkisid ka praegustest tegemistest. Muidugi, nagu ka meil, on vanaemadel
kogu aeg kiire-kiire. Käiakse ju koos tantsimas ja koos käsitööd tegemas. Ja
loomulikult tänapäeva vanavanematel on kiire, sest peab ju tööl käima.
Vanaemad kinkisid igale rühmale fantastilised heegeldatud kaelaehted ja lilled.
Lapsed tänasid vanaemasid kommikarbiga. Lõpuks tantsiti kõik koos Kukerpillide
„Käokest“.
Aitäh Vaikele ja Agnesele ja kõigile vanavanematele, et te meil olemas olete!
Kaja Tilk, Loksa Lasteaed Õnnetriinu muusikaõpetaja

RAAMATUKOGUPÄEVAD 2015 –
„KOHTUME RAAMATUKOGUS“
Üleriigilised
raamatukogupäevad
toimuvad traditsiooniliselt 20.-30.
oktoober, sellel aastal juba 25. korda.
Nii ka Loksa Linnaraamatukogus.
Nende päevade raames ootab meie
raamatukogu lapsi joonistama pilte
oma lemmiklauljast, sest on ju ka
muusika-aasta. Kes soovib, võib
ka oma lemmikraamatust mõnda
põnevat tegelast joonistada. Paber
ja viltpliiatsid on kohapeal olemas.
Võib ka kodus joonistada ja siis
meile tuua. Kõik pildid on oodatud
ja parimad paneme näitusele välja.
Alates oktoobrikuust igal kolmapäeval ootame lapsi kell 16.00
raamatukogusse mõnusale õhtupoolikule – lugema ja meisterdama.
26. oktoobril kohtume kirjanik
Heli Künnapasega. Tema kirjutatud
raamatutega saate tutvuda raamatukogus kui kodus oma raamaturiiulil
ei leidu.
Kui kellelgi on kodus eesti- või
venekeelseid raamatuid nii lastele
kui täiskasvanutele, mis ilmunud
aastal 2010 - 2015 ja teil koju riiulile
seisma jäänud, siis oleksime väga
tänulikud kui need raamatud leiaksid
tee raamatukogusse, et rõõmustada
ka teisi lugejaid. Ära ei ütleks ka

päris uutest lasteraamatutest, nendest
on meil kõige suurem puudus.
Ootame ka lauamänge, mis võib-olla
kusagile kapinurka seisma jäänud.
Kui kellelgi on kodus mõni põnev
kogu, mida tahaks inimestele
näidata, siis ootame infot. Tore oleks
kui inimene ise oleks oma koguga
kohapeal ja räägiks oma hobist.
Ootame kõiki raamatuhuvilisi,
ka neid, kes pole veel teed
raamatukokku leidnud. Meil on

nii vene- kui eestikeelseid ajakirju
ja ajalehti, mida saab ka koju
lugemiseks laenata. Ajakirju on
tervisest, aiandusest ,psühholoogiast,
loodusest, käsitööst ja paljust
muustki. Raamatutest rääkimata,
tulge ja avastage raamatute põnev
maailm.
Kohtumiseni raamatukogus!
Õnne Teern
Loksa Linnaraamatukogu
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Meie sportmängud Võrumaal Varstu koolis

Loksa Noortekeskuse noored külastasid ANK projekti raames Tallinna
Teletorni

LOKSA NOORKOTKASTE JA
KODUTÜTARDE TEGEMISTEST
Hokikoondiste sõpruskohtumine
2. oktoobril toimus Tallinnas Tondiraba jäähallis kolme riigi (Eesti, Soome
ja Läti) sõjavägede hokikoondiste sõpruskohtumine. Enne võistlust näitas
Eesti Kaitsevägi oma tehnikat ja varustust. Eesti poolel tuli jääle ka meie
kooli vilistlane Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganik.
Loksa Gümnaasiumi õpilased külastasid seda üritust Riigikaitse õpetusele
eraldatud rahadest.
Tarmo Amer
Loksa Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja

Jääl oli ka meie kooli vilistlane Kaitseväe juhataja asetäitja
brigaadikindral Artur Tiganik

Kaitseliidu Harju Maleva esindus Noorte Kotkaste ja Kodutütarde sportmängudel:
Katrin Jõesaar, Kristi Tammemäe, Reelika Roop, Anastassia Zubkova, Märt Mägi, Pert Paesüld,
Andres Burov ja Siim Aksel Amer
Jäime katkise bussiga vähe hilja
peale. Jõudsime kohale ja alustasime
avamisega (mitte söömisega, nagu
oleks pidanud). Viieteistkümnest
malevast on kohal 12. Esimesel
õhtul toimus ka teatevõistlus, kus
saime teise koha.
HARJU oli ainuke, kes hommikuvõimlemise sooritas. Seejärel
hambapesu ja sööma minek peale
mida hakkas meil kümnevõistlus.
Esimeseks alaks odavise ja samal
ajal Siim mängis malet milles tema
saavutas auväärse teise koha.
Teiseks alaks oli meil granaadivise
täpsuse peale, milles oli harjukate
parim Kristi. Seejärel kolmas ala oli
laskmine, relvad olid rihtimata, aga
ei ole hullu. Neljandaks alaks enne
lõunasööki oli 100 meetri jooks ja
nagu võrukatele kohane, siis ikka
mäest üles. Peale sööki käisime
kukerpalli maratonil ja harjukate
parim oli Siim. Ning järgmiseks oli
meil sopsu võistlus, kokku seitsme
peale 35 viset, millest sisse 11.
Harju võistkonna esindaja Aivar
pakkus meile oma võistluse, et kui
tema rohkem saab, siis meie teeme
prääksuga kükke, iga üks viis tükki.
Tema tulemus oli 19-st 12. Meie
hakkasime siis prääksuma. Seejärel

Rebaste päev Loksa koolis
Teisipäeval, 29. septembril toimus
Loksa Gümnaasiumis traditsiooniline
rebaste ristimine. See on päev, mil
11. klassi õpilased tunnistavad
kümnendikud gümnasistideks.
Sel korral osales 10. klassist viis
õpilast. Päev algas sellega, et
rebased pidid varem kooli tulema kui
tavaliselt, kell 7.40 pidid kõik kohal
olema. Seejärel hakkasime rebaseid
riietama ja meikima.
Pärast seda lugesime neile ette
rebaste reeglid, mida nad pidid terve
päeva jooksul järgima. Vahetunnid
olid tihedalt ja põnevalt sisustatud:
rebased tegid hommikuvõimlemist,
tantsisid, laulsid. Hoidsime neid
vormis nii füüsiliselt kui vaimselt.
Kontrollisime, kas neil on peas meie
kooli laulu sõnad ja tegime neile
viktoriini ning toimusid erinevad
mängud, kus oli vaja rakendada
füüsilist jõudu ja vastupidavust.
Pärast tunde suundusime õue, kus

toimusid samuti erinevad mängud
ja rebaste jaoks üsna keerulised
ülesanded.
See päev oli lõbus, tore ja hea vaheldus
kooli argipäeva nii kümnendikele
kui 11. klassile. Täname rebaseid,
kes olid väga tublid, aktiivsed ja

julged. Loodame, et see eriline
päev jääb teile kauaks meelde, ning
11. klass soovib rebastele edukaid
gümnaasiumiaastaid.
Sille Hermann
Loksa Gümnaasiumi 11. klass

tulime saali ja KT märgpesu oli meie
järgmiseks alaks. See oli tehtud
tüdrukute variant kangil rippumisest,
harjukate parim oli Nastja ja kokku
saime ajaks 57 sekundit nelja
peale. See järel kotkad hakkasid
lõuga tõmbama ja kokku saime
30 lõuatõmmet, meie parim oli
Andres. Siis liikusime õue, kus oli
hoota kaugushüppe, seal läks meil
harjukeskmiselt kuid PÄEVA parima
tulemuse tegi Märt. Ning viimaseks
alaks oli takistusriba jällegi harju
keskmine tulemus.
Viimane
päev
algas
kohe
tuletõrjevõistlusega, millest olenes,
kas me saame kokkuvõttes kolme
hulka või ei saa. Loosi teel saime
5. jooksu, igas jooksus oli kaks
malevat, meie olime ühes jooksus
üldkokkuvõttes
esimest
kohta
hoidva Alutagusega. Esimest nelja
jooksu jälgides panime plaanid
paika ning jagasime ülesanded
ära. Meie jooks algas edukalt, sest
lahendasime tuletõrjealase testi kogu
tiimiga koos kiiresti. Järgmiseks
hargnesime kaheks: Siim, Katrin,
Nastja ja Pert läksid sõlmi tegema
ning Kristi, Reelika, Andres ja Märt
tuletõrje kostüüme selga panema.
Sõlmed saime samuti kähku tehtud
ja kostüümid saadi ka tublisti selga.

Sel hetkel olime Alutagusest ees. Siis
tuli raadiosaatjate teel tekst edastada.
Siim ei pidanud võistlusnärvi
tõttu Aivari ainsast võistluseelsest
õpetusest kinni ja seetõttu ei saanud
Kristi lausete algustest aru.
Alutaguse sai meist ette. Järgnevalt
pidid kostüümides nelik voolikud
lahti veeretama ja ära ühendama,
kraanid lahti keerama ning veejoaga
kahe posti otsast pallid alla laskma.
Lõpetuseks saime me aja 5.34,
millele lisandus juurde 15 sekundit,
sest iga vale vastus andis juurde 5
sekundit. Kuna me eelmiste päevade
tulemused olid võrdsed Tallinna
malevaga, me jagasime kolmandat
kohta, siis huvitas meid väga nende
aeg. Nende aeg oli 6.20. Seda teada
saades olime ülimalt õnnelikud ja
arvasime, et saime kolmanda koha.
Ja oligi käes lõpetamine, kus saime
kurvastuseks teada, et siiski jäime
kokkuvõttes neljandaks. Kolmas oli
Alutaguse, teine Põlva ja esimene
Saaremaa. Märt sai hoota kauguse
eest eriauhinna: kodutütarde pastaka,
sest ta hüppas 2.60, mis oli parim
tulemus.
Väga lahe võistlus oli ning kahe
aasta pärast uuesti!
Loksa rühma noorkotkad ja
kodutütred
XVI kindral
Johan Laidoneri
olümpiateatejooks
Viimsi pargis
on Loksa
rühma noortele
juba
traditsiooniline
üritus.
Sellel aastal
võistlesid Epp
Paalberg,
Anastasia
Vandysh,
Kuldar Süda,
Paul Paesüld,
Kevin Fjodorov,
Pert Paesüld,
Märt Mägi ja
Kristo Metus,
kes saavutasid
tubli 3. koha
põhikoolide
arvestuses.
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Kaitseliidu Harju maleva patrullvõistlus

„Harju pimedad ööd”

25.-27.september toimus Kuusalu vallas selle aasta Kaitseliidu Harju maleva
patrullvõistlus „Harju pimedad ööd”. Seekordne korraldaja oli Rävala
malevkond. Võistlustrass oli sama, mis juunis toimunud noorte vabariiklikul
võistlusel „Mini-Erna 2015”. Võistkondade start algas reedel vastu laupäeva
kell 00.00 Muuksi linnamäelt. Rajale läks 16 4-liikmelist võistkonda, nende
seas 6 noorte tiimi. Võistlejatel tuli lahendada erinevaid ülesandeid kogu
raja jooksul. Näiteks veetakistuse ületamine, patrulllaskmine, asimuudi
ja kauguste määramine, meditsiin ja muid teadmisi nõudvad ülesanded.
Täiskasvanute ja noorte raja erinevus oli vaid viimases punktis, mis toimus
pühapäeva varahommikul. Noorte võistkondadel tuli lasta õhkrelvadest ning
ka nende lõpujooks oli lühem. Täiskasvanute 4-liikmelisele võistkonnale
anti kasutada 2 jalgratast, millega tuli jõuda Kaitseväe Keskpolügoonile, kus
toimus laskmine lahingrelvadest.

Marko Kurisoo, Kaarel Eelmäe, Märt Mägi, Kristo Metus
Loksa poiste võistkond saavutas noorte arvestuses tubli 2. koha. Ka olid
meie noored kaasatud kohtunikena erinevates punktides.
Aitäh, Kristo Metus, Marko Kurisoo, Kaarel Eelmäe ja Märt Mägi tubli
võistluse eest ning suur tänu oma panuse eest võistluse õnnestumisele Helina
Piibeleht, Hanna-Eliise Kiviberg, Marko Metus ja Andres Burov.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

Muusikapäev Loksa Lasteaias Õnnetriinu
Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1.oktoobril toimus Loksa Lasteaias
Õnnetriinu väike kontsert „Mamma Marakas”.
Mamma Marakas läks reisile muusikamaale, kus ta kohtas oma teel erinevaid
pille – proua Tamburiini, vana härra Klarnetit, preili Kastanjeti, härra Trummi
ning Beebikuljuseid.

Loksa lahtised karikavõistlused
lauatennises 2015-2016
AEG JA KOHT
I etapp 17. oktoober kell 11:00
Loksa spordisaalis
II etapp 14. november kell 11:00
Loksa spordisaalis
III etapp 12. detsember kell 11:00
Loksa spordisaalis
IV etapp 16. jaanuar kell 11:00
Loksa spordisaalis
V etapp 12. märts kell 11:00 Loksa spordisaalis
VI etapp 9. aprill kell 11:00 Loksa spordisaalis
Võistlustele registreerimine lõpeb 15 min enne
võistluste algust kell 10.45

Lastele kontsert väga meeldis. Nad elasid kaasa plaksutamisega. Kontserdi
viimase loo ajal said lapsed kaasa mängida kontserdil kõlanud pillidel ja teha
tantsuliigutusi.
Kontserdi lõpus kinkis Mamma Marakas igale rühmale väikesed marakad ja
tänukirjad.
Aitäh abistajatele ja nautige alati muusikat!
Ene Metus, Lepatriinu rühma õpetaja

Loksa Ujulas
SOODUSPAKKUMINE
KOOLIVAHEAJAKS!!!
19.10. – 23.10.2015
on koolilastele
ujula pilet
kell 11.00 – 16.00
1,50 EUR

OSAVÕTJAD
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad
sõltumata kodakondsusest ja elukohast.
VÕISTLUSKLASSID
Mängitakse üksikmängu. Võistlusklassid Noored kuni
18a, M, N, M50 ja N50
AJAKAVA
Võistluste algus kell 11.00
VÕISTLUSE SÜSTEEM
Mängitakse vastavalt lauatennisereeglitele. Mängud
toimuvad parem viiest (3:0, 3:1 või 3:2).
Võistlus toimub alagrupi süsteemis. Korraldajatel on
õigus, sõltuvalt turniirile registreerunud võistlejate
arvust, turniiri süsteemi muuta. Muutustest
teavitatakse võistlejaid koha peal.
Punktide arvestamine:
Kohtunikke mängudel ei ole, mängijad peavad
omavahel kokku leppima vaidlusaluste situatsioonide
korral, kes sai punkti või panema mängu uue palli.
Kui vaidlusi pole võimalik omavahel lahendada, tuleb
appi kutsuda turniiri peakohtunik, kes otsustab,
kuidas jätkatakse.
AUTASUSTAMINE
Karikasarja iga võistlusklassi kolme parimat mängijat
autasustatakse karika ja diplomitega.
Lisainfo:
Võistlust korraldab MTÜ Loksa Spordiklubi.
Info ja eelregistreerimine tel 504 1944

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.

Alates 30. septembrist
2015.a vesiaeroobika
Loksa ujulas.

			

Treeningud toimuvad
kolmapäeviti kell 19.15

				
Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo telefonil 6 888 055

MTÜ MC Kolga sisehall

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.

Sisehallis saab mängida
tennist ja lauatennist.
Sisehalli saab kasutada ka ürituste korraldamiseks.
5.

Treeningtunnis võimalik kasutada juhendajate abi
Toivo Tahvonen 51913300
Urmas Kotkas 55678821
Võimalus kasutada sauna.
Info telefon 5013063

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

Korstnapühkimise teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

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

Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit. Notarikulud tasub
ostja.
Enampakkumine toimub 05.11.2015 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn. Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

