Käes on imeline jõulukuu ja aeg igapäevased pinged ning mured mõneks ajaks kõrvale heita.
Olgem heatahtlikud üksteise vastu, nautigem saabuvat talveilma.
Soovime Loksa ja Kuusalu rahvale kaunist jõulurahu, meeleolukat aastavahetust ning rohkelt kordaminekuid uuel aastal!
Rein Heina, Loksa Linnavolikogu esimees

								

Värner Lootsmann, Loksa linnapea
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Imeline päev – I advent
Palju õnne
sünnipäevaks!
DETSEMBER

Kristlikus maailmas astume
jõulukuus advendiaega, mida märgistavad neli advendipühapäeva.

kaunist traditsiooni ja tulevad linna
kuuse alla oma tuledega jõulude
ajal.

I advendipühapäeva tähistamine
Loksa linnas on ilus traditsioon,
mis sündis 15 aastat tagasi ja on
alates 2003 aastast säilitanud oma
värskuse ja on loksalaste poolt
oodatud ja armastatud.

Juba viisteist aastat süütavad
väikesed loksalased pärast kontsertjumalateenistust Loksa Püha
Neitsi Maarja kiriku altaritulest oma
küünlad, et tuua need siis Loksa
linnaväljakule.

Esimesed Loksa lasteaia päkapikud
on tänaseks kooli lõpetanud aga
tänased koolilapsed ei unusta

Sellel aastal musitseerisid I
advendijumalateenistusel Loksa
Muusikakooli puhkpilliansambel,

Muusikakooli vokaalansambel ja
solistid Eliisa Gusseva, Kaja Metsar
ning Engela Rajamägi, dirigent
Teele Utti juhendamisel. Orelil
saatis õpetaja Alari Lahe.
Kiriku juurest liikus päkapikkude
rongkäik laternatega läbi linna,
et kõigi meie rõõmuks süüdata
advendiaja algust tähistav küünal,
mille tuli jõuab paljude loksalaste
kodudesse. Igal aastal lisandub
tulekandjaid ja kuuse all ootavaid
pisikesi ja suuri linnakodanikke.

Ühelgi aastal ei jää kokkutulnud
ka ilma kommikorvita. Tule
süütasid ka sel aastal koguduse
õpetaja Ahti Udam ja linnapea
Värner Lootsmann. Koguduse
õpetaja õnnistas kokkutulnuid
ja linnapea tervitas linnarahvast
pöörates tervituses peatähelepanu
hoolivusele, märkamisele ja
armastusele. Imearmsasti laulsid ja
tervitasid loksalasi oma jõulu- ja
talvelauludega lasteaia Õnnetriinu
mudilased.
vaata ka lk 2

Elmar Samm 93
Aino Aavik 90
Uljana Kisseljova 90
Arvin Remmel 89
Varvara Nagornaya 88
Ilma Käärid 87
Nina Kravets 86
Ilmar Murakas 85
Leida Veinberg 85
Raissa Nagovskaja 83
Anatoly Zenchenko 82
Evgeniya Kabatova 81
Elvi Linhein 81
Eda Kivila 81
Valentina Troshkova 81
Elvi Lebedeva 81
Elizaveta Kostyaeva 80
Tiiu Edos 80
Rein Treimann 80
Stepan Zubkevitš 80
Arnold Mikk 80
Ljudmilla
Malahhova 75
Valeri Volkov 75
Anna Khardikova 70
Aleksandr Jušmanov 70
Uued ilmakodanikud
tütar

Emily Malkus

Palju õnne vanematele!
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Kuusalu vallavoliniku valu
ja pisarad!
Naabrid peavad ikka kursis olema kuidas üleaedsel läheb. Ei möödu
ühtegi kohtumist, kui ei tunta huvi – kas ja millal Loksa linn ja Kuusalu
vald ühinevad? Minu vastus Kuusalu vallavolikogu liikmena ja Loksa
linnapeana on olnud ja on ka täna – siis kui rahvas seda soovib ja volikogud
nii ka otsustavad. Aga kõigepealt tuleks alustada reaalse koostööga. Täna
pole ei üht ega teist. Kuusalu vallas pole viimase aasta jooksul vallajuhtidel
isegi aega sellele mõelda.
Võib juhtuda, et veel enne jõulupühasid saab Kuusalu vald endale
järjekordselt uued juhid – ühe aasta jooksul kolmanda vallavanema ja
neljanda volikogu esimehe, mis on kindlasti omamoodi rekord Eesti
omavalitsuste poliitvõitluste ajaloos. Loodan, et nüüd juba vähemalt
järgmiste valimisteni. Mõtlesin tänast olukorda Kuusalu vallas pikemalt
kommenteerida aga kuna ajaleht Sõnumitooja eelmisel nädalal iga
vallaelaniku postkasti juba edastas, lisan omalt poolt vaid mõned mõtted.
Umbusaldusavalduste esitamine tänaste vallajuhtide vastu 26-ndal
novembri vallavolikogu istungil ei saanud üllatuseks olla kellelegi kui
sai selgeks, millist maatriks- ja lamejuhtimist pool aastat tagasi ametisse
saanud uus vallavanem juurutama hakkas. Aga tundub, et oli. Nimetatud
Sõnumitoojas saavad sõna kommentaariks kõikide vallavolikokku
kuuluvate liitude – erakondade esindajad. Mitte kõik sõnaseadjad aga ei
suutnud oma emotsioone ja vabandust, matslikkust vaka all hoida.
Marti Hääle mure piirdus murega Keskerakonna võimu pärast ja
kartusega, et äkki hakatakse nüüd Kuusalu valda juhtima hoopis Loksa
linnavalitsusest. Hea Marti! Sinu kartused on asjatud. Kuusalu valda
juhitakse ikka sealt, kus asuvad Kuusalu vallavolikogu ja vallavalitsus ja
loodan, et ka Sinu abiga!
Hoopis nukker oli lugeda vallavalitsuse liikme Sulev Valdmaa nutulaulu.
Ahastuses oma kauaihaldatud vallavalitsuse liikme kohast ilmajäämise
pärast, loobib tänane tubli EKRE esindaja kilde nagu varrukast –
mängurid, kaval, rumal, erandlinnapea, demagoog jne.
Läbi keerulise poliitmaastiku EKRE-ni jõudnud vallavalitsuse liige
lõpetab oma monoloogi üleskutsega. Tsiteerin: “Kutsun kõiki ausaid ja hea
tahtega vallavolinikke üles moodustama täiesti uutel alustel koalitsiooni.
See võiks päästa meie valla häbist!“ Ehk võinuks tulevane volikogu liige
kutsuda hoopis kõiki Kuusalu valla proletaarlasi ühinema! Oleks ehk
rohkem ideedega kooskõlas.
Mina lõpetaks siiski Madis Jõgi tõdemusega, et vastasseis jääb kogukonda
alles ja sellele peaksime kõik koos lahendust otsima. Õiged sõnad!
Ilusat saabuvat jõuluaega soovides,
			
			
			

Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku,
Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval
linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi
teeneid Loksa linna ees. Tunnustust avaldatakse Loksa linna Aukodaniku
nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi ning tänu- ja aukirjade andmisega. Seekord
avaldatakse tunnustust juba seitsmeteistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete
eest. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena
Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aumärk antakse
füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Loksa
linna Aukodanike, Teenetemärgi ja Aumärgi saajate nimed kantakse ka
Loksa linna auraamatusse.
Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Loksa linna Teenetemärgi andmise
kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Aumärgi andmise
ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige.
Palun esitage avaldus Loksa Linnavalitsusele hiljemalt 21. jaanuariks
2019. a. Selles peab sisalduma ettepanek, koos kandidaadi elulooliste andmete ning põhjendusega, miks isik võiks saada Aukodanikuks või Loksa linna Teenetemärgi kavaleriks.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil
603 1253 või e-posti teel linn@loksa.ee

Ootame ettepanekuid Loksa linna
aunimetuste „Aasta Noor“
ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks

Aunimetused „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ on Loksa linna tunnustus
Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud
noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.
„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud
Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.
„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil. Ettepanekuid
aunimetuse andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele 21. jaanuariks 2019
ning peab sisaldama aunimetuse kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet
esitatu tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta Sportlane“ saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris 2019.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil
603 1253 või e-posti teel: linn@loksa.ee

Imeline päev – I advent
Tore oli Loksa noorte muusikute
algatus korraldada õhtul Loksa
Kultuurikeskuses heategevuskontsert,
et toetada läbi saadud annetuste Loksa
Sotsiaalkeskuse abivajajaid.
Saal ja kogu maja oli rahvast tulvil
ja saime nautida toredaid ansambli
Maiks ja Anastasia Vandyhi ning
solistide Kimberly Maaniidu,
Kendra Kari, Kaarel Eelmäe
etteasteid. Korjanduskasti kogunes
märkimisväärne summa annetusi, mis
on tänaseks Sotsiaalkeskusele ka üle
antud.
Kultuurikeskus tänab kõiki osalejaid – meie eriline tänu Teele
Uttile, Lauri Metusele, Alari Lahele,
lasteaed Õnnetriinu õpetajatele,
Loksa kogudusele ja linnavalitsusele,
kes aitas advendijumalateenistuse
ajaks kiriku soojaks kütta.Linna
jäi kaunistama tuledes kirik ning

kirikuaed, pühadetuledes linnatänavad ja muidugi kaunitarist
jõulupuu. Kodudesse kaasa võtsime
aga sära ja soojuse südamesse.

Ilusat Advendiaega soovides
Loksa Kultuurikeskuse tegevjuht
Helle Lootsmann

Avaldus
Alates 31. maist Kuusalu vallas
võimul olev koalitsioon on oma
tegevusega jõudnud:
• lammutada vallavalitsuse kui
organisatsiooni, mida on erinevad
poliitilised jõud eelkäijate tehtut
austavalt 27 aastat järjepidevalt
ehitanud;
• hävitada senise poliitilise kultuuri
– pidades poliitilisi debatte mitte
volikogus ja komisjonides, vaid
sotsiaalmeedias;
• genereerida ja levitada valesid ning
külvata segadust. Nimetagem siinkohal
vaid amoraalselt suurt maamaksutõusu paljudele vallaelanikele;
vallavanema ebaproportsionaalselt
kõrget töötasu ning tema juhuslikku
viibimist vallamajas; arusaamatusi
Kolga kooli staadioni ehitamisel;
sotsiaalmaja ehitamisega tahtlikku
venitamist, mille tulemusena on
ehitusprojekt kaotanud suure osa oma
funktsionaalsusest ja esteetikast;
• püüda suukorvistada kohalikku
ajakirjandust.
Seda loetelu võiks jätkata veel ja veel.
Praegune koalitsioon on kogu
oma võimul oleku aja tegelenud
ainult lammutamise-, laimamise
ning süüdlaste otsimisega. Nende
poolt allkirjastatud nii-öelda „koalitsioonilepingu“ võib lugeda vallas
võimu haaramise ning ametikohtade
oma inimestega täitmise hetkest
käesoleva aasta juunikuus teostatuks, sest ühtegi arendavat ideed
või vallaelu positiivses suunas edasi
viivat ettepanekut selles „lepingus“
ei ole. Ega ole neid ka volikogu
liikmetele või laiemale avalikkusele
viimase viie kuu jooksul tutvustatud.
Käesoleva sammuga soovime:
• tunnistada vallavalitsuse ametnike
ning vallaelanike peal käivitatud
inimkatsed – pilootprojekti “maatriksjuhtimine” – nurjunuks ning lõpetatuks;
• väärtustada valla tasakaalustatud
ja stabiilset arengut ning lõpetada
praegune juhuslik, ilma plaanita

ekslemine, mille tulemusena on
viimase aasta jooksul seiskunud
igasugune areng vallas;
• tuua vallavalitsusse tagasi töörahu ja
kompetentsuse;
• taastada vallavõimu hoolivuse ning
austuse Kuusalu valla elanike huvide
suhtes.
Ülaltoodut arvesse võttes anname
teada, et meie, allakirjutanud, oleme
sõlminud koostööleppe Kuusalu valla
arendamiseks ja juhtimiseks eeloleval
kolmel aastal ning seoses muutunud
poliitilise olukorraga vallavolikogus
esitame umbusaldusavaldused:
1. volikogu aseesimehele Marti Häälele
2. volikogu esimehele Mait

Fotokonkurss Loksa Linnaraamatukogus

Novembris toimus raamatukogus fotokonkurss „Loksal
on ilus elada“. Töid laekus väga palju. Valisime välja kaks
parimat, kelleks on Liisa Laur ja Pavel Martõnov, kes saavad
eriauhinna kätte Vabariigi aastapäeval. Aitäh kõigile osalejatele! Fotodest teeme järgmisel aastal raamatukogus ka
väikese näituse.
Õnne Teern, Loksa Linnaraamatukogu direktor

Kröönströmile
3. vallavanemale Monika Salule
4. vallavalitsuse liikmele Reijo
Roosile
5. vallavalitsuse liikmele Heino
Junolainenile
6. volikogu eelarve- ja
arengukomisjoni esimehele Andres
Heinverile
7. volikogu sotsiaalkomisjoni
esimehele Ingeldrin Augile
Seoses umbusaldusavaldustega ning
sooviga tagada võimalikult kiiresti
vallavalitsuses töörahu ja stabiilsus,
palume volikogu esimehel lisada
järgmise volikogu istungi päevakorda
järgnevad päevakorrapunktid...
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Linnavolikogu tegevusest novembrikuus
Linnavolikogu tegevusest
29. novembril toimunud Loksa
Linnavolikogu IX koosseisu 14.
ja 15. istungil olid kohal kõik 15
volinikku. Istungi päevakorra
menetlemisel osalesid Loksa
linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt
ja Andres Kaskla, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk.
Istungit juhatas volikogu esimees
Rein Heina, protokollis volikogu
sekretär Viive Pajusaar.
14. istungil:
- toimus linna 2018. aasta II
lisaeelarve eelnõu 1. lugemine.
Linnavalitsuse ettepanekul
suurendati 2018. aasta eelarve
mahtu 79,9 tuhande euro võrra.
Lisaeelarve eelnõu 1. lugemine
lõpetati ja suunati 2. lugemisele.
- volikogu tegi muudatuse Loksa

linna sotsiaaltoetuste andmise
korras.
Muudatusega kaotati ära mõiste
„kohalik toimetulekupiir“, mis
oli 250 eurot. ühekordse toetuse,
toidutoetuse ja kohamaksu
toetuse maksmisel asendab seda
ühtne alus – nimetatud toetusi
määratakse juhul, kui netosissetulek
pereliikme kohta on väiksem
kui 50% kehtivast töötasu
alammäärast kuus. Muudatused
tehti korra §-is 6 Puudega lapse
hooldajatoetus, §-is 7, mis kirjeldab
toimetulekutoetuse määramist ja
maksmist. Vaadati üle ja kirjutati
selgemalt lahti huvihariduse- ja
huvitegevuse toetuse saamise
eeldused, mis oli tinginud
muudatustest §-is 9. Kaotati
ära nõue esitada matusetoetuse
saamiseks surmatõend –
nimetatud tõendi olemasolu
kontrollib rahvastikuregistrist

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
AVALIKE SUHETE JUHILE (1,0 ametikohta)

Tööülesanded:
- Loksa linna esindamine avalike suhete küsimustes;
-Loksa linna, linnavolikogu, linnavalitsust ja hallatavaid asutusi puudutava uudisväärtusliku või avalikku selgitust vajava informatsiooni kogumine ja tegevuse objektiivne kajastamine, sellest pressiteadete või artiklite kirjutamine linna veebilehel ja linna lehes ning meediale ja teistele huvitatud osapooltele edastamine;
meedias ilmuva Loksa linna, linnavolikogu, linnavalitsuse ja hallatavate asutuste
tööd kajastava informatsiooni jälgimine, eksitavale või valeinfole reageerimine,
vajadusel arvamusartiklite või vastulausete kirjutamine;
- Loksa linna sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
meediapäringutele vastamine;
- Loksa linna maine kujundamine vastavalt juhtkonna poolt püstitatud
eesmärkidele;
- linnavalitsuse veebilehel oleva infovahetuse korraldamine, teabe tegelikkusele
vastavuse jälgimine, kontroll ja täiendamine;
- ajalehe Loksa Elu väljaandmise korraldamine, lehe levitamise, tellimuste vastuvõtmise, reklaami, linna tutvustavate trükiste väljaandmise korraldamine.
Nõudmised kandidaadile:
Avalike suhete juht peab:
- omama kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus;
- tundma tööks vajalikke õigusakte ning oskama neid kasutada;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama inglise ja vene keele oskust
ametialase sõnavara osas;
- omama tööks vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus ajakirjanikuna või avalike suhete juhina kohalikus omavalitsuses.
Töötasu: kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: 01.01.2019
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „avalike suhete juht“ palume saata hiljemalt 21.12.2018.a kell 10.00 e-postile linn@loksa.ee või saata postiga aadressil
Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua Loksa Linnavalitsusse. Infot saab linn@
loksa.ee või tel 603 1253. Kontaktisik: linnapea Värner Lootsmann

matusetoetuse taotluse saamisel
rahvastikuspetsialist.
Vaata sotsiaaltoetuste andmise
korra uut tervikteksti https://www.
loksalinn.ee/eeskirjad-sotsiaal
- volikogu tegi muudatuse Loksa
linna sotsiaalteenuste osutamise
korras.
Muudatusega laiendati isikute ringi,
kellele osutatakse koduteenust;
vähendati hüvitise andmise taotluse
menetlemise tähtaega; täpsustati
üldhooldusteenuse, tugiisikuteenuse
ja täisealise isiku hoolduse
regulatsioonis taotluse esitamise
korda jne.
Vaata sotsiaalteenuste osutamise
korra uut tervikteksti https://www.
loksalinn.ee/eeskirjad-sotsiaal
- volikogu kehtestas uued
eluasemekulude piirmäärad
toimetuleku toetuste
määramiseks. Seoses elukalliduse
tõusuga vajasid 2016. aasta

Loksa Gümnaasium ootab
ajalooõpetajat

Koormus:
-ajalugu põhikoolis 10 tundi (eesti osas), 9 tundi
(vene osas)
-ühiskonnaõpetus põhikoolis 3 tundi (eesti osas),
3 tundi (vene osas)
-ajalugu gümnaasiumis (eesti keeles) 6 tundi
-ühiskonnaõpetus gümnaasiumis (eesti keeles) 2
tundi
-võimalus õpetada valikkursuseid
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata kool@loksa.edu.
ee kuni 26. detsember 2018. Info aadressil
kool@loksa.edu.ee, tel.622 1422 Valvi Joaväli
(õppealajuhataja) või tel 622 1420 mob 5542974
Õnnela Tedrekin (direktor).

Loksa Gümnaasium kuulutab välja
konkursi järgmise ametikoha
täitmiseks:

Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog
0,5 kohta (vene osa).
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud
kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata kool@loksa.edu.ee
kuni 26. detsember 2018, info tel 622 1422 Valvi
Joaväli (õppealajuhataja), tel 622 1420
mob 5542974 Õnnela Tedrekin (direktor)

Loksa kandi rahvas vajab Terviseametilt
talle pandud ülesannete täitmist
Möödunud aasta juunis läks
väljateenitud puhkusele kõigile
loksalastele tuntud ja austatud
perearst dr. Tatjana Nugis. Kuna
perearstiteenuse
eest
vastutav
Terviseamet pole 1,5 aasta jooksul
Loksale uut perearsti ega perearsti
asendajat leidnud, andis Terviseamet
dr Nugise endise nimistu üle
Kuusalu perearst dr Susanna
Karile. Ja kui nüüd Terviseamet 1.
jaanuariks 2019 Loksale kolmandat
perearsti või perearsti asendajat ei
leia, peavad osa loksalasi sõitma ka
edaspidi Kuusalus asuva perearsti
juurde.
Terviseameti info kohaselt ja neile
teadaolevalt rahuldab selline olukord loksalasi täiel määral ja dr
Nugise endise nimistu patsiendid on

isegi soovi avaldanud ka edaspidi
sõita perearsti vastuvõtule Kuusallu.
Kahjuks
ei
vasta
selline
Terviseameti info tõele. Ja kuigi
perearstide leidmine ei ole kohaliku
omavalitsuse ülesanne, on Loksa
linnavalitsus Loksa kandi inimeste
perearsti murede lahendamiseks
astunud samme ja leidnud dr
Proskurina juurde abiarsti, samuti
tegeleb linnavalitsus küsimusega,
mis seotud konkreetse üldarsti
suunamisega perearsti residentuuri,
mis annab võimaluse asuda tööle
esialgu perearstina asendusarstina,
hiljem juba perearstina.
Kuna
Loksa
linna
hulgaliselt
laekunud

elanikelt
päringute

aprillis kehtestatud piirmäärad
ülevaatamist. Uued piirmäärad
on kõrgemad ning tagavad isiku
ja tema pereliikmete inimväärse
äraelamise.
Vaata uusi eluasemekulude
piirmäärasid https://www.loksalinn.
ee/eeskirjad-sotsiaal
- volikogu otsustas võõrandada
linnale kuuluva parkla Tallinna
tn 34a Tulundusühistule Harju
Tarbijate Ühistule. Tegemist
on linna keskväljaku ja Konsumi
parkla vahele jääva, 695 m2
suuruse maatükiga. Linn on siiani
parklat hooldanud, koristanud ja
lund lükanud, samas ei ole parkla
linnale vajalik. Kuna kaupluse ees
asuv parkla on väike, soovis Harju
TÜ Konsumi parklat linna parkla
arvel laiendada. Linnavalitsuse
ettepanekul otsustas volikogu müüa
otsustuskorras linnale kuuluva
parkla kinnistu Harju Tarbijate

ja küsimuste tõttu on Loksa
linnavalitsus
teisel
arvamusel
Terviseametist, soovib linnavalitsus
saada perearsti teenusega seotud
küsimustele
selgust
käesoleva
küsitluse põhjal .
Loksa linnavalitsus palub Teid
leida aega ja vastata juuresoleval
ankeedil toodud küsimustele
ja tuua/saata see linnavalitsuse
kantseleisse
hiljemalt
17.
detsembriks 2018.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Ühistule hinnaga 24 325 eurot.
- volikogu otsustas omandada
pärandvara – ühisomandisse
kuulunud 2-toalise keskküttega
korteri Tapa linnas, Lembitu pst
16-24, mis kuulus 2018.a augustis
surnud Loksa linna elanikule.
Pärandvara omandamise korraldab
linnavalitsus.
15. istungil:
- kinnitas volikogu 2018. aasta
linna II lisaeelarve. 2. lugemise
käigus lisaeelarvesse muudatusi ei
tehtud, eelnõu menetlemine lõpetati
ja lisaeelarve kinnitati. Põhjalikuma
ülevaate Loksa linna 2018. aasta II
lisaeelarvest saab linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/volikoguistung või http://www.loksalinn.ee/
eelarve
Rein Heina
Linnavolikogu esimeess

Loksa linna eelarve 2019. a eelnõu
Loksa linnavalitsus edastas linnavolikogule Loksa linna
2019. aasta eelarve määruse eelnõu koos seletuskirjaga
ning eelarve kulude ja tulude projektiga, mis on
kättesaadav linnakantseleis ja Loksa linna kodulehel
https://www.loksalinn.ee/eelarve-2019

REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA
ELANIKUKS
Kas Te olete end Loksa linna elanikuks registreerinud?
Teil kulub oma elukoha registreerimiseks linnavalitsuses
ainult viis minutit. Ei mingit keerulist paberimajandust täita tuleb elukohateate blankett ja Te oletegi Loksa linna
elanik! Kui eluruum, kus elate, ei kuulu Teile, peate lisaks
elukohateatele esitama ärakirja ruumi kasutamise õigust
tõendavast dokumendist või elukohateatele võtma eluruumi
omaniku nõusoleku.
Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end
Loksa linna elanikuks ajavahemikul 1. jaanuarist - 31.
detsember 2018. a ning on 01. jaanuar 2019. a seisuga Loksa
linna elanikud, kingib linn Loksa ujula aastapääsmed ja nad
osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel
loositakse välja 2 sülearvutit ning 5 perepiletit kõikidele Loksa
Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2019. a jooksul.
01.jaanuari 2019 seisuga koostatakse rahvastikuregistri
andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil
linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad
ujulasse tasuta juba alates 14. jaanuarist 2019. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2019. a jaanuarikuu
linnavalitsuse istungil.
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Tugiisik - või sõna-sõnalt Tugev Isiksus
“Kõik õnnelikud pered on ühtmoodi
õnnelikud, iga õnnetu pere on
õnnetu omamoodi“ - vene kirjanduse
klassika väljend ei ole tänapäeval
oma tähtsust kaotanud.
Sageli sattudes raskesse olukorda,
otsivad inimesed abi ja nõu
sugulastelt, sõpradelt ja juhuslikelt
tuttavatelt ning mõnikord jäävad nad
kannatamatult raske probleemide
koormaga üksi, sattudes veelgi
sügavamale.
Sotsiaalteenistused,
mis reeglina annavad ettenähtud
rahalist abi, lihtsalt ei suuda kõigile
pakkuda tegelikku tuge. Kuid
mõnikord annab pädev nõuanne
ja lihtsalt igapäevastes küsimustes
aitamine inimese jaoks võimaluse
tunda oma vajalikkust, tähtsust
ja soovi minna edasi, ületades
raskused. Kahjuks ei tea mitte kõik
pered ja üksikud puuetega inimesed,
et riigiteenistused, nimelt Eesti
Sotsiaalministeerium,
osutavad
sellist abi Tugiisiku teenistuste
kaudu.
Tugiisik - või sõna-sõnalt Tugev
Isiksus.
Loomulikult, ei ole võimalik
muuta inimest tugevaks
mõne
tunnise teoreetiliste õppega. Kuid
nüüd on 8-st kohalikust elanikust

koosnev rühm, kes on saanud
eriala õpetajatelt ja praktikutelt
uusi teadmisi, tuginedes ka nende
elukogemusele, on täiesti valmis
andma
professionaalset
tuge
inimestele, kes seda tuge vajavad.
Narva MTÜ Lapse oma kodu ,
mida juhib enam kui 20 aastat oma
valdkonna ekspert Natalia Umarova,
korraldas160-tunnise kursuse. Oma
teadmisi ja paljude aastate kogemusi
jagasid 11 kõrgelt kvalifitseeritud
õpetajat, sh psühholoog, psühhiaater,
perekondade ja erivajadustega lastega tööd korraldav juhendaja,
jurist, sotsiaaltöötaja – jagades oma
teadmisi ja kogemusi oktoobrist
detsembrini. Kursuse läbimisel said
kõik õpilased diplomi, ilma milleta,
muide, alates 2020. aastast, on lasteja sotsiaalasutustes töötamine väga
keeruline. Diplom kinnitab õigust
olla tugiisik ja osutada meditsiinilist
esmaabi.
KELLEL ON ÕIGUS TUGIISIKU
ABILE?
See on üsna suur hulk inimesi,
vaimse ja füüsilise puudega
inimesed; haiged; sõltuvustega
inimesed; ootamatult keerulisse
olukorda
sattunud
inimesed;
vanglast vabanenud isikud ja
varjupaigataotlejaid. Loomulikult

LEADER TOETUSTE INFOPÄEVAD
Loksa Kultuurikeskuses esmaspäeval,
17. detsembril 2018, algus kell 17.00
Võhma Seltsimajas, esmaspäeval, 10. detsembril,
algus kell 17.00
Kadrina Raamatukogus,
teisipäeval, 11. detsembril, algus kell 17.00
Kuusalu Rahvamajas, neljapäeval, 13. detsembril, kell 17.00
Tapal, Arenduskojas, teisipäeval, 18. detsembril, algus kell 17.00
Infopäevade päevakord:
1. MTÜ Arenduskoda LEADER-meetmed 2019. aastal
2. Nõuded projektitoetuse taotlejatele ja taotluse
lisadokumentidele.
3. Taotluste esitamisest ja menetlemisest.
4. Projektitoetuse teavitamisest.
Infopäevad viib läbi Arenduskoja projektide konsultant-spetsialist
Tiina Vilu (tiina@arenduskoda.ee)

Korraldatud koolitus õmblus- ja
tikandimasinate kasutamiseks on
populaarne
MTÜ Rannamännid on soetanud käsitöö edendamiseks ja mitmekesistamiseks
õmblus- ning tikkimismasinad. Et masinaid õigesti käsitleda ning hooldada
otsustati 2018 sügisel alustada vastava koolitusega. Nüüd on koolitus
toimunud juba kuu aega. Igal neljapäeval osaleb koolitusel kuni kuus inimest.
Kokku on koolitusel osalejaid 16. Koos õmblusmasina õppimisega õpitakse
ka õmblemist ning selle tulemusena valmivad kaunid käsitöö esemed, osa
neist tikanditega. Koolitust viib läbi Kaili Peetermann.
MTÜ Rannamännid esitas Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse
summas 1805,60 €, eelpool nimetatud koolituse rahastamiseks. Harjumaa
Omavalitsuste Liit rahuldas mittetulundusühingu poolt esitatud taotluse.
Programmist eraldati koolituse läbiviimiseks 1621,01 €, millele lisandus
omaosalus 184,59 €. Projekti kestus on 15.06.2018- 04.02.2019.
Projekti rahastatakse Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Projekti toetab Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Loksa Linnavalitsus.
Laivi Kirsipuu
projektijuht

linnapea sotsiaalküsimustes Hilleri
Treisalti ja sotsiaalnõunik Tiina
Murdvee tõhusa ja aktiivse toetuseta.
Kahe kuu jooksul tundsid kuulajad end mugavalt Loksa Kultuurikeskuses, mille eest tahaksin
eraldi tänada Kultuurikeskuse juhatajat Helle Lootsmanni.
Suur tänu Svetlana Gergertile ja
Jaana Bisjukile maitsvate lõunate
eest.

puuetega lastega pered, haigustega,
raskesse olukorda sattunud (õnnetus,
lein); kinnipidamiskohas olevad
inimesed; pärast lastekodust lahkumist iseseisvasse ellu astunud.
Lastel, kellel lasteaias või koolis
on vaimsed või käitumishäired ja
kelle vanematel on raskusi nende
kasvatamisega, võivad kõik tugiisiku
abiga arvestada.
KELLELE JA KUIDAS OLID
KURSUSED KORRALDATUD?
Tuleb märkida, et Loksa elanikele
olid kursused olid tasuta, st
Töötukassa arvelt. Alates 2018.
aasta keskpaigast tasub töötukassa
igaühe, ka töötava inimese koolituse

1 kord kolme aasta jooksul 2500
euro ulatuses. Kui soovite oma
oskusi täiustada ja võib-olla leida
uue, üldse mitte lihtsa, kuid sellise
vajaliku töö, nagu aidata abivajajaid,
võite ka meiega ühineda. Veebruaris
korraldatakse Rakveres Tugiisiku
MTÜ Lapse oma kodus eriala
kursused, kuid kui uute kursuste
vastu tunneb Loksal huvi vähemalt
10 inimest, korraldatakse uued
kursused 2019. aastal Loksal.
Olete huvitatud? Võtke ühendust
5272372 (Jelena Valme) või
postitage: jelena.valme@gmail.com.
Loomulikult
oleks
koolituse
korraldamine olnud võimatu ilma
linnapea Värner Lootsmanni, ase-

AGA SAAME SIIS TUTTAVAKS:
Teie uued tugiisikud. Kui teate,
et saame olla teile kasulikud –
pöörduge:
Irina Štšukina, tel. 58054819 või
E-posti aadressil
bernardin@inbox.ru

Jelena Valme
tugiisikute ettevalmistuskursuste
korraldaja Loksa linnas
jelena.valme@gmail.com
527 2372

Põrnikad ja Jaaniussid külastasid Eesti Pandipakendit
23. novembri hommikul sättisid
Põrnikate ja Jaaniusside lapsed
ennast ootusärevalt bussi ja
KIK-i projekti raames toimuv reis
Tallinnasse võis alata.
Lapsed olid eelnevatel aastatel
usinasti harjutanud prügi sorteerimist
ja nüüd avanes võimalus näha,
mis saab kogutud pandimärgiga
taarast edasi. Kohale jõudes ootas
meid rõõmsameelne tütarlaps, kes
näitas lastele erinevaid pakendeid,
rääkis miks peab neid koguma ja
mida peale töötlemist saab neist
valmistada.
Lastele näidati ka teemakohast
multifilmi. Siis jagati meile
kõrvaklapid ja kaitseprillid ning

läksime tehasesse, kus saime oma
silmaga näha, kuidas pakendeid
töödeldakse. Lapsed mõistsid, kui
ränka, kuid vajalikku tööd siin

Isadepäev Loksa Lasteaias
Õnnetriinu

tehakse, et hoida meie planeet
puhtana.
Ruth Raudla ja Olga Trubotšev
Põrnikate rühma õpetajad

Mardipidu lasteaias

Novembris on lasteaias suur pidu – Isadepäev.
Täname teid, isad selle eest, et tulite, et olite aktiivsed
ja osalesite meie nalja ülesannetes ja mängudes.
Näidake lastele oma tähtsust ja olemasolu nende
elus. Mõnikord see on tähtsam kui kingitus. Nii
hea, kui isa leiab oma lapse jaoks aega, sõltumatu
sellest, kui palju on tal tööd ja erinevaid probleeme.
Lapsed korraldasid isade jaoks kontserdi ja lõpus
me mängisime koos isadega.
Visad isad
Kes on elus töökad, visad?
Need on laste tublid isad,
Tugevad kui tammejuured,
Õlakad ja muidu suured,
Kõmav hääl kui kõlakojas,
Kes näeb ennast tütres-pojas.
Kellel silmis vahel karmus?
Kes on range heas ja armus?
Mõnikord teeb vingerpussiPeidab pulgakommi sussi,
Kes lööb vabal ajal vutti,
Tunneb iga vutikutti.
Kes on elus targad, visad?
Need on laste tublid isad,
Siin –ja sealpool piiri käinud,
Maad ja ilma palju näinud,
Hoolt kes kannab oma kojas,
Kes näeb ennast tütres-pojas. (Olivia Saar)

Margarita Šults
Loksa Lasteaia Õnnetriinu muusikaõpetaja

15. novembril tutvustasid Põrnikate, Päevakoerte ja Lepatriinude rühma
lapsed ja õpetajad lasteaiaperele karjalaste ning mardipäeva kombeid
ja traditsioone. Päevakoerte rühma lapsed ja õpetajad Mari ning Diiana
karjalastena ja Lepatriinude lapsed nende loomadena laulsid rahvalaule ning
mängisid rahvamänge. Kui õpetaja Olga perenaisena õhtul lapsed ja karja
koju kutsus, oli aeg tulla mardisantidel. „Laske tuppa mardisandid..” laulsid
Põrnikate rühma lapsed ukse taga. Mardid õnnistasid pererahvast, „katsusid”
laste lugemisoskust ja nutikust. Koos lauldi ja mängiti mänge.
Lepatriinude rühm tänab Põrnikate ja Päevakoerte rühma õpetajaid ning
lapsi abi eest.
Ebe Remmel
Lepatriinude rühma õpetaja

NOORED 5

Avastasime Eesti pärle
Lahemaa Looduskooli lõimumis-projekt
AVASTAME EESTI PÄRLE oli kõigi
osalejate panus kultuuripärandi aastasse.
Teadvustasime Eestis ole-vaid pärandi
pärle, mis on kantud kultuuripärandite
nimistutesse.
UNESCO maailmapärandi nimistusse
on Eestist kantud vaid 2 objekti,
millest ühte (teine on kõigile tuttav
Tallinna vanalinn) Struve mediaanikaart
teatakse väga vähe. Teadaolevalt on
algsetest
triangulatsioonipunktidest
säilinud vaid 34, millest kolm asuvad
Eestis. Tegime nendega projekti käigus
tutvust, külastasime Võivere tuuliku
juures, Simunas ja Tartu tähetornis
asuvaid märgistusi ning saime nendest
teadlikumaks.
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistus on Eestist 4 väärtust, millest kahega
- Setu leelo ja Võrumaa suitsusauna
traditsiooniga saime projekti käigus
tuttavaks. Eesti vaimse kultuuripärandi

juhendaja ja seeneteatmike abil nende
määramine ning seenenäituse tegemine.
Matka kultuuriline osa keskendus Pikakosele - meie rahvuskultuuri pärlile,
millega on seotud J.Hurt, A.Mohrfeld,
G.Ernesaks, jpt. Seenenäitust oli kohalikel ka järgnevatel päevadel võimalik
uudistada.
Koolivaheajal 20. - 25.oktoobrini toimus
kuuepäevane õppereis marsruudil Tallinn
- Loksa - Võivere - Simuna - Tartu Kiidjärve - Taevaskoja - Mooste - Ahja Süvahavva - Ootsipalu - Värska - Podmotsa
- Saatse- Koidula - Treski - Nedsaja - Piusa
- Obinitsa - Meremäe - Miikse - Vahtseliina
- Luhomaa - Nopri- Ruusmäe - Haanja Rõuge - Kanepi - Türi - Loksa - Tallinn.
Projekti jooksul kogetud pärlitega sai
tutvuda Lahemaa Looduskooli FB lehel,
üks osaleja tegi filmi, mis on nähtav ka
toutube keskkonnas ja osalejatel valmis
ühistööna Türil Eesti ringhäälingu
muuseumis projekti tutvustav telesaade,

nimistu koosneb 87-st nimetusest, millest
kolmandiku osas saime teadlikumaks.
Osalejatele jäid neid kohti / tegevusi
meenutama töölehed, kuhu sai igaüks
märkmeid teha.
Lõiminguprojektis osalevad erinevate
kodukultuuridega (koduse keelega) õpilased, kellel on huvi arendada eesti keeles
suhtlemist ning huvituvad eesti kultuurist
ja loodusest. Projekti käigus toimub
loodusteemalise ja pärandkultuurilise
sõnavara omandamine läbi tegevuste ja
ehedate elamuste.

mis on samuti nähtav Lahemaa
Looduskooli FB lehel.
17. novembril saadi taas kokku Joaveskil,
kus analüüsitakse 9 päeva tulemusi, tehti
tunnistused, vaadati ühiselt projekti
põhjal valminud telesaadet ja filmi,
lauldi, tantsiti ja söödi torti.
27. novembril toimus Loksa Gümnaasiumis Seto päev, mille viisid
läbi projektis osalenud noored, tutvustades koolikaaslastele oma elamusi,
õpetades neile seto leelet, laulumänge,
setokeelsete sõnade tähendusi ja
tutvustades sellega ühe Eestimaa väikerahva ajalugu, kombeid ja looduspärle.
Projektist said osa 14 kooli noored.
KIITUS tublidele Loksa noortele Andrei,
Elly, Evert, Johannes, Kaidi, Liisa Riin,
Paul, Romet ja Uku kes te otsustasite
oma nädalavahetused ja koolivaheaja
nõnda intensiivse tegevusega sisustada.
Tänud ka õpetaja Pillele, kes oma panuse
projektile andis.
Projekti rahastas Eesti Kultuuriministeerium ja toetas Integratsiooni
Sihtasutus.

Projekt sisaldas kolme noortekohtumist ja kestis kokku 10 päeva:
21.-23. septembrini kolmepäevane noortekohtumine Joaveskil, kus märksõnaks
on pööripäev, sügis metsas ja kohalik
pärandkultuur. Suhtlusteemadeks olid
meie esivanemate tarkused, uskumused,
kombed, ennustused ja tähtpäevad seoses
sügisese pööripäevaga. Toimus ka matk
Joaveskilt Nõmmeveskile Hüvasti suvi,
tere sügis! Matkal oli üheks ülesandeks
seente näituse tarbeks korjamine ja õhtul

Kadripäev Loksal
Reedel, 23. novembril käisime klassiga kadrisanti
jooksmas. Me kõik olime riietatud valgetesse
kostüümidesse. Teise tunni ajal läksime 2a ja 1a klassi.
Sealt edasi kooli kantseleisse ja siis pidasime vahetundi
ja sõime õunu. Kui vahetund lõppes, jooksime katri edasi.
Järgmisena läksime raamatukokku tädi Õnnele esinema,
pärastpoole veel linnavalitsusse. Külastasime ka Lisete
juuksurist vanaema. Kuna külm oli, läksime tagasi
koolimajja ja jagasime kommid ja õunad ära, mille olime
saagiks saanud. Igal pool laulsime, tantsisime, küsisime
mõistatusi, ennustasime ilma. Soovisime kõigile häid
soove ja õnne ning viskasime herneid.
Mulle meeldis see päev väga!
Raigo Jaagumann, Loksa Gümnaasiumi 3a klass

Osalejate mõtteid:
Andrei: Minu kõige suurem elamus oli
Setomaa. Mulle meeldis ka ööbimine
Rogosi mõisas, mõelda ernevaid legende
ja intervjuude tegemine.
Elly: tänu sellele projektile nägin väga
palju ilusaid ja meeldejäävaid kohti. Kui
ma poleks selles osalenud, siis ma poleks
näinud Ootsipalu hiiglasi, kohanud
toredaid inimesi, poleks söönud kartulit
nii mitmel erineval moel ega kuulnud
midagi triangulatsioonisüsteemist.
Evert: Projekt oli võrratu. Leidsin
palju uusi sõpru, sain teada palju uut
informatsiooni, mida on kasulik teada.
Selliseid projekte võiks veel olla.
Kaidi: Mulle meeldis Piusa karjäär, koopad
ja savikoda. Samuti meeldisid mulle mõisad
ja Nopri talu kus nägime vasikaid, kellele
saime pai teha. Kõige suurem väärtus minu
jaoks on Taarka Tare, kus oldi imelised
toidud; Taevaskoda, kus matkasime ja
Joaveski, kus tegime seenenäitust.
Romet: Minu jaoks on projekti suurim
väärtus seltskond, kus kõik olid hästi
avatud, sõbralikud ja abivalmid. Projekti käigus õppisin paremini suhtlema
ja grupitöid tegema. Kindlasti soovin
järgmistes projektides osaleda ja Eestimaad avastada.
Uku: Seekordses projektis keskendusime
Eesti pärlitele. Minu meelest on Eesti
oma kultuuri, aga ka looduspärlite
koha pealt väga rikas. Mõni kivi võib
esma pilgul tunduda tühine, kuid kui
Sa piisavalt uurid ja süvened võiv lahti
rulluda tema lugu.
Liisa Riin: Sain uusi teadmisi Seto rõivaste
kohta, sõlgede kohta, Setomaa erinevate
alade kohta. Õppisin korraldama üritust,
mis ka teistele midagi õpetab, sain juurde
esinemisjulgust ja -oskust.
Johannes: Sain teada, et Setomaa loodus
ei ole veel inimese poolt tööstusega
mõjutatud. Sain teada et Setomaal ei
olnud pärisorjust, setost elasid vaeselt,
kuid olid vabad. Sain teada et killõ ja
torrõ on seto leelo häälte nimetused.
Paul: Sain teada, et setodel on oma
raha, nende vapil on kannel, nende
leelo on mitmehäälne, et võro ja seto
keeled on sarnased, et ka minu nimi on
Setomaal levinud. Õppisin seto keelt,
tantse, laule, pakutrükki, rahvariiete
nimetusi ja kandmist.
Maie Itse
projekti üldjuht
Lahemaa Looduskool

Loksa noorkotkaste
ja kodutütarde tegemised
11. novembril sai Kaitseliit 100 aastaseks. Seda tähtsat
päeva peeti suurejooneliselt Tallinnas Saku Suurhallis.
Loksa rühmast laulis üle Eestilises kodutütarde kooris
Liisa Laur ja aktiivse noorkotkana oli saanud kutse
osaleda peol Kaarel Eelmäe.
23. novembril korraldasid Taani liitlased DANCON
march-i. Dancon rännak on traditsiooniline Taani
kaitseväe 25 või 40 kilomeetrine jalgsirännak, mida
korraldatakse alates 1972. aastal riikides, kus teenivad
Taani Kuningriigi sõdurid Loksa rühma noorkotkas Kaarel Eelmäe
ja Kuusalu rühma noorkotkas Mattias Idavain läbisid 25 kilomeetrise
jalgsirännaku ning said tunnustuseks DANCON marchi medalid ja diplomid.
Harju Maleva kodutütred ja noored kotkad lõpetasid oma aasta traditsioonilise
Talvepäevaga. Selle aastal oli korraldajaks Kuusalu rühm ja toimumise kohaks
sai Aruküla. Koostöös Aruküla Filmispordiga oli selle päeva eesmärgiks luua
lühifilmid etteantud teemadel. Loosiga anti kaks teemat, millest võisid valida
ühe või mõlemad. Loksa rühm sai „Jäljed lumel” ja Õigused ja kohustused”.
Ajurünnakus ja ühise arutelu tulemusena panime mõlemad teemad kokku ning
valmis 3 minutiline lühifilm prügi maha viskamisest. Väga huvitav kogemus
oli nii täiskasvanutele kui ka noortele. Õhtu lõpetas rühmade päeval valminud
lühifilmide ühine vaatamine Aruküla kultuurimajas.
Loksa rühma aasta saab kokku tõmmatud rühma piduliku koondusega 15.
detsembril kell 16.00 noortekeskuses. Ootame oma endiseid ja praeguseid noori,
lapsevanemaid ja kõiki sõpru ja toetajaid meie pidulikule aastalõpu üritusele.
Vaatame koos tagasi tegusale aastale ja jagame tunnustust aktiivsematele
noortele. Väike kingitus ootab kõiki meie rühma noori.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

LOKSA GÜMNAASIUMI
JÕULUHOMMIK
21. dets 8.10 - Kogunemine
lipuväljakul. Direktori
jõulutervitus. Küünalde
süütamine. Küünlarongkäik
linna jõulupuu juurde. Jõuluvana
tervitus ja pühadesoovid.
9.05 - Jõulukontsert. Eesti
osa jõulukontsert peamaja
saalis, vene osa jõulukontsert
kultuurikeskuse saalis.
10.00 - Klassijuhataja tund.
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Loksa noored osalesid
Erasmus+ projekti
õppenädalal Rumeenias
Erasmus+ projekti „Võrdsete võimaluste eest“ (For Equal Chances)
2017-1-EE01-KA219-034890_1 kolmas kohtumine toimus oktoobris
Rumeenias Satu Mares, kus Loksa Gümnaasiumi gümnasistid Kendra
Kari, Jekaterina Rožneva, Anna Zaharjaš, Kaarel Eelmäe, Evgeny Larionov
ja Pjotr Sankin osalesid koos Rumeenia ja Itaalia koolide õpilastega
rahvusvähemuste ja erivajadustega inimeste teemat käsitleval õppimis- ja
õpetamisüritusel. Samuti tutvustati üksteisele oma maad ja kultuuri. Õpilasi
saatsid ühiskonnaõpetuse õpetaja Sulev Valdmaa ja projekti koordinaator
Inga Korts-Laur.
Meie reis algas pühapäeval, 14. oktoobril. Väljusime Loksalt vara hommikul
ja juba kell kuus õhtul olime Satu Mares. Sellel päeval meil üritusi ei olnud.
Tutvusime oma majutajate ja kodudega. Rumeenia õpilased tegid meile
väikese linnaekskursiooni.
Esmaspäeva hommikul algas meie nädalane õppetegevus Satu Mare kooli teise
korruse suures klassiruumis. Esmalt tutvusime üksteisega ning planeerisime
töönädalat. Siis viidi meid jalutuskäigule koolimajja. Tutvusime koolieluga,
klassiruumidega ning koridoris välja pandud piltide ja plakatitega. Tegime
järelduse, et meie kool on kenama ja värskema väljanägemisega kui Satu
Mare kool.
Jalutuskäigule järgnesid tegevused klassiruumis rumeenlaste juhendamisel.
Näiteks tegime üksteisele sõbrapaelad. Pärast kolmekäigulist lõunasööki
liikusime taksode või rumeenlaste isiklike autodega linnavalitsusse, kus
tutvusime kohaliku linnapea abiga, kes tegi meile 45 minuti pikkuse
ettekande Satu Mare ajaloost, tulevikuvisioonist ning praegusest olukorrast.
Kohtumisele järgnes aardejaht linnas. Meid jagati gruppideks ja iga grupp
pidi linnast kaardi abil üles otsima kümme erinevat vaatamisväärsust: kirik,
skulptuur või ajalooline hoone. Iga vaatamisväärsuse juures pidi kogu grupp
tegema kas selfie või grupifoto, kuid iga uus pilt pidi olema innovaatilisem kui
eelmine. Mäng kestis umbes poolteist tundi, kuna vahemaad olid väikesed.
Päeva lõpetuseks tutvustasime oma aardejahi tulemusi ja näitasime tehtud
pilte ning peale esitlusi toodi suur kook, mida üheskoos lõõgastudes sõime.
Teisipäeval oli meil kolm ekskursiooni. Alguses külastasime “õnnelikku
surnuaeda”. See oli meie surnuaiast väga erinev. Järgmisena külastasime
muuseumit, mis on Teise maailmasõja ajast pärit endine vangla. See koht
muutis meid väga emotsionaalseks. Pärast seda külastasime kloostrit, mis
asub väga kaunis kohas ja on väga ebatavalise arhitektuuriga. Kõik hooned
olid seal ehitatud puidust.

Kolmandat õppepäeva alustasime oma tundide ja esitlustega, kus tutvustasime
Eesti rahvusvähemusi ning erivajadustega inimesi. Meil olid välja mõeldud
ka interaktiivsed mängud, kus inimesed said omavahel tutvuda. Plakateid
joonistades tutvustasime üksteisele ka oma riigi traditsioonilisi rahvariideid,
sööke, jooke ja üritusi.
Pärast väsitavaid loenguid olid Satu Mare õpilased meile ette valmistanud
kontserdi, mis oli väga liigutav ning pani silmad särama. Meile kõigile jäi see
meelde ning oli väga huvitav kuulata rumeenlaste rahvalaulu ja vaadata nende
rahvatantsu. Päeva lõpetuseks oli kaetud rahvustoite tutvustav pidulaud, meie
olime kaasa võtnud Eesti kõige maitsvamad ja omapärasemad suupisted.
Kõige populaarsemaks osutus kali, mis viis kõigil keele alla. Kõigi lauad
olid huvitavaid ja maitsvaid toite täis. See päev oli üks reisi huvitavamatest
päevadest. Saime tutvuda teiste riikide toidukultuuri ja traditsioonidega, mis
tuleb kindlasti kasuks nii reisidel kui ka igapäevaelus.
Neljapäeva hommikul külastasime kooli, kus õpivad vaimse puudega noored.
Meile räägiti ja näidati, kuidas toimub õppeprotsess ning õpilased esinesid
tantsudega. Pärast lõunasööki restoranis külastasime rahvuskultuuride
säilitamise ja arendamise keskust. Keskuse direktor rääkis meile, kuidas nad
toetavad eri rahvusrühmade traditsioone. Päeva lõpus sõitsime mõisa, mis
asub Carei linnas. Mõisa omanikud olid sakslased, praegu on seal muuseum.
Reisi viimasel päeval tegime nädalast kokkuvõtteid. Koostasime plakateid,
kuhu kleepisime fotod sellest, mis me olime nädala jooksul teinud. Oli väga
põnev ja lõbus, meie töö oli kõige vahvam! Pärast plakatite tutvustamist
tehti ühispilte. Itaallased, rumeenlased ja eestlased – olime kõik koos!
Pärast kokkuvõtteid, autasustamist ja tunnistuste jagamist oli meil viimane
lõunasöök koolis. Siis saime olla veel kogu päeva oma sõpradega koos.
Kendra Kari, Jekaterina Rožneva,
Anna Zaharjaš, Kaarel Eelmäe,
Evgeny Larionov, Pjotr Sankin
Loksa Gümnaasiumi õpilased

Geomeetria teemapäev Loksa Gümnaasiumis
23.11 toimus Loksa Gümnaasiumis
Harjumaa ja Tallinna koolide 7.
ja 8. klassi õpilastele geomeetria
teemapäev,
kus
oli
tänavu
teemaks vanakreeka matemaatik
Pythagoras. Osalejatel tuli proovi
tööna teha „Pythagorase püksid“ ja
põhitööna „Pythagorase puu“. Töö
sooritamiseks oli aega 150 minutit.
Sirkli ja joonlaudade abil käelisi
oskusi testima oli registreerunud
39 õpilast 12-st koolist, erinevatel
mõjuvatel põhjustel jõudis kohale
29. Saatjatel oli samal ajal võimalik
tutvuda Loksa kooli muuseumi ja
Albert Borkvelli toaga.
Kõik joonestajad said etteantud
ülesandega kenasti hakkama ja
päeva jäi meenutama tänukiri.
Kiituskirja ja meenega lahkusid
teemapäevalt Frida Vdovets Maardu
Gümnaasiumist, Kristiina Bekiš
Loksa Gümnaasiumist, Liisa Marii
Mathisen Keila Koolist, Anna
Kuznetsova Loksa Gümnaasiumist,

Mia Metsalu Audentese Erakoolist, Liisa Riin Linno Loksa
Gümnaasiumist.
Geomeetria teemapäev toimus teist
korda ja osalejate arvates võiks
sellest kujuneda traditsioon.
Sündmuse eesmärgiks on väär-

tustada käelist tegevust, anda
väljendusvõimalus
joonestamishuvilistele noortele ja mitmekesistada
matemaatilisi ainevõistlusi.
Maie Itse
Loksa Gümnaasiumi

Loksa kooli noored töövarjupäevast
22. novembril oli üle-eestiline
töövarjupäev, mis annab võimaluse
jälgida kellegi tööpäeva. Iga
abiturient valis ameti, millest ta
tahtis rohkem teada saada. See päev
ei olnud puhkepäev, et olime kuskil
koolist eemal ja lihtsalt vaatasime,
kuidas inimene tegi oma tööd.
Tegelikult saime sel päeval palju
uut informatsiooni: saime palju
teada, õppisime ning isegi osalesime
selles töös, mida tegi inimene, kelle
varjuks olime.
Kui rääkida töövarjus olemisest,
siis meie klass on suur ja seega oli
suhteliselt palju erinevaid ameteid,
millega tutvusime.
Anna ja Regina olid Tallinnas
psühholoogi varjud, nende jaoks oli
see päev väga sisutihe, sest lisaks
argitööga tutvumisele osalesid nad
päeva jooksul ka loengul, mis oli
väga huvitav.
Kaarel sai jälgida Saku kiirabi
meedikute päeva.
Kui juba jutt läks tervisele, siis
meie hulgas oli ka proviisori vari Kristiina. See päev kinnitas tema
usku, et ta tahab saada proviisoriks,
eriti kui ta saaks tulevikus töötada
laboratooriumis, luues ise uusi
ravimeid.
Karolina jälgis erakliinikus medõde,
kes pidi tegema ka registraatoritööd.
Karolina sai aru, et nende töö on
raskem kui tavalises haiglas, aga ta
ikkagi tahaks saada medõeks.

Kirurgitööga tutvusid Maria ja
Anastasia, kes ei kartnud verd ega
operatsioone, vaid jäid päevaga
väga rahule, saades kinnitust oma
elukutsevalikule.
Võib-olla meie klassist saab
tulevikus keegi saadikuks … ehk
Nikolai, kes oli Mihhail Korbi vari.
Nikolaile tundus tema päev väga
huvitav, sest tal oli võimalus osaleda
erinevatel kokkusaamistel.
Noorsoopolitseiniku tööd uudistasid
Evgeny ja Kirill, olles meie kohaliku
noorsoopolitseiniku
töövarjud.
See päev oli nende jaoks uudne ja
kindlasti kasulik.

Timur tutvus insener-tehnoloogi
elukutsega. Timur avastas enda
jaoks, et see töö ei ole tema jaoks
piisavalt atraktiivne, sest ei ole eriti
loominguline.
Jekaterina oli töövarjuna turismifirmas, mille tööga tutvudes sai ta
teada, et selles valdkonnas võib
hakkama saada ka erihariduseta.
Pelle tutvus City Motorsi müügikonsultandi päevaga.
Martin jälgis Karisma Arhitektid
OÜ-s arhitekti päeva.
Kendra ja Helena olid Pille Lausmäe
töövarjuks tema enda firmas Pille
Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo.
Neid üllatas, et vaja ei olnud
pliiatseid, joonlauda ega muid joonestustarbeid, sest kogu töö on
arvutis tehtav.
Mina isiklikult olin Loksa linnaarhitekt-ehitusnõustaja
töövarjuks. Päeva jooksul toimus palju
huvitavat: sain käia Coopi ehituse
kulgu jälgival kokkusaamisel, käisin
ja otsisin vajalikke dokumente
arhiivist ning osalesin ehitusregistri
andmete kontrollimisel.
Ma võin vabalt öelda, et see päev oli
kindlasti kõikidele väga huvitav ja
hariv.
Alina Tšitšigeševa
Loe lisaks www.loksalinn.ee/leht,
mida kirjutasid oma töövarju
päevast Kendra Kari, Kirill
Sergejev, Maria Nikitina, Martin
Ilves, Pelle Jürgens.

„Lahe Koolipäev 2018“
21. novembril osalesid 11. klassi
õpilased Sandra Vilumaa ja Kristo
Petermann 15. noortekonverentsil
“Lahe koolipäev”. Seekordseks
ürituse peateemaks oli “Aeg kinkida
aega”, ehk keskenduti teadlikkusele,
aja oskuslikule kasutamisele ja
ettevõtlikkusele.
Konverentsil käisid oma kujunemisloost, karjäärist ja aja planeerimisoskustest kõnelemas väga
inspireerivad inimesed erinevatelt
elualadelt. Loomingulistelt aladelt
olid nendeks teiste seas kirjanik
Andrus Kivirähk, lavakunstikooli
juhataja Jaak Prints ja koolitaja ning

muinasjutuvestja Erki Kaikkonen.
Ajast kui relatiivsest nähtusest andis
väga huvitava ülevaate ESTcube’i
meeskonnaliige Henrik Ehrpais
ja meie planeedi murettekitavast
seisukorrast taaskasutatavate materjalidega töötav disainer Reet Aus.
Huvitav dialoog aja kinkimisest
ühiskonnale toimus Verifi omaniku
Kaarel Kotkase ja Eesti Vabariigi
presidendi Kersti Kaljulaidi vahel.
Tunnustati Noore Eeskuju 2018
finaliste, kellelt on meil nii mõndagi
eeskuju võtta. Köitvate vahepalade
eest hoolitsesid teiste seas ka sellised
tuntud artistid nagu Karl-Erik

Taukar, Stig Rästa ja Uudo Sepp.
Lahe Koolipäev on väga mõtestatud,
silmaringi avardav ja inspireeriv
üritus iga noore jaoks.
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Helkurikõnd Loksal

20. novembril võtsid Loksa Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilased osa
KredExi karjääriretkest. KredExi karjääriretk viis meid erinevatesse
firmadesse tutvuma seal tehtava töö ja erinevate ametitega.
Kõigepealt viidi meid Estanci (Põrguvälja tee 5a), kus meid võttis vastu
Tõnis Tuuder, Estanci kvaliteedijuht. ASi Estanc põhitoodanguks on
survemahutite, tehnoloogiliste mahutite ja kütusemahutite valmistamine nii
projektikeskse kui ka sarjatoodanguna. Estancis töötab 150 töötajat, kes on
kõik oma valdkonna professionaalid. Meile näidati firmat tutvustavat videot,
kus räägiti mida nad toodavad ja kes nende partnerid on ning kuhu nad
on oma tooteid tarninud. Peale seda tehti meile ringkäik tehases, kus kõik
Estanci tooted valmivad.
Seejärel käisime Magnetic MRO (Väike-Sõjamäe 2). Magnetic MRO
on Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja Ameerika Ühendriikide
Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite
täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Tallinna lennuväljal paiknevates

26. november ehk kodanikupäeval
toimus Loksal helkurikõnd. Koguneti
kell 18.00 Loksa Noortekeskuse
juures, kust siis suunduti ühisele
kõnnile.
Tegemist oli üle-eestilise aktsiooniga, kus igaüks sai näidata head
helkuri kandmise eeskuju. Kõigile
vastutulijatele, kellel puudus helkur,
see kingiti.
Aitäh kõikidele osalejatele!

Ikka laulurõõmu!

Harjumaa Vokaalansamblite konkursil esindas Loksat Loksa Noorte
Vokaalansambel.
Kuigi
meie
noored sel korral esikolmikusse

ei mahtunud, andsid nad endast
maksimumi ning olid väga tublid.
Tase oli gümnaasiumi astmes
erakordselt kõrge, nii et teisi

ansambleid kuulates said noored
kindlasti
inspiratsiooni
edasi
tegutsemiseks.
Noored ise olid väga rõõmsad, et
konkursil käidud sai.
16. novembril kell Saue valla
kultuurikeskuses toimunud Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite
festivalil osales 5 vanuserühmas 17
ansamblit 143 lauljaga, keda
juhendas 8 õpetajat. Ansambleid
hindas žürii koosseisus: EMTA
professor,
muusikapedagoogika
õppejuht Kristi Kiilu; helilooja,
dirigent ja mitmete festivalide
kunstiline juht Toomas Voll;
RAM-i laulja ja koormeister, Eesti
Teaduste Akadeemia Meeskoori
dirigent Igor Nikiforov.
Konkursi korraldasid Saue vallavalitsus (Kaija Velmet, Kristiina
Hunt) ja Saue valla kultuurikeskus
(Ingrid
Novikova),
konkursi
korraldamist toetas Harjumaa Omavalituste Liit.

☑ EI TÖÖTA?
☑ EI ÕPI?
☑ JAMAD KAELAS?
☑ SOOVID LEIDA TÖÖD?
Kui sa:

-          oled 15-26-aastane
-          oled toime pannud õigusrikkumise
-          soovid töötada Tallinnas või Harjumaal
-          ei õpi ega tööta hetkel
Siis tule tee järgmine samm. STEP-programm aitab sul leida töökoha.
Üle 150 erineva tööandja Tallinnas ja Harjumaa. Hea palk, suur valik
erinevaid töökohti.
Vaata www.step.ee ja registreeru
STEP-PROGRAMMIS on sul võimalus:

•
•
•
•
•

leida, milles oled tugev
millised on sinu huvid
kuhu tööle sobid
tutvuda erinevate töötamis- ja õppimisvõimalustega
saada abi võlgadega toimetulekul

STEP-programm toetab sind tööle asumisel kui ka 6 kuu jooksul pärast
tööle asumist. Lisainfot programmi kohta www.step.ee või võta meiega
ühendust step@step.ee

Elu on laul, on lihtne ta viis,
Heliseb korra ja vaibubki siis.
Sügav kaastunne Lauri Metusele
perega
kalli isa, vanaisa, äia
Vladimir Metuse
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Lauri
Metusele perekonnaga isa,
äia ja vanaisa
Vladimir Metuse
surma puhul

Avaldame sügavat kaastunnet
Lauri Metusele perekonnaga
armsa isa ja vanaisa
Vladimir Metuse
lahkumise puhul.

Rannamännid

Kolleegid Loksa Muusikakoolist

Loksa Linnavalitsus
MTÜ Rannamännid mälestab
endist kauaaegset liiget
KALEV NÕMMSALU
ja avaldab kaastunnet lahkunu
omastele.

Südamlik kaastunne Aivar Jürimetsale
isa Vello Jürimetsa
surma puhul.
Töökaaslased Loksa Gümnaasiumist
------------------------------------------Südamlik kaastunne Lauri Metusele
isa Vladimir Metuse surma puhul.
Loksa Gümnaasium

KredEx-i karjääriretk

Avaldame kaastunnet dirigent
Lauri Metusele perega
kalli isa, vanaisa ja äia
kaotuse puhul.
MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri juhatus ja
mängijad

angaarides, kus meile tehti ringkäik, teostavad nad põhjalikku ehk
baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite
värvimist. Eraldi teenusena pakuvad nad lennukihoolduse oskusteabe müüki
ja liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust välismaa lennujaamades.
Viimasena käisime ASis Mistra-Autex (Paju 2, Raasiku), mille tootevalik
koosneb peamiselt toodetest autotööstusele, nagu näiteks Volvo istmetagused
ja põrandamatid. Lisaks toodavad nad ka muid tooteid. Mistra on
uuendusmeelne ja kiiresti arenev Eesti firma. Nende kliente leidub paljudes
riikides ja Mistra tooteid kasutatakse autodes, veokites, tööstusmasinates,
kontorites ja kodudes kogu maailmas. Kõigepealt rääkis meiega firma juht
Priit Tamm Mistrast ja ettevõtlusest ning sellega kaasnevatest plussidest ja
miinustest. Siis viis ta meid tehasesse ekskursioonile. Ta tutvustas meile
tootmises kasutatavaid tehnoloogiaid ja töökohti, millel firmas saab töötada.
KredExi karjääriretk oli väga huvitav ja hariv. See tutvustas meile palju
erinevaid töökohti, kus tulevikus saaksime töötada ja karjääri teha. Meile
meeldis kõige rohkem Mistra-Autex As, sest selle firma juht Priit Tamm
oskas meile väga hästi rääkida sellest, kuidas üks firma on üles ehitatud, ning
sellest, kuidas ettevõtet luua ja arendada.
Ike Kaugerand, Marko Metus
Loksa Gümnaasiumi 11. klass

Loksa Püha Neitsi Maarja
Kirikule
aknavitraažid

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

LINETANTS
kõigile!

Alustame treeninguid Loksa Kultuurikeskuse
saalisesmaspäeviti kell 18.00.
Juhendaja Kaili Peetermann
Info tel 56905711
Alustame 07.01.2019
TANTSUTREENING, MIS SOBIB KÕIGILE!

t

Korstnapühkimise
teenus

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621,
korstnapühkija tase 4)
teevad puhtaks teie majade
korstnad ja lõõrid. Selle alal on
meil üle 20-aastane kogemus –
see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane,
pensionäridele 10% allahindlust.
Tel: 508 8941 või 6031263.
E-post:ignatenko49@mail.ru

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. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0051, pindalaga
1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot. Võimalik maa sihtotstarbe muutmine.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
5. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus
42401:002:0027, registriosa 14604702, pindala 3000 m², sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa 100%, enampakkumise alghind 90 000 eurot.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
6. Kinnistu aadressil Tallinna tn 5, Loksa linn, pindala 3878 m²,
sihtotstarve tootmismaa (003;T), enampakkumise alghind 62 048 eurot.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
7. Võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev
korteriomandi aadressil Rohuaia tn 9-83, katastritunnus 42401:005:0027,
registriosa 80273539, 2-toaline kõigi mugavustega pindala 45,5 m²,
enampakkumise alghinnaga 15 000 eurot.

LOKSA AUTOREMONT OÜ

Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus, autovaruosad,
rehvid, õlid ja määrded!
Remont ja diagnostika.
Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg 1-2 päeva).
Samuti on
võimalik tellida jalgratta/mootorratta
varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve elamumaa, võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine. Enampakkumise
alghind 85 000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m.
Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:

Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne oksjonit.
Notarikulud tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le kuuluva kinnistu oksjonil osalustasu
ei ole.Enampakkumine toimub 17.01.2019 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

