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Loksa linnas tähistati Eesti riigi
101. sünnipäeva piduliku kontsert–aktusega
Palju õnne
sünnipäevaks!
MÄRTS

Eelmise aasta Eesti Vabariigi 100-nda sünnipäeva pidulikkus
kandus ka 101. sünnipäeva tähistamisesse.
Laupäeval, 23.02.2019, päeval kui 101 aastat tagasi loeti
esimest korda rahvale ette Manifest Eestimaa Rahvastele,
toimus algusega kell 14.00 Eesti 101. sünnipäeva pidulik
kontsert-aktus Loksa Gümnaasiumi saalis.
Loksalastele ja Loksa kandi rahvale esinesid Hanna-Liina Võsa
ja keelpillikvartett Prezioso. Esines ka Loksa Muusikakooli
lastekoor Teele Utti juhendamisel ning Loksa Muusikakooli
puhkpilliorkester Andrei Sedleri juhendamisel.
Pärast Loksa linnapea Värner Lootsmanni pidupäevakõnet
jagus tänusõnu ja tänu paljudele tublidele, kes Loksa arengule
ja edendamisel kaasa aidanud. Peale kümnete tänukirjade said
Loksa linna Aumärgi Loksa Gümnaasiumi õpetaja Margit
Järve, Loksa Muusikakooli õpetaja Teele Utt, Loksa linna
kortermajade ehitustele kaasa aidanud Elmira Seminog, Loksa
Lasteaia Õnnetriinu kauaaegne õpetaja Tatjana Ivanova, Loksa
linna heakorratöötaja Nikolai Sizov ja Loksa kunstistuudio
juhendaja Lemara Vahi. Loksa linna Teenetemärk omistati
Loksa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajale ja treenerile
Aarne Idavainule. Aasta Sportlase aunimetuse pälvisid Epp
Paalberg ning Egert Jõesaar. Loksa Aasta Noore tiitli pälvisid
Anastasia Vandysh ja Kaarel Eelmäe. Kontsert-aktus lõppes
ühise pidulauaga.
Hilleri Treisalt, abilinnapea
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Mia Cassandra Krist
Palju õnne vanematele!
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Loksa linn tunnustas tublimaid

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine Loksal
Pidulikule kontserdile järgnes tublimate
tunnustamine.
Loksa linna Teenetemärgi pälvis Loksa
Gümnaasiumi kehalise kasvatus õpetaja
ja treener Aarne Idavain. Loksa linna
Teenetemärgi kandidaadiks esitas ta Loksa
Gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin.

Tatjana Ivanovale kauaaegse pedagoogilise
töö eest;

Aarne Idavain töötab Loksa koolis alates
1993. aastast kehalise kasvatuse õpetajana ja
treenerina. Õpetaja ja treenerina on ta aktiivne,
hooliv, järjekindel, avatud, kohusetundlik ja
vastutulelik.
Aarne Idavain on olnud silmapaistev ja tema
töö õpilastega on olnud tulemuslik, mida
tõendavad õpilaste tulemused erinevatel
tasanditel.
Aarne juhendatud õpilased on saavutanud
häid tulemusi spordis nii Loksa linna, Harju
maakonna kui ka vabariiklikel võistlustel.
Aarne Idavain on aktiivselt ja mitmekülgselt
tegelenud õpilaste silmaringi ja maailmapildi
avardamisega. Tänuväärne on olnud tema
töö õpilaste, õpetajate ja linnaelanike
huvi tekitamisel spordi vastu. Varasemad
tunnustused:
2008 Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi
preemia
2009 Õpilaste ja vanemate tunnustus
2010 Kolleegide ja hoolekogu tunnustus
2010 Aastaõpetaja tiitel
2012 Loksa linnapea tänukiri
2013 Loksa linna aumärk tulemusliku töö eest
kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina ning
tervisespordi propageerijana.
2018 Loksa linna tänukiri kohusetundliku töö
eest (õpetajate päeva puhul).
Aarne Idavainust on saanud Loksa kooli
spordihing ja tugi.

Aunimetuse Aasta Sportlane välja andmise
traditsioonile panime me aluse 2012. aastal. .
Aasta Sportlase tiitli on varem pälvinud
Jevgeni Salejevi, Pent Paalberg, Epp Paalberg
ja Egert Jõesaar.
Sellel aastal pälvisid Aasta Spotlase tiitli taas
Epp Paalberg ja Egert Jõesaar.

aasta meesportlaseks. Eesmärkideks on Egert
seadnud 2019 IPC kergejõustiku MM-l tulla
6 hulka ning 2020 Tokyo paraolümpiamängudelt tuua ära ka medal.
Aunimetuste Aasta Noor välja andmise
traditsioonile panime me aluse 2012. aastal.
Tiitli Aasta Noor on pälvinud Loksa Gümnaasiumi õpilased Diana Nooska, Tarmo
Metus, Regina Maslova, Taavi Tšernjavski,
Katarina Ilves, Marko Kurisoo, Siim Aksel
Amer, Helina Piibeleht.
Aasta Noore tiitli saajaid oli sellel aastal
Loksal kaks. Selle tiitli pälvisid Anastasia
Vandysh ja Kaarel Eelmäe.
Ühe kandidaadi esitas Loksa Gümnaasiumi
huvijuht Riina Paartalu ja teise kandidaadi
Loksa Noortekeskuse juhataja ja Loksa
kodutütarde ja noorte kotkaste rühmajuht
Margit Amer.

Margit Järvele suurepärase õpetajatöö eest;

Nikolai Sizovile suurepärase töö eest Loksa
heakorra tagamisel;

Loksa linna Aumärgid anti:

Elmira Seminogile panuse ees Loksa linna
arendamisel;

Teele Uttile koorimuusika edendamise eest.

Lemara Vahile suurepärase töö eest laste ja
noorte kunstiringide juhendamisel.

Epp Paalberg on pälvinud Loksa linna
aunimetuse Aasta Sportlane 4 korral. Juba
2016. aasta spordisaavutused näitasid, et
tema sportlasekarjääri liigub tõusuteed. Epp
Paalbergil on ette näidata head saavutused.
Näiteks: Eesti noorsoo, juunioride, A ja
B-klassi
kergejõustiku
meistrivõistlused
NJ 2000m takistusjooksu 1. koht; Eesti
meistrivõistlused
orienteerumises,
N18
tavarada 1. koht; Eesti klubide karikavõistlused
murdmaajooksus NJ 3km 1. koht; Eesti
meistrivõistlused suusatamises N 30 km 2.
koht; 2017. aastal: Maailmameistrivõistlused
suusaorienteerumises, teatesõit 3. koht; Eesti
meistrivõistlused
suusaorienteerumises,
sprint, N20 – 1. koht; Eesti meistrivõistlused
suusaorienteerumises, teatesprint – 1.
koht; juunioride maailmameistrivõistlused
suusaorienteerumises, sprint, 16. koht. 2018.
a suusaorienteerumise juunioride MM-il sai
Epp sprindis 10. koht, lühirajal 17., tavarajal
18. ja teatesõidus 7. koha; MK etappidel
parim tulemus sprindis ja lühirajal 26. koht.
2018. aastal saavutas Epp rogainis EM-il
naisjuunioride arvestuses 4. koha. Samuti
on Epp Paalberg 2018. aasta Eesti meister
orienteerumise sprinditeates.
Egert Jõesaar on kettaheites ja odaviskes
saavutanud
märkimisväärseid
tulemusi
alates 2011. aastast, kui ta saavutas
EIL Eesti MV 1. koha kettaheites.
Egert Jõesaar saavutas 2016. aasta Rio
paraolümpiamängudel kettaheites 8. koha;
2017. aastal saavutas Egert IPC kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel ketta-heites 8. koha.
2018. aastal saavutas ta IPC kergejõustiku
EM-l neljanda koha kettaheites. Ta valiti
2018. aasta Eesti Invaspordi Liidu poolt

Anastasia Vandysh on sõbralik, abivalmis.
Tagasi vaadates eelmisele aastale paistis ta
teiste seast silma oma organiseerimisoskusega:
teda võib nimetada oma klassi liidriks.
Kõik üritused, mida on klass korraldanud
(ette valmistanud ja läbi viinud) on tehtud
Anastasia eestvedamisel. Mõned näited
nendest üritustest: Lõpukell 2018. aasta
aprillis; õpetajate päev 2018. aasta oktoobris;
kooli jõulupidu 19. detsembril 2018 (sellel
õppeaastal korraldati jõulupidu teisiti, kui
varasematel aastatel, korraldasid seda vaid
6 eesti osa abiturienti ja Anastasia oli nende
seas). Anastasia on tugev sporditüdruk, osaleb
ka Kodutütarde tegemistes.
Margit Amer esitas „Aasta noor“ 2019
kandidaadiks Loksa Gümnaasiumi 12. klassi
õpilase ja Loksa rühma noorkotka Kaarel
Eelmäe.

AKTUAALNE 3

Kaarel Eelmäe andis noorkotka tõotuse
05.05.2013, kuid osales Loksa rühma
tegevuses juba tunduvalt varem. Aktiivse
noorkotkana on osalenud mitmetel õppustel,
laagrites ja võistlustel. Lürvo võistkonna
koosseisus on ta saavutanud viimasel paaril
aastal märkimisväärseid tulemusi erinevatel
võistlustel. Eelmise aasta mõned tulemused:
Harju maleva Luureretk 2018 1. koht;
Vabariiklik Mini-Erna 2018 4. koht; Harju
Pimedad Ööd 2018 noorte arvestuses 1. koht.
Osales ka ADIDAS Winter Xdream Loksa
Gümnaasiumi võistkonnana 21. jaanuar 2018 ja
Taani liitlaste DANCON marchil 23. november
2018. 20. veebruaril 2018 oli ta Kuusalu
noormehe Mattias Idavainu saatjana osaline
lipuheiskamise tseremoonial Pika Hermanni
tornis (2018 aasta veebruaris heiskasid lippu
tublimad kodutütred ja noorkotkad).
Kaarel on aktiivne noormees, kes laulab
noorte ansamblis MAIKS, kellega osaleti ka
esimese advendi noorte heategevuskontserdil.
Kaarel laulab ka Loksa Muusikakooli
vilistlaste kooris. Tantsib rahvatantsu,
osaleb Kolgaküla mälumängus Loksa
Gümnaasiumi võistkonnaga. Loksa, Kuusalu
ja Haljala(Vihula) Koostöögrupis oli Kaarel
kogu tegevuse vältel olnud noorte aktiivgrupis
ja osales palju korraldustöös, kuid oli ka
lihtsalt osalemas. Suuremad Loksa korraldatud
tegemised olid sporditingimuste parendamine
Loksal, 18.08.18 Loksa noorte muusikute
vabalava
„Ööfpäev”,
õpilasesinduste
kohtumised. Kaarel on Loksa Gümnaasiumi
õpilasesinduse juhatuse liige. Kaarel jõuab
teha ka sporti, tema eriline lemmik on võrkpall,
mille trennist ta peaaegu kunagi ei puudu.
Loksa linna Tänukirjad said: Glaidi
Aasrand, Valvi Joaväli, Eve Jürgens, Ljubov
Karofeld, Urve Toompuu, Natalia Subbotina,
Natalja Pošetško, Vladimir Novikov, Tiia
Rosen, Valentina Moiseeva, Nina Kononenko,
Hannes Peetermann, Natalja Kalinina, Maimu
Ilves, Mall Idavain, Tatjana Proskurina,
Õnnela Tedrekin, Galina Nikitina, Külli Adler,
Riina Paartalu, Heiki Tudre, Margit Amer,
Helle Lootsmann, Marija Kudrjakova, Õnne
Teern, Lauri Metus, Andrei Sedler, Erika
Kasetalu, Hilleri Treisalt, Ljudmilla Tursk,
Raik Saart, Rainer Lapp, Andres Kaskla, Vaike
Reinla, Laivi Kirsipuu, Pavel Šitškin, Tatjana
Serebrjakova, Jaanus Jalakas, Ahti Udam,
Juri Grill, Erti Paaberg, Andres Kiviberg,
Pavel Kosjakov, Jelena Täht, Heli Pitertsev,
Liisa Laur, Pavel Martõnov, Tõnu Metsar,
Olev Arvisto, Ljubov Oksenenko, Ninel
Košljakova, Veera Larionova, Alla Sitnikova,
Nikolai Suhorutšenkov, Eele Treimann, Olga
Maslova, Viive Pajusaar.
Pidu jäädvustas Tippfoto OÜ fotograaf
Peeter Hütt.
Hilleri Treisalt
abilinnapea
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Rakvere ettevõtja Olev Puldre rajab Loksa Eakatekodu
juurde puhke- ja jalutuspargi
OP Eakatekodu OÜ omanik,
ettevõtja Olev Puldre on viimase
nelja aasta jooksul avanud Loksa
linnas juba kaks eakate kodu. Endise
Meremeeste Maja hoones avas
ettevõtja 50-kohalise eakate kodu
2015. aasta maikuus ja 2017. aastal
70-kohalise eakate kodu endise
Loksa Haigla (Loksa Ravikeskus)
hoones. Möödunud aasta märtsis
Loksal avatud eakate kodu hoones
asub Kiirabi, perearstid, hambaarstid
ning peale tavapäraste eakatele
mõeldud teenuste ootab kliente
soolakamber, bassein ja muud tervist
tugevdavad teenused. Ettevõtja
Olev Puldre on aga mõelnud
kaugemale ja on asunud lisaks
teenuste laiendamisele ja klientide
elutingimuste avardamisele, panustama samas väikelinna elanike
vaba aja sisustamise võimaluste
parandamisse. Selleks rajab ta eakate
kodu vahetusse lähedusse jalutus- ja
puhkepargi.
Lääne-Viru maakonnas Rakveres
ja Aasperes ning Harjumaal
Loksa linnas, kokku nelja hoolekandeasutuse omanik pöördus aasta
tagasi Loksa linnavalitsuse poole
palvega aidata omalt poolt kaasa
endise ravikeskuse hoones vähem
kui aasta tegutsenud eakate kodu
arengusse.
Olev Puldre: „Palusin, et linnavalitsus
kärbiks pisut nendele kuuluvat eakate

kodu taga asuvat metsa – niimoodi
saaksid vanurite toad oluliselt
valgusküllasemaks.
Enamiku
tubade akendest avaneb vaade
just kõrvalasuvale metsale“. Olev
Puldre sõnutsi oli talle meeldivaks
üllatuseks, et linnavalitsus pakkus
osaühingule selle peale umbes ühe
hektari suuruse metsaga kinnistu, et
osaühing võiks seal siis suuremate
mõtetega toimetama asuda. Seepeale
sündis Olev Puldre peas ilus idee rajada nii oma maja kundede kui
ka linlaste jaoks kõrghaljastusega
jalutuspark koos kõige sinna juurde
kuuluvaga.
Veelkord Olev Puldre: “Mul pole
niikuinii eakate kodu inimestel
seal eriti kuskil väljas liikuda,

kui mitte arvestada tee serva,
kuhu tavaliselt autosid pargitakse.
Nii mõtlesingi, et mis oleks, kui
jätaksin osa puid metsatukas alles,
püstitaksin sinnasamasse lehtlad,
paneksin viisakad istepingid, kus
saaks jalgu puhata, välitrenažöörid
liigutamiseks ja teeksin jalgrajad.
Lemmiklooma omanikud saaksid
ühtlasi omaette, aiaga piiratud koerte
jalutuskoha. Kui kohalik rahvas on
niikuinii seni läinud koertega randa
jalutama läbides tema territooriumi,
siis miks mitte neile vastu tulla ja
teha lemmikloomade jalutamiseks
eri koht.“
Jalutuspargi ettevalmistustöödega
alustatakse lähiajal. Park on plaanis
terves mahus välja ehitada mõne

aasta jooksul. See pole üheaastane
projekt, vaid võtab rohkem aega,
kui tahad saada head tulemust.
Pealegi finantseerin töid ettevõtte
omavahenditest, mitte ei otsi kuskilt
lisarahastust ega võta selleks laenu.“
Ettevõtja Olev Puldre on rahul aasta
tagasi avatud Loksa uue eakate kodu
esimese tegevusaastaga ja kinnitab, et
see on käivitunud hästi: “Hooldekodu
70 kohast on praeguseks täidetud
peaaegu poolsada. Suurema osa
hoolealustest moodustavad Tallinna
ja Harjumaa inimesed. Meid on
hästi vastu võetud. Soosivalt suhtub
meie tegevusse Loksa linnavalitsus.
Arstiabi teenus on linnas heal
tasemel. Kindlasti väärib märkimist,
et eakate kodus alustas mitme aasta
järel vastuvõtte väga paljude jaoks
tuttav, et mitte öelda legendaarne
doktor Ljudmilla Agajeva, kes on
üdini positiivne inimene. Kokku on
meil tööl viisteist inimest. Personal,
kaasa arvatud meedikute osa, on kõik
kaetud ja tublid inimesed. Töötajaid
oleme leidnud nii ümbruskonnast
kui ka kaugemalt.“
Ettevõtja sõnutsi on väga oluline
seegi, et samas hoones jätkavad
rendipinnal tööd kiirabibrigaad, pere- ning hambaarstid. Eakate kodus
pakutavatest lisateenustest töötab
soolakamber, auru- ja leilisaun.
Maikuus
alustatakse
väikeses
basseinis veeprotseduuridega. Kui

kolmekorruselise
hoone
teisel
korrusel elavad vanurid, siis viimasel
korrusel saavad tube rentida ja soovi
korral tulla tervist turgutama kõik
ülejäänud soovijad. See mõte oli
Olev Puldrel ajendatud isiklikest
mälestustest, sest temagi käis omal
ajal samas majas ravil.
Loksa linnavalitsus soovib jõudu
ettevõtjale ja tervist patsientidele.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu aseesimees

EESTI LIPP
Eesti lipp on sinimustvalge ja seda
kasutatakse rahvus- ja riigilipuna.
Eesti lipu kasutamise õigus on
igaühel.
Sinimustvalge lipu all on toimunud
eestlaste rahvuslik ärkamine ja kultuuriline kasvamine. Sinimustvalge
on muutunud eestluse sümboliks rahvuslipuks. Sinimustvalge lipu all
on ka võideldud ja võidetud kätte
riiklik iseseisvus. Eesti Vabariigi
loomisel kinnitati sinimustvalge
riigilipuks.
Sinimustvalge Eesti lipp ühendab
Eesti rahva ja riigi. Selle heiskamisega anname märku oma ühtekuuluvusest ja meile olulistest
väärtustest. Eesti lipp on meie kõigi
ühine lipp.
Heisatav lipp peab vastama seadusega
kehtestatud
etalonile
ning olema puhas ja terve. Lipu
heiskamine õnnestub paremini
kahekesi. Üks heiskaja kinnitab
mastinöörid lipu nurkade külge,
teine hoiab samal ajal lippu nii, et see
ei puutuks maapinda või läheduses
olevaid esemeid. Tuulise ilmaga
heisatakse lipp lipumasti allatuult
küljest, et lipp ei keerduks ümber
lipumasti. Lipp heisatakse rahulike
tõmmetega, hoides samal ajal lipu
alanurgast tulevat mastinööri parajalt
pingul. Lipp tõmmatakse alati masti
tippu välja. Pinguli mastinöörid võib
keerata kord või paar masti ümber, et
need tuules vastu masti ei peksleks.
Seejärel kinnitatakse algul tõstenöör
ja siis langetusnöör masti allosas
oleva kinnituskonksu külge.
Lipu langetamisel võtab abistaja lipu
vastu nii, et see ei puutuks maapinda.
Mastinööridest vabastatud lipp

2019. aasta riigipühad
01. jaanuar – uusaasta (T)
24. veebruar – iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev (P)
19. aprill - suur reede (R)
21. aprill - ülestõusmispühade
1. püha (P)
01. mai – kevadpüha (K)
09. juuni - nelipühade 1. püha (P)
23. juuni – võidupüha (P)
24. juuni – jaanipäev (P)
20. august – taasiseseisvumispäev (T)
24. detsember – jõululaupäev (T)
25. detsember – esimene jõulupüha
(K)
26. detsember – teine jõulupüha (N)

pannakse kokku ja asetatakse
hoiukarpi või -kotti.
Tugeva tormiga lippe ei heisata.
Lipu heiskamise ja langetamise
kellaaeg
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul,
kuid mitte hiljem kui kell 8.00, ja
langetatakse päikeseloojangul, kuid
mitte hiljem kui kell 22.00.
Jaaniööl Eesti lippu ei langetata.
Lipp võib olla heisatud ka alaliselt,
kuid pimedal ajal tuleb see siis
valgustada.
Lipu heiskamise koht
Eesti lipu heiskamiseks vali koht,
kust lipp kõige paremini välja
paistakse. Koha valik sõltub esmalt
lipu heiskamise viisist. Kui lipp
heisatakse maapinnalt tõusvasse
lipumasti, vajab see hoone ja tänava
vahele ruumi, et lipp saaks vabalt
lehvida ning oleks hästi nähtav.
Kui eesõue ei ole, siis on sobilik
heisata lipp lipuvardaga hoone
fassaadile. Kõrgematel hoonetel,
mille maapinnalt tõusev lipumast
oleks liialt kõrge, heisatakse lipud
katusemasti.
Lipu heiskamise koht oleneb
ka konkreetse hoone tüübist
(elu-, äri- või büroohoone) ja
liigendusest (friis, torn jms) ning
läheduses paiknevatest objektidest.
Üldjuhul paigutatakse lipp hoone
peasissekäigu juurde. Lipuväljaku
võib rajada ka hoonest eemale,
sissesõidutee või paraadplatsi vahetusse lähedusse.
Lipud tuleb paigutada nii, et lehviv
lipp ei ulatuks vastu katust, seina
või läheduses asuvaid teisi objekte
(puud jms).

Igaühel, nii füüsilisel kui juriidilisel
isikul on õigus heisata Eesti lipp,
järgides Eesti lipu seaduse sätteid
ja lipukasutamise head tava.
Põhiseaduslike institutsioonide,
ministeeriumite ja omavalitsusorganite hoonele heisatakse Eesti
lipp alaliselt. Muud riigi- ja
omavalitsusasutused ning avalikõiguslikud juriidilised isikud
heiskavad Eesti lipu lipupäevadel.
Eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid on oodatud lippe heiskama seadusega kehtestatud
lipupäevadel, samuti võivad nad
Eesti lipu heisata neile olulistel
tähtpäevadel ja sündmustel.
Kolmel lipupäeval - iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval - heisatakse lipud soovituslikult kõikidele elu-, äri- ja
büroohoonetele.

Lipupäevad 2019. aastal
3. jaanuar 2019 vabadussõjas
võidelnute mälestuspäev
2. veebruar 2019 Tartu rahu 99.
aastapäev
24. veebruar 2019 Eesti Vabariigi
101. aastapäev
3. märts 2019 Riigikogu valimised
14. märts 2019 emakeelepäev
23. aprill 2019 veteranipäev
9. mai 2019 Euroopa päev
12. mai 2019 emadepäev
26. mai 2019 Euroopa Parlamendi
valimised
4. juuni 2019 Eesti lipu päev, Eesti
lipu 135. sünnipäev
14. juuni 2019 leinapäev
23. juuni 2019 võidupüha
24. juuni 2019 jaanipäev
20. august 2019 taasiseseisuspäev
1. september 2019 teadmistepäev
19. oktoober 2019 hõimupäev
10. november 2019 isadepäev

Lipupäevad on ka Riigikogu või
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise päev, rahvahääletuse
toimumise päev ja Euroopa
Parlamendi valimise päev.
Lipupäevadel heiskavad Eesti lipu
riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutused ning avalik-õiguslikud
juriidilised isikud.
Lipupäevadel heisatakse Eesti lipp
meie ajaloos toimunud oluliste
sündmuste või tähtpäevade äramärkimiseks. Vabariigi Valitsus
võib ühekordselt otsustada Eesti
lipu heiskamise riigi- ja kohaliku
omavalitsuse
asutustele
ning
avalik-õiguslikele
juriidilistele
isikutele ka muul ajal.
Lipupäevadel on kõikidel riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutustel
ning avalik-õiguslikel juriidilistel
isikutel kohustus heisata Eesti
lipp. Ühtsustunde väljendamiseks
võivad lipu heisata ka kõik teised.
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Noorkotkastel ja kodutütardel oli põnev koolivaheaeg
Koolivaheajal võtsid Loksa rühma
kodutütred ja noorkotkad kaasa
oma seljakotid, magamiskotid ning
suundusid kolmeks päevaks metsa.
Oma sõbrad teistest rühmadest
kutsuti kaasa, lisaks said metsa elust
osa ka need sõbrad, kes ei kuulu
kaitseliitu.
Laager
algas
laagripaiga
ettevalmistamisega. Lõkkeplats oli
vaja lumest tühjaks rookida, telkide
alused puhtaks teha ja muud vajalikud
ettevalmistused. Kaugemad rühmad
saabusid bussiga, said ohutustehnika
instruktaaži koolimajas ning liitusid
Loksa noortega metsas, et panna
püsti telgid ja varuda lõkkepuid.
Esimesel õhtul said noored teadmisi
erinevate maade sõduripakkidest
ning pärast tutvustavat tundi said ka
maitsta pakkide sisu.
Teisel õhtul tuli meile külla
Martin Piispea, kes rääkis oma
metsa kogemusi ning vastas laste
küsimustele.
Kuigi oli võimalus veeta öö
noortekeskuses, siis mitte üks noor
ei soovinud metsast lahkuda. Noored
jagati kolme telki, kus oli määratud
telgivanem, kes koostas ka ahju
kütmise graafiku. Ka väiksemad

lapsed said koos vanemate noortega
olla öösel ahju valves, et saada aru,
miks on oluline jälgida, et tuli ahjus
ei kustuks ning miks ei tohi oma
valve korra ajal magama jääda.
Lisaks
käelistele
tegevustele
tööriistadega olid päevad sisustatud
erinevate õpitubadega, nooremad
said õppida sõlmede tegemist,
matkakoti pakkimist ja muid
erinevaid metsatarkuseid. Elevust
tekitas nende seas teadmine, et
vaiguga saab hambaid puhastada,
Viimasel päeval said soovijad käia
ujulas ujumas ja saunas, et metsa
mustust maha pesta.
Suur-suur tänu Loksa Gümnaasiumi
kokkadele väga maitsva toidu eest!
Tagasisidelehtedelt sai lugeda, et
söök oli super ja kõik maitses hästi!
Me täname kõiki toetajaid ja
kaasaelajaid.
Laager
õnnestus
korraldajate
meelest hästi ning suur kummardus
kõikidele osalenud noortele! Nagu
laagriülem lõpukõnes ütles, et ta
ei kuulnud kordagi virisemist ning
enamuse ajast olid naeratused näol.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

Vastlapäev Lasteaias Õnnetriinu

Eelmisel nädalal tähistas Loksa
Lasteaed Õnnetriinu vastlapäeva.
Pidutsemine algas juba hommikust,
kui lapsed said teada oma õpetajatelt,
mis päev see on ja kuidas seda
tähistatakse.
Vanemad
lapsed
jagasid oma teadmisi vastlapäeva
kommetest.
Rõõmuga möödus terve päev. Õues
ootasid lapsi erinevad tegevused:
kotijooks, köievedu, täpsusvisked

ja vildiheitmine. Ilm soosis meid
sel päeval ja me saime liugu lasta
ja lumesõda pidada. Lapsed said
piiramatult lõbutseda, sest kõik
oma kurvad mõtted panid lapsed
lõngakera sisse ja viskasid ära!
Lõunaks ootasid lapsi meie enda
kokkade poolt valmistatud maitsvad
vastlakuklid.
Svetlana Kolessova
liikumisõpetaja

Loksa Lasteaia Õnnetriinu lõbus sünnipäev
Kingitused, üllatused, külalised,
tort – nii toredalt algas kaheksas
märts meie lasteaias. Just sellel
kevadisel päeval tähistab lasteaed
oma sünnipäeva. Traditsiooniliselt
kogunevad kõik saali, tulevad
külalised ja ühiselt õnnitletakse
Õnnetriinu lasteaeda sünnipäeva
puhul. Lapsed jagasid Õnnetriinule
isetehtud kingitusi ja sõid koos endi
poolt kaunistatud torti. Nagu ikka oli maja täis rõõmu, laste naeru ja
elevust. Erilise rõõmu ja elevuse tõi
sellel aastal lastele Mullimeister.
Õnnitleme lasteaeda sünnipäeva
puhul! Soovime edu ja päikest, palju
uusi ideid ning huvitavaid sündmusi.
Meie uksed on alati avatud tulevaste
väikeste „õnnetriinude“ ootel.
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
direktori kt

Kevadine jää ei praksu!
Meie kevadised jääolud on pidevas
muutumises. Ilusad ilmad meelitavad
inimesi rohkem looduses viibima
olgu siis eesmärgiks kalastus,
meelelahutus või lihtsalt välditakse
ringiga sihtpunkti jõudmist ning
kasutatakse selleks otseteed üle jää.
Kevadine jää aga ei hoiata inimest
oma praksumisega, sest jääkristallid
ei ole omavahel enam seotud ning
soe kevadpäike soojendab jää
ohtlikult auklikuks.
Vaatamata sellele, et öösel on veel
miinusekraadid, muudab päevane
päike jää paksust ja vastupidavust
vaid tundidega. Esimesena hakkavad
sulajääle alla andma niigi nõrgad ja
raskemini jäätuvad kohad, näiteks
paadisildade tugipostid, roostik,
vette langenud puude võrade ümbrus,
kiirevoolulised kohad jõgedes ning
suubumiskohad. Seetõttu tuleks
visuaalselt veekogu hinnata kasvõi

kohas peab ta jää kandvuses ise veenduma.

juba jää värvust jälgides. Tumedad
kohad reedavad nõrga jää ning
samuti võib olla ka vesi juba jää
peal, sellisele jääle minna on väga
ohtlik.
Vee- ja jääohutusest on oluline
rääkida ka kodus!
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo
koolitab sel aastal ligi 5000 1. klassi
last veeohutuse teemadel. Kindlasti
on aga ühest 45 minutit kestvast
loengust vähe, ning teemad, mis
puudutavad jääl viibimist, sealset
ohutust ning jää paksuse olulist
vajavad arutamist ka kodus.
Lisaks rääkimisele on oluline lastele
ka oma käitumisega eeskujuks
olla. Päästeamet on loonud kaardirakenduse, kus saab igaüks enne
jääle minekut kontrollida, kas jää on
piisavalt kandev. Jää peaks olema
vähemalt 10 cm paks ning kaardil

märgitakse sellised veekogud rohelise tähisega. Kaart on mõeldud
selleks, et anda inimestele infot
jääolude kohta siseveekogudel ja
juhtida tähelepanu nende muutumisega seotud ohtudele. Siinjuures
paneme aga kõigile südamele, et
päästjate hinnang jää paksusele ei
taga automaatselt teie turvalisust.
Ohutuse eest vastutab iga jääle
mineja ikka ise ning konkreetses

Kuidas tagada enda
ohutus jääl?
Päästeamet juhib tähelepanu ka sellele, et juba
jääl olles peab inimene
hindama
ümbritsevat
jää- ja ilmastikuolusid.
Soovitavalt peaks selga
panema tuulekindlad riihindama ka
ded ning
valitsevat tuuleindeksit. Oma jääle
minekust teavita oma lähedasi ning
võimalusel viibi jääl kellegagi koos.
Kuidas aga käitud siis, kui peaks
juhtuma halvim ning kukud läbi jää?
Selleks on oluline meeles pidada
järgmisi tõdesid:
- Püüa jääda rahulikuks. Oluline
on taastada rahulik hingamine ning
esialgsest šokist kiiresti üle saada.

- Anna endast valjuhäälselt märku.
- Sisse kukkudes katsu võimalikult
kiiresti august välja saada. Inimene
ei pea külmas vees kaua vastu!
Näiteks täiskasvanud mees peab
külmas vees vastu ligi 10 min.
- Enda ohutuse tagamiseks kanna
jääle minnes alati endaga kaasas
jäänaaskleid. Nende abiga saad
end jääle tagasi tõmmata. Jäänaelu
kantakse alati riiete peal, nööriga
kaelas.
- Pääsenud august, rooma august
eemale ning lahku jäält tuldud teed.
- Leia soe koht ning võimalusel
vaheta märjad riided kuivade vastu.
Jääolude kaart ja rohkem infot
jääohutuse kohta leiate aadressilt:
https://veeohutus.ee/talv
PÄÄSTEAMET
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Väikesed töövarjud

Eelmisel õppeaastal korraldasime
töövarjupäeva 3. klassi majandusringi õpilastele. Seda eeskätt
seetõttu, et ka nooremad õpilased
saaksid teadlikumaks töömaailmas
toimuvast ning saaksid aru miks
erinevad tööd on vajalikud ja et
iga töö tegija on tähtis. Nii õpilaste
kui ettevõtete tagasiside oli niivõrd
positiivne, et otsustasime ka
sellel õppeaastal 3. klassiga sama
ettevõtmist korrata.

Õpilaste muljed sellest päevast olid järgmised:
Brigita:

Seekord liitusime Eesti KaubandusTööstuskoja algatusega „Tööle
kaasa“, mille eesmärgiks on kutsuda
tööandjaid, lapsevanemaid ja koole
koostöös looma lastele ja noortele
tööeluga tutvumise uusi võimalusi.
Meie viisime seda üleskutset läbi
veidi omal viisil. Õpilane ei läinud
töövarjuks mitte iseenda vanema
töökohta, vaid väikesed töövarjud
tutvusid erinevates Loksa linna
ettevõttes erinevate ametitega. 18.
veebruaril said 3.a klassi viis õpilast oma esimese töökogemuse
olles töövarjuks lasteaiaõpetajale,
juuksurile, küünetehnikule, postkontori
klienditeenindajale
ja
lillepoe müüjale.
Suur tänu lillepood Loksa Lilled,
Loksa Postkontor, Loksa Lasteaed
Õnnetriinu, ilusalong Maire ja
ilusalong Länvin, et tutvustasite oma
ettevõtet meie õpilastele ja aitäh
töötajatele, kes lubasid olla enda
varjuks ja kinkisid lastele elamusteja kogemusterikka päeva.
Külli Adler
majandusringi õpetaja
Merike Moks, 3.a klassi õpetaja

Kirke:
Esmaspäeval pärast kolmandat tundi
läksid kõik meie klassi õpilased
töövarjuks. Mina läksin Loksa Lasteaeda Õnnetriinu. Jõudsin kohale kui
lasteaialastel oli ujumistund. Pärast ujumist aitasin lastel riietuda.
Rühma jõudes hakkasime mängima
lego klotsidega, autodega, jne. Edasi
kordasime ühte luuletust, siis tuli
lõunasöök ja käes oli laste lõunauinaku
aeg. Me lugesime unejuttu kollasest
autopõrnikast. Kui jutt loetud oligi mul
aeg lahkuda. Mulle meeldis olla õpetaja
Pille töövari, tahaksin veel sellisel töövarjupäeval osaleda.
Triinu-Liis:
Ma
käisin
Maire
ilusalongis
juuksur
Pille töövarjuks. Üks
tädi tahtis lokke ja oli
seal kolm tundi. Samal
ajal lõikas Pille meestel
juukseid ja lõpuks üks
tädi tahtis ka juukseid
lõigata. Kokku käis meil
kuus klienti. See päev
oli väga lõbus.

Hästi vahva ja õpetlik päev oli, kus sain kogemusi ja õpetust. Paistab, et kui
emme ja issi tööl käivad, siis polegi see nii lihtne, kui algul mulle paistis.
Nüüd olen targem ja oskan hinnata vanemate pingutusi. Oli vahva päev.
Lisete:
Mina käisin töövarjuks
küünetehniku juures.
Nägin kuidas ta värvis
ühe naise kulme ja tegi
maniküüri.
Kõigepealttulihoidakäsi
soojas vees, siis küüneõli panna ja viilida.
Lõpuks
värvida
küüned
läbipaistva
küünelakiga.
Ma
õppisin, et küünte
hooldamine
polegi
nii lihtne. Selleks on vaja spetsiaalseid asju ja palju õppida ning harjutada.
Mulle meeldis see päev väga, sest ma sain palju uut teada ja Lea oli sõbralik
ja lahke. Kõige ägedam oli see, et ta värvis ka minu küüned ära.

Sõbrapäev Loksa Gümnaasiumis

Raigo:
Esmaspäeval oli meil töövarjupäev.
Meil oli võimalus näha ja õppida
erinevaid ameteid. Mina olin
töövarjuks Loksa Postkontoris.
Minu tööks oli otsida üles pakid
ja anda need klientidele. Töötajad
rääkisid mulle oma tööst ja õpetasid,
kuidas seda tööd teha. Sain ka ringi
vaadata postkontori tööruumides.
Mulle väga meeldis, oli väga tore ja
õpetlik päev.

Muusikatund Tanja ja Mihkliga

14. veebruaril tähistati meie koolis sõbrapäeva, mille korraldamisega tegeles
10. klass. Sellel päeval oli dresscode`iks: punane, roosa, valge, sädelev.
Vahetundidel kõlas koolimajas teemakohaseid laule, koolimaja peal kõndides
võis leida magusaid üllatusi.
Kell 10.45 – toimusid tegevused-mängud suures saalis
Kell 11.50 – algklasside saalis
Tuju oli hea ja osavõttu oli näha, paljud riietusid punasesse. Suures koolimajas oli
mängudest osavõtjaid vähe, aga lõbus oli meil ikkagi. Oli näha kuidas nooremad
ikka kaarte tegid ja üpris paljud klassid olid ka oma postkasti välja pannud, mis
oli rõõmustav. Järelikult võib postkaste ka järgmisel aasta välja panna.
Sõbrapäeval lasime kõlaritest sõbrapäeva teemalisi laule ja mängisime
toredaid mänge, nimelt ajalehetantsu ja kaardi-tooli mängu. Osavõtt
oli vähene, kuid oli tore näha, et ka kooli juhtkond võttis üritusest osa.
Rõõmustav oli näha kõiki särasilmseid osalisi, kes olid ennast roosadesse
toonidese riietanud. Üritusele eelnes korralik probleemide lahendamine, mis
arendas meid, kui klassi edasi. Oleme positiivsed, et meile usaldati ülesanne
korraldada koolis sõbrapäeva ja loodame, et me täitsime oma eesmärgi!
Kindlasti tahame tänad meie huvijuhti Riina Paartalut, kes aitas seda kõike
meil korraldada.
Kelly Laanemaa, Kaja Metsar, Linda Jakobson, Anita Toomere
Loksa Gümnaasiumi õpilased

19. veebruaril toimus Eesti Kontserdi
koolikontserdite
sarja
üritus
„Muusikatund Tanja ja Mihkliga“.
Külas olid laulja Tatjana MihhailovaSaar ja laululooja Mihkel Mattisen.
Muusikatunnis kuulsid õpilased
laulude kõrval esinejate vestlusi

erinevatel muusikaunni teemadel:
kuidas sünnib laul, kuidas sünnib
sõnadele viis ja vastupidi, kuidas
kõlab duur-helistikus kirjutatud laul
moll-helistikus, kuidas kõlab laul
kasutades ainult üksikuid silpe ...
Kohtumise lõpuks valmis laul, mille

sõnade autoriks oli kogu saalitäis
kuulajaid.
Oli vahva koolipäeva lõpp 6.-12.
klassi õpilastele.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi
muusikaõpetaja ja huvijuht
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Suusatamine pakub kuhjaga liikumisrõõmu ja teeb tuju heaks
Nõmme pargis sisseaetud suusaraja usin kasutamine näitas, et
murdmaasuusatamine on Loksal populaarne liikumisviis.
Üle mitme aasta oli linn esindatud
ka 2.-3. märtsil toimunud üle-eestilistel omavalitsuste talimängudel.
Teate-sõitudest võttis Loksalt osa
kolm kolmeliikmelist võistkonda
– kaks meeste ja üks naiste oma –,
individuaaldistantsidel võistles kuus
suusatajat.
Osalejaid on neil mängudel tavaliselt
kolme masti – Eesti tasemel tippsportlased, tugevad harrastajad ja
tublid harrastajad. Viimaste hulka
kuulus ka meie linna esindus, kes
saavutas võistkondliku ja individuaalse arvestuse kokkuvõttes 36
omavalitsuse seas 26. koha. Igati tubli!
„Seda peame me küll lähemalt
vaatama, kuidas Kane Rein nii pikki
aastaid nii heas sportlikus vormis
on püsinud, et ka rasketel radadel
rassida jaksab,” aasis talimängudel
võistkonna juhi rolli täitnud Teet
Kallaste Seefeldis Eesti suusatamist
tabanud dopinguskandaalile viidates.
Kadrina lähedal asuva Pariisi puhkeküla 2,5 kilomeetri pikkune
rada, millel talimängude suusa-

Loksa linna esindus tänavustel talimängudel oli tosinaliikmeline: võistlesid Anni Jõe, Leenu Aasrand, Kristiina
Bekiš, Aive Mõttus, Siim Aksel Amer, Tarmo Amer, Teet Kallaste, Uku Aasrand, Rein Kane, Arvo Liivamägi,
toetasid ja kaasa elasid Toomas Jõe ja Liina Liivamägi.

Epp Paalberg tõusis taliuniversiaadil jälitussõidus 14. kohale

Korraldatud koolitus õmblus- ja tikandimasinate kasutamiseks
oli huvitav ja kasulik
MTÜ Rannamännid on soetanud
käsitöö edendamiseks ja mitmekesistamiseks õmblus- ning tikkimismasinad. Et masinaid õigesti
käsitleda ning hooldada otsustati
2018 sügisel alustada vastava
koolitusega. Koolitus kestis 6.
septembrist 2018 kuni 31. jaanuarini
2019. Koolituse läbis 16 inimest.
Igal neljapäeval osales koolitusel
neljaliikmeline
grupp.
Kokku
läbiti 80 akadeemilist tundi. Koos
õmblusmasina õppimisega õpiti
ka tikkimist ja õmblemist, mille
tulemusena valmisid kaunid käsitöö
esemed. Koolitust viis läbi Kaili

Peetermann, kes on erialalt õmblejamodelleerija.
MTÜ Rannamännid esitas Kohaliku
omaalgatuse programmi taotluse

summas 1805,60 eurot, eelpool
nimetatud koolituse rahastamiseks.
Harjumaa Omavalitsuste Liit rahuldas mittetulundusühingu poolt
esitatud taotluse. Programmist
eraldati koolituse läbiviimiseks
1621,01 eurot, millele lisandus
omaosalus 184,59 eurot. Projekt
kestis 15. juunist 2018 kuni 04.
veebruarini.2019.
Projekti rahastati Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Projekti toetas Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Loksa Linnavalitsus.
Laivi Kirsipuu, projektijuht

Teadete ja dokumentide saatmine isiku ametlikku e-postkasti
Riigiportaalis on igal füüsilisel ja juriidilisel isikul võimalik aktiveerida oma ametlik e-posti
aadress isikukood@eesti.ee või registrikood@eesti.ee,
et saada teateid ja dokumente avaliku sektori asutustelt.
Aadressi aktiveerimisel määrab isik, kuhu sinna saadetud
teated edasi suunata ja saab endale ühtlasi ametliku
postkasti.

Loksa Gümnaasiumi õpilaste
„Rahatund“ Mikkeli muuseumis
20. veebruaril sõitsime Tallinnasse Mikkeli muuseumisse „Rahatundi“
Mikkeli muuseumis räägiti raha ajaloost ja piltidest kupüüride peal. Tund oli
päris raske, aga väga meeldis joonistada ja kujundada oma raha. Sain teada,
et kunagi oli 1000 marka rahatäht.
Klaara-Helen, Karl- Gustav, Kaur
Pärast muuseumitundi läksime Miia-Milla mängumaale. Seal meeldis kõigile
ja tegevust jätkus. Väga meeldis vanaaegne pood ja erinevad töökohad.
Väiksest telepildist sai ennast näha ja vanamoodsaid riideid proovida, isegi
suusatada sai toas.
Selle õpetliku ja vahva päeva mõtlesid meie jaoks välja ja korraldasid õp
Külli ja õp Malle ja õp Eha.
Gregor, Eva-Angelina, Karel, Amalia, Eevo, Oliver, Heli, Emma-Laura,
Oliver, Kärolin-Lisette, Oliver, Hannabel, Johannes, Sandra

Foto: Eesti Orienteerumisliit

Krasnojarskis toimuval Taliuniversiaadil oli suusaorienteerujate teisel
võistluspäeval kavas ligikaudu
poole-tunnine jälitussõit esimese
päeva sprindi tulemuste järgi. Eesti
koondise parima sõidu tegi Epp
Paalberg, kes tõusis 19. kohalt
14ndaks.
Epp Paalberg: „Olen oma sõiduga
ülirahul, tegin veatu soorituse, kõik
sujus hästi. Imestasin isegi kuidas
ma nii mitmest konkurendist mööda
sain. Eriti õnnelik olen sprindis 11.
koha saanud norralanna alistamise
üle finišisirgel. Tänusõnad tahan
öelda määrdemeestele, kes olid
suusad väga hästi libisema pannud.“

tamisvõistlused peeti, oli tõesti raske – mitmete järskude ja pikkade
tõusude ning kiirete laskumistega.
Õnneks pidurdas esimesel päeval
ühisstardiga teatesõitudes laskumistel pisut hoogu öösel maha sadanud värske lumi. Teisel päeval
peetud eraldistardiga individuaalsete
sõitude ajal oli rada juba pisut
kiirem, kuid ka tuttavam – kõik startinud jõudsid kenasti finišisse.
Kuigi tänavune imeline talveilm püsis suhteliselt lühikest aega, pakkusid
Nõmme pargis ja väga lühikest
aega ka rannas sisse aetud rajad
loksalastele sisuliselt kodu ukse all
suurepärast suusatamisvõimalust nii
klassikalises kui vabatehnikas.
Pargi rada oli (ja on ka edaspidi)
pimedal ajal valgustatud ning profiililt lauge, lubades suusatamisest
rõõmu tunda nii algajatel, kes ennast
Kolgaküla radade järskudel tõusudellangustel kindlalt ei tunne, kui päevasel ajal töölkäijatel. Peamine, et
tahtmist on. Loodetavasti sajab piisavalt lund maha ka tuleval talvel ning treenijaidliikujaid ja linna talimängudel esindada
soovivaid
tublisid
harrastajaid
koguneb enam kui tänavu.

ja ühe kanali kaudu. Asutused on seda kanalit pigem
tagasihoidlikult kasutanud.
Alates 15. veebruarist 2019. a on eesti.ee portaalis
avatud isikule ka ametliku postkasti teenus, kus nüüdsest
talletatakse kõik talle asutustest saadetud teated ja
dokumendid. Varem jõudsid ametlikku postkasti ainult
dokumendihaldussüsteemidest (DHS) sinna saadetud
dokumendid. Teistest süsteemidest e-posti aadressile
Praeguseks on oma ametliku e-posti aadressi aktiveerinud saadetud teated suunati aga maha salvestamata edasi
üle 365 000 füüsilise ja üle 77 000 juriidilise isiku. Neil ning isikul puudus võimalus neid hiljem riigiportaalis
on ootus, et riik saadaks neile teavet elektrooniliselt leida ja lugeda. Nüüd on see probleem lahendatud.

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.
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 04.04.2019 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.

Otsin töömeest eramaja lammutusrenoveerimistöödele.
Töö sobib vanemale mehele.
Maja asub Loksa linnas.
Kontakt: 5014074

Lugupeetud lapsevanem
01. septembril 2019 Loksa
Gümnaasiumi eesti õppekeelega
1. klassi tulevatele õpilastele toimub
vestlus klassijuhatajaga ajavahemikul
01.04. - 12.04.2019.
Koolikohustuslik on laps, kes
jooksva aasta 1. oktoobriks saab
seitsmeaastaseks.
Palume registreeruda vestlusele
hiljemalt 25. märtsiks 2019 Loksa
Gümnaasiumi kantseleis või
tel 622 1421.
Loksa Gümnaasiumi juhtkond ja
klassijuhataja Merike Moks

15.aprill alates 10.00
LOKSA RAAMATUKOGUS
Etteregistreerimine tel. 5323 2454
Kuivasilma test

Rõhumõõtmine

Prillide pisiremont
Päikeseprillid

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 onvõimalik tellida jalgratta/mootorratta
varuosasid.
Info ja registreerimine: 58137151, Aleksei

