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Huviharidus ja huvitegevus Loksal
Noortel
on
tänu
riigipoolsel
huvihariduseja
huvitegevuse
rahastamisele palju rohkem nüüd
Loksal võimalusi osaleda huviringide
töös.
Huviharidust annab Loksal Loksa
Muusikakool, kus on võimalik
õppida
klaverit, akordionit,
flööti, plokkflööti, viiulit, kitarri,
saksofoni, klarnetit, tšellot, trompetit,
metsasarve,
trombooni,
eufooniumit ja tuubat. Sellel sügisel
alustas nüüd tööd puhkpilliorkester
(vaata eraldi kuulutust lk 8), mida
juhendab Andrei Sedler. Samuti on
alustanud ja alustamas tööd erinevad
ansamblid Teele Utti ja Lauri Metuse
juhendamisel.

Palju õnne
sünnipäevaks!
NOVEMBER

Enamus noorte huvitegevuse ringe
toimub koolis. Loksa koolis on eriti
populaarne olnud senini rahvatants
ning spordiringid (kergejõustik,
pallimängud). Sellel aastal lisandusid
spordiringidest
jalgpall
algklassiõpilastele, mida juhendab
Jüris Sahkur ning aeroobikatrenn,
mida juhendab Liina Liivamägi.
Jätkuvalt on noorte hulgas väga
populaarsed Monika Tõnningu
juhendatavad ujumistreeningud ja
lauatennisetreeningud, mida juhendab Ülle Vilba (vaata toimumise
aegu Loksa linna kodulehelt).
Taas on nn uue hingamise saanud
ka judotreeningud Juri Grilli
juhendamisel.
Ja alati on oodatud noored osalema
JJ-Street
treeningutesse
Loksa
Kultuurikeskusesse – kunagi pole
hilja alustada.

Antonina
Tšernomorova 91
Alina Rostina 90
Aldor-Johannes
Õunapuu 90
Heino Põldver 89
Maria Akulenko 88
Mikhail Kozhadey 87
Irene Palm 85
Simandine Rätsep 85
Nikolai Dedov 85
Ruben Orula 84
Eede Aosaar 82
Alexander
Akulenko 82
Jelena Savinova 81
Valentina Rohtla 80
Vladimir
Lizunkov 80
Mihhail Gurevitš 70
Mihhail Bizjuk 70
Ljudmila Kastidi 70

Eriti suurt elevust on tekitanud
Hara sadamas treenivad purjetajad.
Purjetamiskursused toimusid juba
ka suvel, kuid sügisel võeti lisaks
uusi huvilisi. Kuni oktoobrini
käidi purjetamas Hara sadamas.
Nüüd kui ilmad külmad, toimuvad
sisetreeningud Loksal ja Kolgas
ning ujumistrennid ja teooriatunnid
Loksal.
Loe
rohkem
http://
harasadam.ee/index.php/jahtklubi/ .
Loksa Noortekeskuse juures on
senini töötanud käsitööring, sellel
sügisel lisandus laskering. Enamus
laskeringi treeninguid toimub Loksal
stimulatsioonirelvadega, kuid kord
kuus on võimalik sõita ka Männikule
harjutama.

Uued ilmakodanikud
tütar
Saara Simmul

Palju õnne
vanematele!
Järgneb lk 2
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Huviringid Loksal

Kas Kuusalu
uus vallavanem
tuuakse Jõuluvana
kingikotis?

Kohalike volikogude valimised
valdades/linnades
on
selleks
korraks läbi. Ka Kuusalu vallas.
Valija langetas oma otsuse ja
meeldib või ei meeldi, sellega
peavad valimistel kandideerinud
seltskonnad arvestama.
Kas neli aastat tagasi moodustunud
võimukoalitsiooni poolt kinnitatud
vallavalitsus oma tööga hakkama
sai, on iseküsimus.
Kuusalu vallaelanikku/valijat ei
häirinud, et maaplaneeringuid
menetletakse aastakümnete kaupa,
et vald pole 12 aasta jooksul
suutnud koostada Kuusalu valla
üldplaneeringut, et puudub vajalik
vallatransport,
et
suhtumine
vallarahva ettepanekutesse on
pehmelt öeldes leige, et suhtlemine
vallaelanikuga käib kohtu abiga
jne, jne.
Näib, et see kõik oli vähetähtis ja
valija andis istuvale vallavõimule
(Ühine Kodu) tublid 8 kohta uues
19-liikmelise vallavolikogus. Aga
nagu aru saate, on oma heade
kavatsuste realiseerimiseks sellest
vähe – vaja minimaalselt 10 häält
volikogu hääletusmasinasse. Ja
kui tavaline ja üldjuhul toimiv
praktika on olnud, et peale valimisi
tekib volikogus koalitsioon ja
opositsioon ning koalitsioon (üldjuhul enamus) on võtnud siis ka
vastutuse valla juhtimise ja arengu
osas, on Kuusalu vallavolikogus
kõik teisiti.

Ka nii võib nimetada iga nelja
aasta tagant toimuvaid kohalike
omavalitsuste valimisi. Ja kokkuvõtteid teevad ning hinde annavad
tehtule valijad. 15. oktoobril
lõppenud Loksa Linnavolikogu
valimistel saatis taas edu Keskerakonda. Seda juba kolmandat
korda järjest.
Linnavolikogu 15-st mandaadist
kuulub järgmisel neljal aastal
13
Keskerakonna
nimekirjas
kandideerinud loksalasele. Võtame
seda kui jätkuvat usaldust volikogule
ja linnavalitsusele linnarahva elu
korraldamisel. Kaks kohta volikogu
kuuluvad Erakonnale Isamaa ja
ResPublica Liit, kus 7-liikmelises
meeskonnas ei kandideerinud mitte
ühtegi selle erakonna liiget! Ka nii
on võimalik parteile (või siis endale)

Kas Jõuluvana toob kingikotis
ka uue Kuusalu vallavanema või
toob volikogu liikmetele suure
vitsakimbu – elame, näeme.
Värner Lootsmann
Kuusalu vallavolikogu liige

kuulsust tuua - ehtides end võõraste
sulgedega!
Täname loksalasi, kes pidasid
tähtsaks ja osalesid Loksa linna
esindusorgani
–linnavolikogu
kujundamisel. Kahjuks ei suutnud
linna keskerakondlased täita oma
eesmärki - tuua tänavu valimiskasti
juurde rohkem linnarahvast, kui
eelmistel valimistel. Kui neli
aastat tagasi osales volikogu
valimistel
esmakordselt
alla
poole Loksa linna elanikest, siis
möödunud valimistel jäi valijate
aktiivsus paari % punkti võrra
isegi madalamaks. Seda vaatamata
tõsisemale valimiskampaaniale ja
seadusemuudatusele, mis lubab
kodukoha volikogu valida ka noortel
alates 16. eluaastast. Oleme tänulikud

ka neile, kes keskerakonnale
oma toetust on väljendanud, kuid
valimas ei käinud, andes teada, et
keskerakond võidab ju nii kui nii. Jah,
ka meie ei kahelnud valimisvõidus,
nagu nemadki, kuid rahvast valima
kutsudes ei olnud meie erakonnale
eesmärgiks kohtade arv volikogus.
Meie
soovisime
kasvatada
valimisaktiivsust, et seeläbi tunda
suurema arvu linlaste toetust meie
valimisnimekirja kandidaatidele ja
valimisprogrammile ja soovidele
tulevikus. Tahtsime olla kindlad, et
Loksa linnavolikogus viiakse ellu
enamuse loksalaste tahet.
Neljapäeval, 26. oktoobril toimus
Loksa Linnavolikogu uue, VIII
koosseisu 1. istung, mille kutsus
tulenevalt seadusest kokku Loksa

linna valimiskomisjoni esimees.
Kohal oli 14 volikogu liiget 15-st,
kes valisid uue volikogu esimehe
ja kuulasid ära Loksa linnavalitsuse
lahkumispalve. 13-ne poolthäälega
usaldati volikogu juhtimine taas Rein
Heinale, kes on linna esinduskogusse
kuulunud alates 1993. aastast ja
pidanud volikogu esimehe ametit
kokku juba 22 aastat. Rein Heina
on suutnud volikogu esimehe
rasket ametit täita mitte ainult kaua,
vaid ka väärikalt, püüdes aastate
jooksul koostööle suunata kõige
erinevamaid osapooli ja inimesi.
Linnavalitsuse
lahkumispalve
edastas volikogule linnapea Värner
Lootsmann. Seaduse kohaselt jätkab
Loksa linnavalitsus oma ülesannete
täitmist ja linnavalitsuse volitused
kehtivad kuni uue valitsuse ametisse

kinnitamiseni. Linnapea valimine
ja linnavalitsuse uue koosseisu
kinnitamine toimub novembrikuu
jooksul.

Helle Lootsmann
Loksa linnavolikogu liige
KE Loksa osakonna aseesimees

Ühiskanalisatsiooni kasutamine on palju mugavam ja soodsam
kui reovee äraveoteenus

Tänu huvitegevuse rahastusele on
nüüd Loksa kandi noortel võimalik
käia Arvi Soolinnu juhendatavas
robootikaringis, meisterdamisringi

juhendab Mart Almers, kodundus- ja
käsitööringi viivad läbi Külli Adler
ja Elena Mesevrya.
Selleks, et kõik see tore tegevus ka

toimuda saaks, tuli 1. septembriks
saata Eesti Noorsootöö Keskusele
„Loksa linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava
ning
edaspidised
lähtekohad“ koos lisadega, milles
olid välja toodud olemasolevate
tegevuste kaardistus, kitsaskohad ja
lahendused.
Samuti on selle rahastuse raames
üheks oluliseks aspektiks see,
et
kõikidele
noortele
oleks
tagatud
võrdsed
võimalused
osalemiseks ning seetõttu on ka
toimetulekuraskustega peredel ja
paljulapselistel peredel võimalik
pöörduda Loksa Linnavalitsuse
poole ning saada toetust Loksa

linnas toimuvates tasulistes ringides
osalemiseks (näiteks kunstistuudio,
ujumine jms).
Novembris
alustab
tööd
ka
tehnikaring „Vanast uus“, mis on
rahastatud Loksa Vihula Kuusalu
koostöögrupi
projekti
kaudu,
ringiruumid on saamas viimast
lihvi ning siis saab paika panna ka
esimese kokkusaamise kuupäeva.
Igal juhul on noortel sellel sügisel
tunduvalt
rohkem
võimalusi
sisustada oma vaba aega ja leida
endale meeldiv ring või treening.
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Õpetajatepäeva tähistamine Loksal

Kuna Ühine Kodu ei ole seni
suutnud leida puuduvat kahte
häält ja selgust pole ka 11 häält
omava teoreetilise koalitsiooni
(vabandan sellise sõnakasutuse
pärast) osas, sest üks osa sellest nn
koalitsioonist ei soovi midagi teada
ei koalitsioonist ega opositsioonist
ning soov on Kuusalu valda juhtida
hoopis kogukondlikult. Aga kuidas see täna kehtivate seaduste
valguses peaks toimuma, ei oska
keegi täpselt öelda.
Ja nii ongi täna, kolm nädalat peale
valimisi läbi raskuste suudetud 10
häälega valida üksnes volikogu
esimees. Detsembrikuu jooksul
tuleb seaduse kohaselt valida
vallavanem.

Valimised Loksa linnas – hinnang nelja aasta tööle

Aja möödumisel reovee
kogumismahutid armortiseeruvad
ning vajavad reostuse ära
hoidmiseks väljavahetamist. Reovee
maasse lekkimine mõjutab otseselt
meie elukeskkonda. Pinnaveekogud
kasvavad reostuse tagajärjel kinni,
põhjavesi (joogivesi) saastub,
elurikkus vaesub ning võivad levida
haigused.
Koostöös keskkonnainspektsiooniga
teostatakse Loksa linnas pistelisi
reoveemahutite ja nende
tühjendamise kontrolle. Rikkumiste
tuvastamisel võidakse karistada
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut
(400€). Olge valmis esitama
dokumente/kviitungit viimase kahe
aasta reovee äraveo kohta. Kus
juures tarbitud vee ja reovee äraveo
maht peab olema korrelatsioonis.
Septikut ja imbväljakut Loksa linnas
kasutada ei tohi. Nõuetekohase 10m³
kogumismahuti rajamine maksab
ca 2000€. Ühiskanalisatsiooni
kaudu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise tasu on 2,30€/m³.
Üks koorem reovee äravedu (kuni
5m³) maksab 30€. Keskkonna
ja majandusliku tasuvuse

- Ülejäänud osa tuleb tasuda
kolme aasta jooksul pärast
liitumislepingujärgsete ehitustööde
vastuvõtmist, vastavalt poolte poolt
allkirjastatud maksegraafikule
455,13€ (12,65€ kuus).
NB! Põhjendatud taotluse alusel
saab liitumistasu ajatada ka
20%+20%+60%.

seisukohta arvestades (mugavusest
rääkimata) on kasumlikum
liituda ühiskanalisatsiooniga.
Lisaks kaob ära mure, et mahuti
saab täis just siis kui sõbrad on
külas või pikk nädalavahetus
ees. Ning ühiskanalisatsiooni
kasutamisega annate oma panuse
keskkonnasõbraliku elukeskkonna
säilimisele.
Järgnevate arvutuste aluseks
on võetud ühe kuu tarbimiseks
5m³ (ja ühiskanalisatsiooniga
liitumistasu 1137,82€, kuid ei
ole arvestatud kinnistusisese

Maamaksust vabastamine

Loksal on saanud ühine õpetajate päeva tähistamne traditsiooniks. Sellel aastal toimus
ühine väljasõit Viinistule. Väga meeleoluka kontserdi tõid kuulajateni Taavi Peterson
ja Erki-Andres Nuut. Taavi Peterson oli TV3 telesaate „Eesti otsib superstaari“ finalist.
Erki-Andres Nuut aga rohukõrremängijast talendisaate võitja. Kuigi Erk-Andres oli
seekord klahvpillimängija rollis, esitas ta ühe pala ka rohukõrrel.
Kontserdile järgnes tänukirjade üleandmine ning kuulutati välja Loksa linna Aasta
Õpetaja. Loksa linna Aasta Õpetaja tiitli 2017 pälvis keemia, loodusõpetus, bioloogia
õpetaja Linda Kask.

Kroonlinna püha õiglase Joanni kiriku Loksa kogudus
tänab linnavõime ja isiklikult linnapead
Värner Lootsmanni
öövalgustuse paigaldamise eest kiriku hoonele.
Nüüd näeb pimeduse saabudes meie kirik välja palju suursugusem.
Suur tänu!
Preester Vladimir (Kholod)

Maamaksust vabastust on võimalik taotleda Eesti Rahvastiku registri
andmetel Loksa linnas elav, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa osas 100%, tingimusel, et taotleja ei saa
maakasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Samuti on võimalik maamaksust vabastust taotleda Eesti Rahvastiku registri
andmetel Loksa linnas elav, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m²
ulatuses tingimusel, et taotleja ei saa maakasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu.
Taotlejal tuleb vastav avaldus esitada hiljemalt 23. detsembriks 2017.
Avaldust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleisse Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel linn@loksa.ee. Maamaksust vabastamise kord ja
avalduse blankett on Loksa linna kodulehel:
http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond .
Küsimuste korral palume pöörduda arendus- ja keskkonnanõuniku
Karin Ilves poole telefonil 6031253 või meili teel
karin.ilves@loksa.ee.
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik

kanalisatsiooni torustiku ehitust).
Kui Teie ühe kuu tarbimine on 5m³
väiksem siis tasuvusaeg pikeneb,
kui aga tarbimine on kõrgem
siis tasuvusaeg on veelgi lühem.
Ühiskanalisatsiooni kaudu reovee
ärajuhtimine ja puhastamine 5m³
eest maksab 11,50€. Reovee äraveo
korral maksab 5m³ aga 30€.
Reovee äraveo maksumus 6 aasta
jooksul: 72*30€=2160€
Ühiskanalisatsiooni
maksumus 6 aasta jooksul:
72*11,50€+1137,82€=1965,82€

Esimese kuue aastaga (72 kuud)
võidate 194,18€ ning iga sellele
järgneva aastaga hoiate kokku
222€.
Ühiskanalisatsioon ja
kogumismahuti rajamise
hinnavõrdlus
Ühiskanalisatsiooni liitumise
eest saab tasuda osade kaupa
(10%+50%+40%):
- Esimene makse tuleb tasuda
liitumislepingu sõlmimisel 113,78€.
Teine makse tuleb tasuda peale
ehitustööde vastuvõtmist 568,91€.

Loksa Linnavalitsus kutsub üles
kõiki Loksa linna elanikke, kes on
ühiskanalisatsiooni piirkonnas liituma kvaliteetse, soodsa, mugava ja
keskkonnasõbraliku teenusega.
Kanalisatsiooniga liitumiseks
tuleb esitada taotlus Loksa
Linnavalitsuses kohapeal või
e-mailiga. Taotluse saab kodulehelt:
http://www.loksalinn.ee/blanketidkeskkond
Täiendav info: haljastus@loksa.ee
või tel 5551 2015
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
karin.ilves@loksa.ee

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. september - 31. detsember 2017. a ning on 01. jaanuar 2018. a seisuga Loksa linna elanikud,
kingib linn Loksa ujula aasta pääsmed ja nad osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel loositakse välja 2 sülearvutit ning 5
perepiletit kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2018. a jooksul.
01.jaanuari 2018 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania
perioodil linnaelanikuks registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 08.
jaanuarist 2018. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2018. a jaanuarikuu linnavalitsuse istungil.
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EV 100 IGAS KÜLAS
Ühiskingitus meile ja meie riigile, milles saavad kaasa
lüüa kõik, ka Teie kogukond!
100 on väga suur ja uhke number.
Ilus on mõelda, et meie riigil on seljataga sajandipikkune minevik ning ees
ootamas, loodetavasti, sajanditepikkune tulevik.
Ilus on koos seda suurt sünnipäeva tähistada. Ikka nii, et sellest uhkest peost
ka midagi jäävat alles jääks – meie endi, meie kogukonna ning ka kõigi
küllatulijate rõõmuks.
Ilus on koos meie oma riigi 100. sünnipäeva pidada – koos kogukonnaga,
naabritega, oma rahvaga.
EV100 ühiskingituste reas on üks – „EV100 igas külas“ – mis ootabki liituma
just neid toredaid kogukondi, olgu maalt või linnast, külast või alevist, kes
on otsustanud tähistada meie riigi juubelit eriti väärikal moel: luues ühiselt
midagi jäävat, millest saab rõõmu nii „omakülarahvas“ kui küllatulijad.
Milline võiks olla ühe kogukonna kingitus oma riigi sajandal sünnipäeval?
Eks ikka selle kogukonna nägu ja tegu, täpselt nii suur või väike nagu
sel kogukonnal jaksu ja tahtmist on. Peaasi, et on üheskoos, südame ja
mõttega tehtud. Miski, mille tegemisest ammu unistatud, mõeldud, millest
puudustki tuntud. Nüüd – Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg sellised
mõtted ja unistused üles leida, teoks teha, ellu kutsuda. Olgu selleks siis
lipuväljaku, mänguplatsi, kogukonna aia vm rajamine; kogukonna kroonika
või näitemängu kirjutamine; kogukonnale olulisele paigale/hoonele/vms uue
elu andmine; oluliste inimeste, sündmuste, paikade mälestuse jäädvustamine
ja ikka nii edasi – tähtis on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu jääks ja
oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui sünnipäev seljataga.
Enam kui 100 kogukonda Eestis on juba praegu, veel juubeliaasta künnisel,
ühiskingitusega „EV100 igas külas“ liitunud. Pidu peetakse/kinke tehakse
muidugi ka Harjumaal: on Vandjala külaplatsi avamine, on Tammistu küla
matkarada, on Lahinguvälja mälestusmärgi taastamine ja palju-palju muud.
Juba mitmeid paiku Eestimaal ja ikka ka Harjumaal on kaunistamas „EV100
igas külas“ nimeline tunnustahvel, mille saab iga selle ühiskingiga raames
kinki tegev ja pidu pidav kogukond.
Kõik ühiskingitusega liitunud kogukonnad saavad kantud ka „EV100 igas
külas“ kaardile ja kalendrisse https://www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas
Oma pidude/kingituste pilte saavad kogukonnad näidata ja teiste omi vaadata
portaalis https://www.ev100.err.ee/
Selleks, et ühiskingituses „EV100 igas külas“ kaasa lüüa, tuleb vaid
1.

2.

3.

kogukonnana ühiselt leida see ainuomane ja püsima jääv „miski“,
mis kogukonda rõõmustab, mida Teil vaja läheb, mille üle uhkust
tunne(ksi)te, mille tegemiseks Te oskusi ja ressurssi leiate.
valida juubeliperioodist (tänasest kuni 02.02. 2020) välja see üks
ja ainus päev, mil Teie kogukond EV100 tähistab ja oma kogukonna
„kingituse“ nö üle annab – seda avab või esitleb. Sobivaima
päeva leiate kindlasti siis, kui „vaatate ringi“ just oma kogukonna/
kodukoha ajaloos ja pärimuses.
registreerida oma kingitus ja sündmus: „EV100 igas külas“ oma
maakonna koordinaatori juures.

Ida-Harjumaal on selleks Kaisa Linno, tel: 523 9239, meil: kaisa@kolgakyla.
ee, temalt saate kõige paremini infot ja tema kaudu jõuab Teie kogukonna
kink ja sünnipäevapidu kenasti nii kaardile, kalendrisse kui ka tunnustahvli
saajate nimekirja.
KAISA LINNO, „EV100 igas külas“ koordinaator Ida-Harjumaal:
„Harjumaal on palju tegusaid kogukondi, kes oma kodukohas olulisi arenguid
ellu viivad. Kogukonnale tähtsate kultuurilooliste sündmuste sidumine Eesti
Vabariigi 100. juubeliga lisab neile väärikust ja kõlapinda. Võtke minuga
julgesti ühendust, kui tekib küsimusi, kas ja kuidas seda teha.“
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Sorteeri jäätmeid, säästa raha
Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada.
Tekkinud
jäätmeid
tuleb taaskasutada, kui see on
tehnoloogiliselt võimalik. Prügilasse
võib ladestada vaid neid jäätmeid,
mille taaskasutamine ei ole
tehnoloogiliselt võimalik või mõnel
muul põhjusel õigustatud.
Jäätmete põletamine on keelatud
Küttekolletes võib loata põletada
isiku enda tegevuse tulemusel
tekkinud immutamata ja värvimata
puitu ning kiletamata paberit või
pappi. Paberi- ja papijäätmete
põletamisele
tuleb
võimaluse
korral eelistada liigiti kogumist
ja taaskasutuseks üle andmist.
Suur osa paberist ja kartongist on
materjalina taaskasutatav, kuid selle
eelduseks on asjaolu, et materjal
kogutakse kokku kuiva ja puhtana.
Üks tonn ümbertöödeldud paberit
säästab:
- 17 puud
- 3000-4000kW elektrienergiat
(keskmise suurusega eramaja aastane energiatarve)
- Energiasääst paberi kui teisese
toorme kasutamisel on 28-70%

- 30m vett
- 27kg ehk 95% paberi tootmisel
tekkivast õhuheitmest jääb olemata
3

Tihtilugu põletatakse jäätmeid lõkkes või koduahjus. Suures koguses
seguplastide põletamine, seda
just madalal temperatuuril, nagu
lõkkes, seab ohtu sinu ja su naabrite
tervise.
Plastide
mittetäielikul
põlemisel paiskub õhku lausa
mürgikokteil, mis sisaldab ka
vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks
tekivad nii dioksiinid, mis on üks
mürgisemaid ühendeid, mida inimene on suuteline tekitama – ja
seda just kodusel jäätmepõletusel.
Põlemisest
tekkivad
ühendid
tõusevad õhku ning langevad taas
maapinnale. Seda hingavad sisse nii
täiskasvanud, lapsed kui loomad.
Mürgiga saavad kaetud ka puud,
põõsad ja muud taimed. Koduaias
prügi põletades katame ohtlike
ainetega ka maasikad ning õunad,
mida me kõik aiast korjatuna süüa
armastame.
Plastmaterjali kodus põletamise
korral on tegemist otsese looduse ja
inimeste mürgitamisega!
Iga taaskasutatud plastpudel säästab

piisavalt energiat, et 60W lambipirn
saaks põleda 4 tundi.
Võttes kasutusele tasuta pakendikoti (korterelamu puhul pakendikonteineri), mis muuseas
viiakse ära otse kodu väravast,
võite jäätmeveole kuluvat raha
vähendada koguni poole võrra,
usinamad sorteeriad veelgi rohkem.
Vaata kuidas tellida tasuta pakendikotti: http://www.loksalinn.
ee/pakendikonteinerite-asukohad
Ühe tonni klaasi tootmine liivast,
soodast, kriidist ja muus algsest
toorainest vajab ligi kolm korda
enam energiat kui klaasi tootmine
jäätmetena kogutud klaasist.
Ühe alumiiniumpurgi valmistamiseks kulub sama palju energiat
kui 20 purgi valmistamiseks taaskasutatavast materjalist.
Vähendades jäätmete hulka ning
jäätmeid sorteerides säästate Te
raha, annate oma panuse puhtale
elukeskkonnale, looduse säilimisele
ja tagate parema elu!
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
karin.ilves@loksa.ee

Loksa rühma noorkotkad ja kodutütred said palju uusi
teadmisi ja kogemusi
Kaitseliidu Harju maleva erinevad
tegevused rikastavad noorte elu.
Igas laagris, õppepäeval, võistlusel
või koondusel saavad kodutütred
ja noored kotkad uusi teadmisi,
kinnistavad juba kuuldud-õpitut
ning leiavad endale veel rohkem
sõpru üle Harjumaa.
Loksa
rühma
noored
said
oktoobri alguseks kutse osaleda
külalistena Kose malevkonna
laagris „Koostöö”. Laager toimus
Paunkülas ning osales 70 noort.
Ööbimine
oli
sõjaväetelkides
ning iga telgi seltskond pidi ise
ahjuvalvet pidama. Pole üldse
haruldane kui hommikuks on tuli
kustunud ning kõik lõdisevad,
sest valvuril oli nii hea uni. Kuid
ei kehvalt magatud öö ega väike
vihm ei rikkunud ees ootava päeva
tegemisi.
Kui kohale jõudes oligi esmane
saada püsti telgid ning paigutada

nendesse inimesed, siis teise päeva
hommik algas tegusalt. Peale
hommikuvõimlemist, hügieeni ja
söömist algasid õpitoad. Päeva
peamisteks
sisustajateks
olid
politseinikud koos abipolitseinikega,
kes
tutvustasid
ametiautosid,
erivarustust,
internetija
liiklusohutust ning kõikide suuri
lemmikuid politseikoeri. Viimase
õpitoana
viisid
politseinikud
läbi
enesekaitseõpetuse.
Kõik
said praktiliselt proovida ja järgi
teha erinevaid võtteid. Tundus,
et täiskasvanud lustisid selles
õpitoas lastest rohkem, sest ometi
sai proovida endast suuremaid ja
tugevamaid kaitsetuks teha.
Õhtu
lõpetas
orienteerumine
Paunküla looduskaitsealal ning soe
saun.
Pühapäeval toimusid taas õpitoad,
kus kuulati täpsemalt naiskodukaitse
tegevusest, õpiti erinevatel viisidel
erinevatest
materjalidest
tule

tegemist ning saadi juurde teadmisi
söödavatest ja mittesöödavatest
taimedest.
Enne laagri lõpetamist koristasid
noored oma toa ja telgikoha ära,
pakiti kokku asjad ning asuti
koduteele teadmisega, et juba
kahe nädala pärast saadakse
kokku maakondlikus Sügislaagris
Paldiskis.
Koolivaheaeg algaski kodutütardel
ja noortel kotkastel kaitseliidu
Harju maleva maakondliku laagriga
Paldiskis. Kuna sinna tulid noored
üle Harjumaa, siis oli vaja väikesesse
Paldiski Ühisgümnaasiumisse ära
mahutada 240 noort koos juhendajate
ja
korraldajatega.
Sügislaagri
korraldajaks
oli
noorkotkaste
ridadest välja kasvanud sõjakooli
kadett koos oma juhendatava
Paldiski rühmaga. Juba esimene
õhtu oli veidi tavapäratum. Noored
jagati vanuse järgi pooleks ning

sellel ajal kui nooremad möllasid
koolimajas tantsides ja sportides, siis
suuremad noored sõitsid mere äärde,
et pimedas sõjaväekaatrist pidada
airsoft lahingut.
Äratus oli kell 7.00 ning
traditsiooniliselt
mindi
õue
hommikuvõimlemist tegema. Peale
sööki liikusid eelmisel õhtul jagatud
grupid erinevatesse tegevustesse,
kes sõitis Kalevi Jalaväepataljoni
külastama, kes kuulas külalisi
õhuväest või politseimuuseumist, kes
õppis meditsiini või välitelefoniga
sidet loomist. Õues õpiti taas
telki püstitama, mängiti airsofti.
Päeva jooksul jõudsid kõik noored
igas õpitoas käia. Päev lõppes
suurematele orienteerumisega ning
väiksemad vaatasid multikat. Nagu
ka esimesel ööl, nii ka sellel korral
jagati suuremad noored öövalvesse,
et tagada rahulik öö magajatele.
Pühapäeva hommik oli karge,
aga ilus. Äratus, võimlemine,

hügieen, hommikusöök, asjade
kokkupanek
ning
tegevusse!
Nooremad läksid matkates Paldiski
linnaekskursioonile ning vanemad
sõitsid pankrannikule, et kogeda
köiega laskumist. Aremad, kes
ei julgenud seda super võimalust
kasutada, sõitsid tagasi koolimajja,
sest enda järgi on alati vaja korda
teha.
Lõpurivistusel kõlasid ilusad sõnad
ning võime öelda, et oli tõesti väga
huvitav ja kordaläinud laager!
Kohtusime selles laagris päris mitme
endise noorkotka ja kodutütrega ning
eriti rõõmsaks tegi meid Katrin, kes
tuli appi ja oli tõeliselt armas kõige
väiksemate juht!
Aitäh kõigile laagris osalenud
noortele - te olete vahvad!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

TALLINNA JA HARJUMAA VAEGKUULJATE ÜHING TINNITUSE JA MENIERE`I ÜHING koostöös
VAEGKUULJATE- JA KURTIDE ABIVAHENDITEKESKUS KADRIMARDI
korraldab

LOKSA KULTUURIKESKUSES
kolmapäeval 15.11.2017 Kell 11:00
LOKSA VAEGKUULJATELE TERVISE- JA KUULMISOHUTUSPÄEVA
1.
2.
3.
4.
5.

Juttu tuleb uuest korrast abivahendite soodustingimustel saamisest. (Svetlana Maide, Mallori Lemsalu)
Tinnitusest ja sellega toimetulemisest. (Ene Oga)
Meie hoolimatust suhtumisest oma kuulmistervisesse (Kaarel Saluste)
Samuti selgitame kuulmispuudega tööotsijatele, sealhulgas kurtidele töö saamise võimalusi.
Näitame uusi kuulmisabivahendeid ja mitmesuguseid vajalikke signaliseerimise- ja häireseadmeid
kasutamiseks tööl ja kodus - vaatame proovime tellime (Kaarel Saluste)
Kohal on oma ala asjatundjad Eestis!

Raamatukogupäevad Loksa Linnaraamatukogus
Sel aastal ei kutsunud me kedagi
kaugelt, vaid otsustasime meie
kandis elavaid inimesi külla kutsuda.
Avasime
raamatukogupäevad
kohaliku harrastuskunstniku Annika
Kuzmina imeliste maalide näitusega.
Järgmiseks toimus luuleklubis Minni
Nurme luuleõhtu.
Viimaseks ürituseks oli kohtumine
Laivi Kirsipuuga, kes on välja andnud
ühe luuleraamatu ja nüüd kirjutab
lastelastele südamlikke jutukesi. Ta
luges ette kõige uuema luuletuse ja
lisaks veel jutustuse Seikluspargi
Vidin ja tutvustas ka pikemat juttu
Kanavarbad heinamaal.
Lõpetuseks lisan katkendi Laivi
luuletusest:
Sellest hetkest
kui astun su väravast sisse
sellest hetkest
kui toetan jala su trepile
sellest hetkest
kui avaneb uks
olen sinuga üks...
Kohtume raamatukogus!

Õpetajate päev Loksa lasteaias
Just nagu eile oleks alanud kooliaasta
ja juba oktoober käes. Oktoobri kuu
tõi kaasa õpetajate päeva. Paljud
teavad, kuidas tähistatakse õpetajate
päeva koolis, samuti on see lasteaia
jaoks tähtis sündmus. Õpetajate
päeva tähistamisel lasteaias ei ole
kindlaid reegleid ja traditsioone.
Igal aastal on see üllatus kõigile,
välja arvatud organisaatoritele.
Sellel aastal otsustasime tähistada
õpetajate päeva rõõmsa näidendiga,
mille lavastasime tuntud muinasjutu
„Tare-tareke“ järgi. „Õnnetriinu
tarekeses“ võtsid osa kõik lasteaia

asukad. Kogu lasteaia kollektiiv koos
lastega tahtis Õnnetriinu Tarekeses
elada. Samal ajal kui Tarekesse
kogunesid
elanikud,
tutvusid
lapsed lasteaia töötajatega. Igalt
ühelt küsiti, kes ta on ja mis tööd
ta lasteaias teeb, seejärel kutsuti ta
Õnnetriinu Tarekesse elama. Lapsed
olid nutikad ja väga tublid, küsisid
töötajatelt, mida nad oskavad, samas
pakkusid ka ise vastuseid. Kõige
olulisemaks direktori tööülesandeks
oli „Töötajatele palka maksta“.
Täpne vastus lapse suust kõlas nii
valjult, et mitte ükski töötaja ei

suutnud naeru pidada. Me kõik
olime koos Õnnetriinu tarekeses
ja laulsime lasteaia hümni, seejärel
läksime pidupäeva kringlit sööma.
Suur tänu kõigile korraldajatele ja
osalejatele!
Eraldi suur, suur tänu meie väikestele
tegelastele!!!
Olge julged, ärge kunagi midagi
kartke! Tublid olete!!!
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
õppealajuhataja

MTÜ Rannamännid esitasid
projektitaotluse tikkimismasina ostmiseks
Õmblemiseks on MTÜ Rannamännid soetanud 2017. aasta Kohaliku
omaalgatuse programmi kevadvooru toetusel kaks väga head ja korralikku
õmblusmasinat ning olemasolevale õmblusmasinale overloki. Alati on moes
olnud tikandid. Kuna paljud õmmeldud esemed on atraktiivsemad ning ka
nõutavamad tikandiga, otsustati KÜSK-ile Kohaliku omaalgatuse programmi
sügisvooru esitada taotlus tikkimismasina ostuks.
Projekti läbiviimisega kaasneb käsitöö toodete parima kvaliteedi ja omapära
tagamine. Palju aitab töö mitmekesistamisele kaasa kvaliteetne ja mitmeid
operatsioone võimaldavad õmblusmasinad ning tikkimismasinal tikitud
kaunistused toodetel. Projektitaotluse kogusumma on 632,00 eurot.
Laivi Kirsipuu,
projektijuht

Laskeringi informatsioon

Loksa Noortekeskuse Laskering alustas oktoobris oma tegevust.
Saame kokku reedeti kell 15.00 noortekeskuses. Vähemalt üks kord kuus
sõidame Tallinnasse Männiku lasketiiru, et kogenud treenerite käe ja
silma all harjutada. Loksal treenime simulatsioonirelvaga täpsust. Kui Sa
tunned huvi laskmise vastu, siis oled oodatud lasketrenni!
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Rebastepäev
18. oktoobril toimus Loksa Gümnaasiumis rebaste ristimine.
Päev algas sellega, et 10. ja 11. klassi õpilased said hommikul koolis
kokku ja algas ettevalmistus - värsketele gümnasistidele räägiti ära reeglid
ja päevakorraldus. Kõige tähtsam reegel oli, et tundidesse ei tohi hilineda.
Rebased pidid kasutama tavapärase koolikoti asemel kilekotti ning nende
telefonid olid konfiskeeritud.

Vahetundide ajal toimusid erinevad mängud; hommikuvõimlemine, ämbrist
lelude leidmine kinni seotud kätega, allkirja korjamine kätele, pika kommi
suust suhu andmine, käbide korjamine ja õhupalli toimetamine saali teise
otsa (kahe rebase seljad on vastakuti, õhupall nende vahel, ja jalad kinni
seotud). Pärast seda mängu said õpilased õhupallid endale võtta, mis tegi
vahetunnid ja kogu ülejäänud koolipäeva palju erksamaks.
Mängud ei olnud sugugi lihtsad ja see oli mõeldud rebaste hoiatamiseks,
et ees on tulemas raske periood. Mõnikord said rebased ka komme, mis oli
sümboliks sellele, et kõik ei ole alati halb ja vaatamata raskustele ootab neid
ees palju ilusaid hetki.
Muidugi mõista ei piirdunud kõik koolimängudega, tehti traditsiooniline
muna-jahu pähe panemine ning tunnustamine. Ülejäänud tegevused, mis jäid
koolist väljapoole, jäävad saladuseks.
Loodame, et 10.klass on valmis kõigiks raskusteks, millega nad peavad
silmitsi seisma gümnaasiumiastmes.
Anna Zaharjaš ja Anastasia Vandysh
11. klassi õpilased

Meenutusi kooli algusest
Oleme koolis käinud juba kaks
kuud, aga vahva on meenutada,
kuidas meie kooliaasta algas. 7.10. septembril toimus Põhja-Eesti
mõisate ja loodusega tutvumiseks
projektipõhine
õppereis,
mille
eesmärgiks oli eesti ja vene
õppekeelega erinevate koolide õpilaste koostöövõimaluste loomine,
ülevaate ja uute teadmiste saamine
Põhja-Eesti mõisatest, loodusest ja
vaatamisväärsustest, mida külastasime. Reisil käisid noored nii
Loksa Gümnaasiumist kui ka Kolga
ja Võsu koolist. Kindlasti olid meile
uuteks avastusteks Kõltsu, Keila-Joa,
Jäneda, Albu, Kiltsi, Muuga, Illuka,
Kukruse ja teisedki mõisad, nende
lood. Samuti on seni meeles Tuhala
nõiakaev, Polli miniloomaaed, Vargamäe A. H. Tammsaare muuseum,
Äntu Sinijärv, Emumägi, Peipsi
järv ja paljud teisedki kohad, kus
käisime.
Päeval sõitsime bussiga ringi ning
peatusime mõisate juures, õhtul
toimusid ööbimispaikades päeva
kokkuvõtvad rühmatööd ja mängud.
Lisaks mõisate huvitavatele ajalugudele saime teada, et paljudest
mõisatest on saanud tänapäevaks
koolid.
Praegu meelde tuletades meenub
kõigile, et meil oli tore ja aktiivne
seltskond, leidsime uusi sõpru
ja meelde on jäänud huvitavad
päevased tegevused. Lisaks kiidame
siiani juhendajaid, nende häid
oskusi juhendamisel ning nende
sõbralikkust meie vastu.

Reisi meenutasid osalenud nii:
Lilli Ann: Mulle meeldis kõige
rohkem hea seltskond, kellega
sai külastada ja näha väga palju
huvitavaid mõisaid, kellega sai nalja
– leidsin palju uusi sõpru.
Anni: Mulle meeldis mõisareisi
juures see, et saime palju teada Eesti
erinevate mõisate kohta ja tegime
õhtuti põnevaid ja kaasahaaravaid
rühmatöid. Väga meeldis seltskond,
sain paljude uute inimestega
tuttavaks.
Aleksandra:
Mulle
meeldis
mõisareis väga, iga mõis oli
omamoodi ning majutus oli hea.
Mulle jäi meelde Keila-Joa mõis,
Albu mõis. See oli hea, et erinevatest
koolidest tulid klassid ühisele reisile.
Kohtusime uute inimestega.
Igor: Mulle meeldis see reis:
sain väga palju uut teada Eesti
mõisatest, nende ajaloost. Tutvusin
uute sõpradega. Õhtuti täitsime
huvitavaid ülesandeid mõisate
kohta, mida külastasime. Tahaksin
taas kohtuda teiste koolide noortega,
kellega koos reisida oli vahva.
Kaisa: Mulle meeldis mõisareis,
kuna see oli omapärane, õppisime
seal mõisate ja ümbruse kohta palju
uut. Seal oli väga lahe seltskond,
leidsin uusi sõpru ja sain sotsiaalne
olla.
Dana: Reis oli väga huvitav ja hariv.
Mulle meeldis see väga.
Daniella: See reis oli vahva.
Külastasime paljusid mõisaid, mis
jäid meelde kas oma arhitektuuri või
ajaloo poolest. Mul tekkis huvi saada
rohkem teada Põhja-Eesti ajaloost.

Leivanädal Loksa lasteaias

Eliisabeth: Ma sain teada palju
uut ja huvitavat Eesti mõisate
kohta, mille nime ma isegi varem ei
teadnud.
Evelina: Ma sain uute inimestega
tuttavaks ja sain nendega hästi läbi.
Mõisatest sain päris palju uut teada.
Ma isegi ei teadnud, et meil on nii
palju mõisaid Eestis!
Polina: Oli väga huvitav reisida
Põhja-Eestis
ning
külastada
erinevaid mõisaid. Minu jaoks oli
kõige meeldejäävam Porkuni mõis –
just sellega seotud legendide pärast.
Anne-Liis: Sain sellelt reisilt endale
väga hea sõbra, sain meie mõisatest
palju head ja mingil määral
kasulikku infot ning lisaks olid õhtuti
päris mitu huvitavat mängu.
Andrei: Reis meeldis mulle väga.
Külastasime erinevaid mõisaid.
Ehkki igal pool räägiti vaid eesti
keeles, oli meie juures alati ka
õpetaja, kes selgitas, kui me aru ei
saanud.
Alex: Mulle meeldis see reis,
seltskond, ööbimispaigad erinevates
kohtades. Tahaks veel kord minna
sellisele reisile samade kaaslastega.
Andrei: Mulle meeldis kõige rohkem
bussis olnud seltskond, muuseumid,
juhendajad, kes meid juhendasid.
Kevin: Reisi tegi väga põnevaks
seltskond. Ilma nendeta oleks igav
olnud. Mõisatest sain palju uut
teada.
Ksenija: Mul on sellest reisist palju
häid mälestusi. Eriti jäi meelde
orienteerumine A. H. Tammsaare
muuseumi territooriumil. Huvitav

Laulusalmi „Me lähme rukist
lõikama...“ saatel sisenesid saali
Päevakoera ja Jaaniusside rühma
lapsed ning õpetajad, et tähistada
kogu
lasteaiaperega
üheskoos
Leivapäeva.

Rukis on Eesti rahvusvili ja tähendab
meie rahvale ennekõike igapäevast
leiba. Must rukkileib on eestlaste
toidulaual juba ammu olnud. Meie
inimesed on väärtustanud seda
põlvest põlve. Igal sügisel tuletame

Helkuripuu

lasteaias leivanädalal üheskoos
meelde, kuidas valmib põllul rukis,
tutvume rukkileiva saamislooga.
Uurime kuidas valmistati leiba
vanasti ja kuidas valmib leib
tänapäeval.

Loksa Noortekeskus ühines TÜRI NOORTEKESKUSE väljakutsega
CHALLENGE - TEEME ÜHESKOOS VÄHEMALT 100 HELKURIPUUD
ÜLE EESTI?! (EV100)
Helkuripuu tegemine pole mitte tasuta helkurite jagamine, vaid nii laste,
noorte, kui vanemate tähelepanu pööramine liiklusohutusele ja sellele, et
ELU pole arvutimäng, millel on 9 elu.

„Oh kui lõhnav leivake, maitsev
kullakarvane. Igal laual
on ta
aukohal.“ Jaaniusside ja Päevakoerte
rühma lapsed ning õpetajad esitasid
etenduse „Muinasjutt leivast“. See
vahva lugu jutustas meile leiva
saamisloo - kuidas said kokku kõik
leivateol vajaminevad komponendid
ja lõpuks jõudis leib meie lauale.
Peale etendust tutvusime ja saime
maitsta erinevat sorti leibasid.

Noortekeskus palub võtta helkuripuult vajadusel 1-2 helkurit, sest siis
jätkub neid ka Sinu sõpradele, klassikaaslastele, perele ja tuttavatele - Sa ju
soovid, et kõik Loksa ja ümbruskonna inimesed saaksid pimedal ajal ohutult
liigelda!

Aitäh õpetaja Ebele ja AS Leibur,
kes meile degusteerimiseks oma
toodangut saatis.
Suur aitäh kõigile!
Pille Paesüld
Päevakoerte rühma õpetaja

Loksa kooli 150. sünnipäev
13. oktoobril tähistas Loksa kool oma 150. sünnipäeva. Hommikul kell kaheksa heiskas koolipere ühiselt lipuväljakul
lipu, õpilasi oli tulnud tervitama linnapea Värner Lootsmann. Kontsert-aktusel andsid kõik klassid edasi oma soovid
ja tervitused koolile. Koolil oli omalt poolt igale õpilasele väike kingitus.
Valmistati sünnipäevakompositsioone, toimusid endiste õpilaste meenutuste tunnid. Toreda sünnipäeva meeleolu lõi
vaskpillikvintett BRASSERS.
Oli igati väärikas ja meeldiv sünnipäevapidu.

HELKUR ON ODAVAIM ELUKINDLUSTUS!
Kõik soovijad saavad ka selles tegemises osaleda.
Selleks otsige üles oma kodus lauasahtlis kasutult vedelevad helkurid ja
tooge need HELKURIPUULE (asub muusikakooli ja algklasside maja
vahel).
VALI ELU- vali helkur!
Loksa Noortekeskus

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgneva
linnavara:

Inimõiguste kuu tõi kooli
näituse
Inimõiguste kuus oktoobris saab peamaja fuajees tutvuda Inimõiguste

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.

Instituudi rändnäitusega „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“.
Näituse eesmärk on tutvustada tõsiasja, et tänapäeval nii igapäevasena
näivad inimõigused ja vabadus ei olnud napi veerandsaja aasta eest sugugi
iseenesestmõistetavad. Oma valdkonna asjatundjate kirjutatud tekstid
avavad inimõiguste erinevaid, kohati ka ootamatuid tahke. Näiteks tutvustab
väljapanek viise, kuidas kiusati taga vaimulikke ja kuidas võideldi ettevõtluse
vastu. 5.-12. klasside õpilased tutvuvad näitusega aineõpetajate juhendamisel
tunnitööna, ent stende saab uudistada ka tunnivälisel ajal.
Näitus on tellitud Erasmus+ projekti 2017-2019 „For Equal Chances“
raames, et käsitleda sügissemestri teemat “Immigratsioon ja põgenikud”.
Näitus koosneb 40 püst-bännerist ja see on üleval kuni 10. novembrini.

2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa linn,
pindalaga 2317 m², sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise
alghind 4650 eurot. Mereni umbes 300 m.
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.

Loksa Gümnaasium

4. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis olev kinnistu aadressil Tallinna tn 41
Loksa linn, katastritunnusega 42401:001:0051,
pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind
21 360 eurot.

oli külastada mõisaid, mis nüüd on
koolid. Muljet avaldasid korrastatud
haljastuse ja lillepeenardega hästi
restaureeritud mõisad, aga ka need,
kus sai näha ajaloolisi eksponaate.
Kunda
tsemendimuuseum
oli
minu jaoks täiesti erakordne:
seal oli eksponaate, mida võis
katsuda, millega katsetada, mida
reaalselt tunnetada. Muljet avaldas
väljapanek
kuulsate
inimeste
tsementi talletatud käejälgedest.
Reis oli tõesti vahva!
Mihkel: Mulle meeldis see, et
õppesõit kestis mitu päeva, kuna ma
pole sellisel õppekäigul veel käinud.
Lilli Ann Linno
ja Eliisabeth Jordan
Loksa Gümnaasium 8.a klass

5. 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 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal
enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Enampakkumine toimub
30.11.2017 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

1. detsembril kell 18.00

Loksa Muusikakooli saalis Loksa Muusikakooli
45. aastapäeva kontsert
Loksa Muusikakooli Puhkpilliorkester kutsub kõiki huvilisi
endaga liituma.
Proovid toimuvad reedeti kell 18:30 - 20.00.

Ilusalong Länvin ootab
teid!
Ilusalong Länvinis pakuvad suures
valikus erinevaid iluteenuseid
küünetehnik Lea, kosmeetik Lena
ja juuksur Ira!
Küünetehnik 520 7167
Hammaste valgendamine
520 7167
Kosmeetik 5563 5395
Juuksur 5802 9199
Ilusalong Länvin asub Loksa
ujula ruumides
(Tallinna tn 47B, Loksa).
Vaata infot:
https://loksailu.ee/
Kohtumiseni!

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (litsents nr 075620)

teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Sel alal on meil üle
20-aastane kogemus – see on puhtus ja
kvaliteet.
Hind on taskukohane, pensionäridele
10% allahindlust.

14.novembril 2017.a.
kell 14.30-16.30
toimub

Tel.: 508 8941 või 6031263

E-post: ignatenko49@mail.ru

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus.
Autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded!
Veermiku remont ja diagnostika.
Registreerimine: 58137151.
Aleksei

Loksa
Kultuurikeskuses
Eesti-soome jalatsivabriku
naturaalnahast ja lambavilla
voodriga talvejalatsite
müük.

SKP Invest OÜ
ostab metsamaad, raieõigust ja
põllumaad. Aus tehing, õiglane hind ja
kohene tasumine

Tel 5080065

info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Head pakkumised!

