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Emadepäev Loksa kultuurikeskuses
Palju õnne
sünnipäevaks!
MAI

Südamlik traditsioon on meie linnas
kaks korda aastas, isadepäeval ja
emadepäeval, tervitada sündinud
uusi linnakodanikke ja nende
vanemaid kultuurikeskuses.
Värsked linnakodanikud saavad
hõbedast nimelised hambalusikad,
lilletervituse ja nimetunnistuse.
Sel korral andis linn välja juba
69-nda nimetunnistuse. Tervitas
kohaletulnuid Loksa Linnavolikogu
esimees Rein Heina. Esmalt toimus
aga väike tervituskontsert, kus
astusid üles Loksa Gümnaasiumi
algklasside lapsed emadepäevale
sobilike luuletuste ja lauludega
ning muusikakoolist saksofonisolist
Jessika Jõesaar.
Tore sündmus päädis ühise
pidupäevatordi söömisega! Palju
õnne eluteele kõigile vastsetele
linnakodanikele!
Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur tegevjuht

Leida–Marie
Lehis 94
Lembit Laurend 93
Jevdokia
Russanova 90
Harri Viirand 90
Kalev Nõmmsalu 87
Lidia Tšistova 86
Anna Mäll 85
Heino Soidla 84
Agnes-Pärje
Makuhina 84
Maime
Nikolskaja 82
Inessa Boltenko 81
Anna Prokopova 81
Mati Vaher 80
Vladimir Briskin 75
Jüri Tiitson 70
Natalia Safina 70
Svetlana Korolkova 70
Uued ilmakodanikud
poeg

Aron Allaste
poeg

Artjom Fedotov
tütar

Kätlin-Linett
Potjomkina
poeg

Adam Tenson

Palju õnne
vanematele!
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Loksa linna talgud jälle toimunud, osalejaid oli 172
Iga aastaga on linna heakord
muutunud paremaks ja usun, et selle
taga on meie noored loksalased, kes
nagu alati, nii ka nendel talgutel
moodustasid talgulistest enamuse.
Kooliõpilased koristasid tänavaservi,
puhastasid hekkidealuseid ja tegid
korda
mereäärsed
palliplatsid.
Enamus täiskasvanuid olid hõivatud
ranna puhastamisega, palju oli ka
linnakodanikke, kes ei registreerinud
ennast talguliseks, vaid panid käed
külge seal, kus nägid vajadust.
Talgustaap oli kultuurikeskuses, kus
sai kasutada tualette ja käsi pesta.
Kultuurikeskuses pakuti ka morssi
janustele ja maja ees toimus ühine
talgusupi söömine. Kõik osalejad
said käepaelad, mille esitamisel
Loksa ujulasse oli neil tasuta
sissepääs. Pakkusime ka esmaabi,
seekord oli abivajajaid vaid üks –
pisitüdruk sai kätele töörakud!
Kultuurikeskus tänab kõiki osalejaid,
Loksa
Haljastuse
meeskonda,
maitsva talgusupi valmistanud
Svetlana Gergerti, ujula kasutamist
võimaldanud Loksa ujulat ja
linnavalitsust osutatud abi eest!
Kohtume järgmisel aastal jälle!
Talgujuht Helle Lootsmann

Emadepäev Loksa lasteaias
PEREARSTIKONKURSI
VÄLJAKUULUTAMINE
Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks
vabanenud nimistule üldarstiabi osutamiseks Harju maakonnas
teeninduspiirkonnaga Loksa linn ja Kuusalu vald. Nimistu N0271
suurus seisuga 20.04.2018 on 1053 isikut.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) registreering tervishoiutöötajate riiklikus registris perearstina;
2) üldarstiabi osutamise alustamine esimesel võimalusel;
3) teenuse osutamise asukoht eelistatult Loksa linnas;
4) arstina töötamise piirangu puudumine Euroopa Liidu
liikmesriigis;
5) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja inglise
kõnekeele oskus;
6) kasuks tuleb töökogemus üldarstiabi osutamisel ning
täiendkoolitused.
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 02.06.2018 (k.a)
e-posti aadressil kaie.kudre@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus
postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
märgusõnaga «Perearstikonkurss N0271» järgmised dokumendid:
1. Avaldus, milles märgitakse ära:
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg,
elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed
ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest
isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).
2. CV.
3. Kandidaadi kirjalik kinnitus, et tal puudub Euroopa Liidu
liikmesriigis arstina töötamise piirang.
Lisateave kaie.kudre@terviseamet.ee või tel 650 9856.
Konkursi võitjal on võimalik taotleda lähtetoetust suuruses 15 000
eurot, kui residentuuri lõpetamisest on möödas vähem kui viis
aastat (https://www.sm.ee/et/tervishoiutootajad).
Soodustustest ja võimalustest tööle asumisel Loksa linnas annavad
informatsiooni Loksa linnavalitsuse esindajad telefonil 509 4088 või
5647 4075.

„Mu ema kord minule jutustas
Sellest ajast, kui polnud mind veel,
Et temagi titena siputas
Ja r-i ei osanud veel“
Nende sõnadega algas lasteaias
emadepäevale pühendatud kontsert.
Vaatamata sellele, et päev oli päikeseline ja hästi palav, oli kohale tulnud
emasid ja vanaemasid rekord palju,
saal oli külalisi pungil täis. Lapsed
laulsid, tantsisid, lugesid luuletusi.
Lapsed olid väga püüdlikud ja
tahtsid rõõmustada oma emmesid.
Peo lõpus mängisime kõik koos
rütmimängu „Šokolaad“.
Eelmisel päeval olid lapsed juba
kinkinud oma kallitele emmedele
prossid. Nagu isadepäevaks lipsud,
said ka emadepäevaks prossid valmistatud puidust ja kaunistatud igaühe soovi ja maitse järgi. Kallid
emad ja vanaemad, õnniteleme teid
veel kord emadepäeva puhul. Just
nimelt teie usaldate meile oma kõige
kallima vara, annate meile võimalusi
tunda rõõmu laste edusammude
ja saavutuste üle.
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaia õppealajuhataja
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Linnavolikogu tegevusest
Linnavolikogu tegevusest
3. mail toimunud Loksa
Linnavolikogu IX koosseisu 9.
istungil osalesid 13 volinikku,
linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Andres Kaskla ja
Hilleri Treisalt, pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk ning
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Tiina Murdvee. Istungile oli
kutsutud Põhja Prefektuuri
Ida-Harju konstaablijaoskonna
politseitöötajad Helen
Kommussar ja Kalev Kuuspalu.
Istungi avamisel informeeris
juhataja koosolijaid Loksa linna
valimiskomisjoni otsusest, millega
muudeti Loksa Linnavolikogu
koosseisu –IRL-i nimekirjas
kandideerinud volikogu liige Ignar
Tamsalu volitused loeti peatunuks,
kuna ta ei saa osaleda volikogu
istungitel ja tema asemel määrati
linnavolikogu liikmeks IRL-i
asendusliikmete nimekirjast Tiit
Eerma.
Istungi päevakorra
menetlemist alustati IdaHarju konstaablijaoskonna
piirkonnavanem Helen

Kommussari ettekandega, milles
anti ülevaade korrakaitsest
ja turvalisusest Loksa
linnas 2017. aastal. Volinike
küsimustele vastasid ettekandja
ja piirkonnapolitseinik Kalev
Kuuspalu. Volikogu otsustas võtta
informatsiooni teadmiseks.
Volikogu kehtestas uue
sotsiaaltoetuste andmise korra
Loksa linnas. Kolm aastat
tagasi võttis Riigikogu vastu uue
sotsiaalhoolekande seaduse (SHS),
mida on tänaseks muudetud juba
kaheksal korral. Selle seaduse
ligemale 100 väiksemat ja suuremat
sätet jõustusid jaanuaris 2018.
Linnavalitsuse ettepanekul
kehtestatud uues korras on toetused
jaotatud riigieelarvest ja kohaliku
omavalitsuse eelarvest makstavateks
sotsiaaltoetusteks. Enam ei
ole vajaduspõhist peretoetust.
Lisandusid 250 euro suurune
matusetoetus ning huvihariduseja huvitegevuse toetus. Lisaks
suureneb 1. jaanuarist 2019 100
euro võrra sünnitoetus ja tõuseb
50-le eurole juubelitoetus.
Loksa linnas antavatest

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
linnaarhitekt-ehitusnõuniku ametikohale
Konkursi tähtaeg: 04.06.2018
Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine.
Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve.
Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis
(http://www.loksalinn.ee/teenistujad).
Nõuded kandidaadile:
Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele
nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada;
- omama erialast kõrgharidust või erialane kõrgharidus on
omandamisel;
- valdama eesti keelt C1-tasemel ning omama vene keele ja inglise
keele oskust ametialase
sõnavara osas;
- tundma asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja pingetaluvusega.
Töötasu: kokkuleppel.
Tingimused ja lisainfo:
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga „linnaarhitekt“ palume saata
hiljemalt 04.06.2018.a, e-postiga aadressile 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.

Loksa Gümnaasium kuulutab välja
konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks
- Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta
(vene osa).
- Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale-õpetatavaks aineks
matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda
matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.
- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale
-õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus
põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).
- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohaleõpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis
(eesti ja vene osa).
- Abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti osa).
- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata 15.06.2018 kool@loksa.edu.ee,
info tel 622 1422 Valvi Joaväli, tel 622 1420 Õnnela Tedrekin

sotsiaaltoetustest saate ülevaate
http://www.loksalinn.ee/
sotsiaaltoetused
Seni kehtinud sotsiaaltoetuste
andmise kord tunnistati kehtetuks.
Volikogu liige Ilmi Ternovskaja
ainsana ei olnud määruse
vastuvõtmise poolt, kuna jäi
eriarvamusele juubelitoetuse
maksmise korra osas.
Volikogu kinnitas Loksa linna
2017. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande. Linna
2017. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne on koostatud
vastavalt raamatupidamisseadusele
ja riigiraamatupidamise
üldeeskirjale ning tuginedes Loksa
Linnavolikogu poolt vastuvõetud
õigusaktidele. Majandusaasta
aruanne on koostatud vastavuses
Eesti finantsaruandluse standardiga
ja kajastab konsolideeritud
aruandlust, milles on ära toodud
SA Loksa Sport, SA Loksa
Kultuur, OÜ Loksa Ujula ja OÜ
Loksa Haljastus majandustegevus.
Loksa linna majandustegevus
on kajastatud eraldi aruannetes
majandusaasta aruande koosseisus.

Kassapõhiselt on kajastatud
Loksa linna 2017. aasta eelarve
täitmine. Majandusaasta aruanne on
kättesaadav http://www.loksalinn.
ee/majandusaasta-aruanded.
Loksa linna 2017. a aastaaruande
kinnitamisel toetus volikogu
Assertum Audit OÜ sõltumatu
vandeaudiitor arvamusele, kes
sedastas, et aruanne kajastab kõigis
oluliste osades õiglaselt grupi
konsolideeritud finantsseisundit
2017. aasta lõpu seisuga.
Vandeaudiitori aruandes märkusi ja
ettepanekuid ei tehtud.
Istungi eel olid Loksa linna
2017. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruandega
tutvunud ja toetasid selle
kinnitamist volikogus majandusja eelarvekomisjon ning oma
arvamuse aastaaruande kohta
esitanud revisjonikomisjon.
Teisel seisukohale jäi taas vaid
Ilmi Ternovskaja, kes hääletas
majandusaasta aruande kinnitamise
vastu, väites, et raamatupidamise
auditeerimine oli puudulik ja
audiitorfirma banketil olev
kontakttelefon ei ole kasutusel.

Volikogu otsustas võõrandada
Loksa linna omandis olevad
kinnistud Ranna tn 22a ja Männi
tn 9a. Nimetatud maatükkidel
asuvad kahe kinnistu – Ranna tn 22
ja Männi tn 9/1 abihooned. Maade
turuväärtuse väljaselgitamiseks
viis OÜ Kinnisvaraekspert läbi
hindamise.
Volikogu otsusel võõrandab
linnavalitsus 700 eurot maksva
181 m2 suuruse elamumaa aadressil
Ranna tn 22a Ranna tn 22 omanik
Tiina Jordan`ile ja 1500 eurot
maksva 475 m2 suuruse elamumaa
aadressil Männi tn 9a Männi tn 9/1
omanik Peeter Hilimon´ile, millega
neile kuuluvad abihooned hakkavad
paiknemine nende omanikele
kuuluval maal. Otsuse poolt
hääletasid kõik istungil osalenud 13
volikogu liiget.
Rohkem teavet linnavolikogu
tegevusest Loksa linna kodulehel
www.loksalinn.ee.
Rein Heina
Volikogu esimees

Loksa uus rulapark (Skatepark)
Kümmekond aastat tagasi ehitati
MTÜ Loksa Arenduskeskuse projekti
alusel rulapark. Sellest sai linna
noortele populaarne kohtumispaik.
Seal kohtuti, suheldi ja veedeti
aktiivselt vaba aega. Aastatega aga
ta kulus ja lagunes, muutus noortele
ohtlikuks noortele. Seepärast on
park tänaseks demonteeritud ja
armastatud kohtumispaik lage ning
paljas.
2016. aastal koostas ja saatis MTÜ
Loksa Arenduskeskus järjekordse
projektitaotluse LEADERi korraldatud konkursile külade ja asulate
arenguks. Projekti taotlus sai
hindamiskomisjonilt kõrgeima tunnustuse ja teda peeti saadud tulemuste
põhjal esimeseks ja parimaks. Sellel
aastal toimus positiivse tulemusega
riigihange ehitaja leidmiseks. Kõigi
meie poolt nõutavate kriteeriumite
kohaselt osutus parimaks ja seega ka
ehituskonkursi võtjaks Sessoinramps
OÜ. Aprillis sõlmiti ja allkirjastati
antud firmaga leping skatepargi

konstruktsioonide valmistamiseks
ja paigaldamiseks Loksal. Juba on
algust tehtud ettevalmistustöödega.
Suve lõpuks on meil linnas uus
rulapark.
Projekti finantseerib LEADERI
abiprogramm 45 440 euroga.
Projektis
osalemiseks
nõutava

Koostöölepe Eesti Töötukassaga
Loksa linn ja SA Loksa Kultuur sõlmisid koostööleppe Eesti Töötukassaga ja
alates 15. maist kuni juulini toimuvad linna töötutele tööharjutused. Nädalas
toimub 4 tööpäeva ja baasiks on Loksa kultuurikeskus, kes töötukassalt
ruumide eest renti ei võta. Kokku 40 tööpäeva jooksul on tagatud osalejatele
grupitöö vahendid ja materjalid ning nad saavad tasuta lõunasöögi ja
kohvipausid.
Linnavalitsus võimaldab osalejatele järgmisi tegevusi: linna lillekastide
hooldamine, laste mänguväljakute korrastamine, tööd linna terviserajal jne.
Linn kindlustab osalejad ka nende tööde tegemiseks vajalike vahenditega.
Kultuurikeskus loodab meeldivat koostööd!
SA Loksa Kultuur tegevjuht Helle Lootsmann

Loksa Lasteaed Õnnetriinu on kollektiivsel puhkusel
02.07 - 29.07.2018.
Valverühm töötab 01.08.- 03.08.
ja 06.08 -10.08.2018.
Ilusat suve!

omaosaluse maksumuse 11 375
võtab Loksa linn enda kanda.
Marija Kudrjakova
projekti autor ja läbiviija,
MTÜ Loksa Arenduskeskuse
juhatuse liige

Loksa vene haridus – 70
6. juunil kell 15.00

toimub Loksa Gümnaasiumi saalis
pidulik kontsert-aktus ja
venekeelse juubeliraamatu
esitlus.
Peale aktust saab kohapeal osta
raamatut ja teisi
Loksa kooli juubeliaasta meeneid.

TERE TULEMAST!!!

Loksa
Linnaraamatukogu
lahtiolekuaeg suvel
Loksa Linnaraamatukogu on
suletud 02.07-30.07.2018,
avame uuesti 31. juulil 2018.
Interneti ja arvuti kasutamise
võimalus sel perioodil Loksa
Linnavalitsuses.
Ilusat suve!
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Tasuta õigusabi osutamisest
erivajadustega inimestele
Selle aasta aprillis täitus Eesti Puuetega Inimeste Kojal ja SA Õigusteenuste
Bürool esimene tegevusaasta, kus üle Eesti on jagatud erivajadustega
inimestele tasuta õigusabi. Tänu Justiitsiministeeriumi rahastusele saame
osutada sihtgrupikeskselt disainitud teenust, mis on kavandatud lahendama
keskmise, raske ja sügava puudega isikute õigusmuresid. Peale esimest
aastat on sobiv aeg anda väike ülevaade, kuidas on abi osutamine kulgenud.

Õigusmurede ring on ulatuslik

Juristid on valmis juhendama ja abistama peresuhetest tekkinud probleemide,
näiteks laste ülalpidamis- või hoolduskohustuse mittetäitmisega
seotud murede lahendamisel, elatise väljanõudmisel. 2017.a. rakendus
täitemenetluseaegne elatisabi nõudmise võimalus. Sõltuvalt elatise suurusest
kohtuotsuses, maksab riik kuni 100 eurot kuus (kui kohtuotsuses on elatis
väiksem, siis kohtu poolt otsustatu). Oma last abistada on iga vanema
kohustus. Kahju, et liiga sageli tuleb selleks kohtuuksi kulutada ja hiljem ka
kohtutäituri poole pöörduda.
Juristi poole pöördutakse võlgade, lepingute, tööalaste, eluaset ja
sotsiaalteenuseid puudutavate küsimustega. 2018.a. algus on olnud
täitemenetlusasjade rohke. Muudatused täitemenetluse seadustikus on
toonud kaasa täiturite uusi praktikaid ja sellega seoses asjaajamismuresid
väga viletsas sissetulekuolukorras erivajadustega isikutele. Täitemenetlus
ei tähenda, et kohustusi ei tuleks täita. Seaduses on alles ka põhimõte,
millisele sissetulekule ei saa sissenõuet pöörata. Kuid juurde on loodud 20%
sissetuleku arestimise erand ja klausel, et sissetulekut ei arestita, kui see jääb
alla kehtestatud toimetulekupiiri (140 eurot).
Muudatus on põhjustanud alates veebruarist võlglastele ootamatuid 140 eurot
kasutada jätmise sissenõudmisi. Täituri tegevuse kohta „protesteerimise“
tähtajad on väga lühikesed, kuna avaldus tuleb esitada kolme tööpäeva
jooksul.

Esimene õigusabiaasta möödus töörohkelt

Üle Eesti pöördus õigusteenusele 874 puudega isikut. Piirkondade
esikolmikusse ja planeeritust aktiivsemad olid Harjumaa, Tartumaa
ja Pärnumaa erivajadustega isikud. Aktiivsemad piirkonnad said
nõustamisvõimalust juurde Hiiumaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Järvamaa
ja Raplamaa arvelt. ÕTB kliendiportfelli analüüsist nähtub, et enim oli
klientide seas keskmise puudega isikud (52%), raske puudega kliente oli
38% ja sügava puudega abistatuid 10%. Puudespetsiifilist statistikat ÕTB
ei kogu, kuna ei pea seda põhjendatuks ebaproportsionaalse isikuandmete
töötlemise vaates.

Ühiskanalisatsiooni kasutamine on palju
mugavam ja soodsam kui reovee
äraveo teenus

Aja möödumisel reovee
kogumismahutid armortiseeruvad
ning vajavad reostuse ära
hoidmiseks väljavahetamist. Reovee
maasse lekkimine mõjutab otseselt
meie elukeskkonda.
Koostöös keskkonnainspektsiooniga
teostatakse Loksa linnas
pistelisi reoveemahutite ja
nende tühjendamise kontrolle.
Rikkumiste tuvastamisel võidakse
karistada rahatrahviga kuni 100
trahviühikut (400€). Olge valmis
esitama dokumente/kviitungeid
viimase aasta reovee äraveo
kohta. Kusjuures tarbitud vee ja
reovee äraveo maht peab olema
korrelatsioonis.
Septikut ja imbväljakut Loksa linnas
kasutada ei tohi. Ühiskanalisatsiooni
kaudu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise tasu on 2,30€/m³.
Üks koorem reovee äravedu (kuni

Tegemised Loksa
Linnaraamatukogus
Aprillis oli raamatukogus kaks
näitust - Haapsalu Fotoklubi ja
fotorühmituse Hetkepüüdjad
näitus „OSMUSSAAR - Kivine
maakild Soome lahe Suudmes“
ja hästi vahva näitus „Armastame
Eestimaad“, oli Loksa Lasteaiast
Õnnetriinu.
Loksa Linnaraamatukogu

Esimese aasta statistikale tuginedes iseloomustab õigusnõustamise teenust
saanud „keskmist“ klienti: 47,4% on üksikud inimesed – majanduslik/
sotsiaalne toimetulek enamasti keerulisem; 25- 49- aastaseid kliente on 40%,
üle 55 aastaseid kliente on 41%; vene keelt kõnelevaid isikuid 40%.
Õigusmurede esikolmikusse kuuluvad perekonnaõigusega seotud teemad
44% juhtumitest, millest omakorda elatiseasju 40%, hooldusõigusemuresid
17%, lahutusi ja varajagamisi 29%. Teisel kohal on 31% pöördujatest
muresid seoses võlasuhetega (kohustustega) ning kolmanda suurema
teemana vajatakse 13% juhtumitel abi täiteasjade lahendamisel. 57%
kliendijuhtumistest on pikemat koostööd nõudvad- õigusdokumentide
koostamised, juhendamised, it-abi ning asjaajamine.

Otsi lahendusi esimesel võimalusel!

Juristid panevad südamele, et muredele tuleb asuda lahendusi otsima esimesel
võimalusel! Erivajadustega isikud on oodatud õigusnõustamisteenust saama
15-s tõmbekeskuses, kus juristid on valmis vastu võtma keskmiselt üks
kord kuus- seda ei ole liiga palju, kuid telefonid töötavad ÕTB-s kõikidel
tööpäevadel, helistada ja asja joonelhoidmist saab alustada ikka.
Ja veel, alati nimetage, kui teile tundub, et teil on oma murega kiire, eriti kui
tegevused on seotud kohtasjadega ja tähtajad on väga lühikesed!
Loodame, et 2018.a. saab olema murranguline aasta ning teenuse avastavad
enda jaoks eelmise aasta vähemaktiivsed piirkonnad, et abivõimaluse info
jõuab senisest enam raske ja sügava puudega kaasmaalasteni! Märgake,
hoolige ja edastage info!
Soovime, et hädasolija teaks, et abi on helistamise kaugusel!
ÕTB telefonid on 53850005 ja 6015122
www.epikoda.ee/oigusnoustamine
www.otb.ee
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) sõlmis Justiitsministeeriumiga
koostöölepingu, millega kohustus osutama õigusnõustamise teenust 15-s
nõustamiskohas üle Eesti (täpsema loetelu nõustamiskohtade osas leiab
EPIKoja veebilehelt: www.epikoda.ee/oigusnoustamine). Õigusteenuse
geograafiliselt ulatuslikum korraldamine toob kaasa võrdse kohtlemise
„saartest setuni ja lõunast põhjarannikuni“ ning on üks puuetega inimestele
uuenenud õigusnõu tagamise eesmärke.
Hille Raud
SA Õigusteenuste Büroo juhataja

5m³) maksab 30€. Keskkonna
ja majandusliku tasuvuse
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.
Ühiskanalisatsiooniga liitumistasu
on 1137,82€, millele lisandub
kinnistusisese kanalisatsiooni
ehitus.
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€.
-Ülejäänud osa tuleb tasuda
kolme aasta jooksul pärast
liitumislepingujärgsete ehitustööde
vastuvõtmist, vastavalt poolte poolt

Töökaaslased Loksa
Gümnaasiumist

Mälestame sügavas kurbuses
seltsi auliiget, kodu-uurijat ja
soomepoissi
VÄINO JOHANNES PIIKMANNI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Eru lahe Rannarahva Selts

NB! Põhjendatud taotluse alusel
saab liitumistasu ajatada ka
20%+20%+60%.
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/
blanketid-keskkond. Täiendav info:
haljastus@loksa.ee või
tel 5551 2015
Andres Kaskla
abilinnapea

Loksa ujumisvõistlused kevad 2018
tulemused
50m vabalt
P 6 - 9 klass
1. Artur Sankin 33.35
2. Ranel Liivamägi 35.46
3. Mark Perman 35.89
T 6 - 9 klass
1. Johanna Öösalu 39.85
2. Grete Tuur 40.01
3. Anna Elisa Mänd 43.49
P 4 - 5 klass
1. Uku Trolla 42.80
2. Villiam Kütt 50.79
3. Semjon Han 54.71
T 4 - 5 klass
1. Johanna Süda 34.30
1. Linda Trolla 38.76
2. Alisa Kask 41.79
P 2 - 3 klass
1. Hendrik Hang 42.46
2. Karl Kustav Terras 42.98
3. Kevin Julius Kiviberg 49.64
T 2 - 3 klass
1. Saskia Tuur 43.55
2. Roosi Mänd 47.97
3. Kirke Külmsaar 50.57
P 1 klass
1. Mikhail Kholod 1.26,85
2. Nikolai Levin 1.48,83

50m selili
P 6 - 9 klass
1. Artur Sankin 37.68
2. Mark Perman 42.38
3. Ranel Liivamägi 45.03
T 6 - 9 klass
1. Grete Tuur 42.57
2. Anna Elisa Mänd 47.08
3. Lena Gubenkova 50.54
P 4 - 5 klass
1. Uku Trolla 49.10
2. Villiam Kütt 54.96
3. Semjon Han 1.01,09
T 4 - 5 klass
1. Johanna Süda 42.08
2. Alisa Kask 46.31
3. Linda Trolla 47.71
P 2 - 3 klass
1. Hendrik Hang 51.73
2. Kevin Julius Kiviberg 54.89
3. Karl Kustav Terras 55.88
T 2 - 3 klass
1. Saskia Tuur 49.99
2. Kirke Külmsaar 53.66
3. Roosi Mänd 55.22
P 1 klass
1. Mikhail Kholod 1.09,32
2. Nikolai Levin 1,19,76

Mehed
1. Priit Ratassepp 30.84
2. Tarmo Amer 45.09
3. Rein Kane 45.73
25m vabalt

Mehed
1. Tarmo Amer 53.13
2. Rein Kane 56.29
25m selili
P - lasteaia lapsed
1. Kaur Rosen 28.01
2. Oliver Siirus 32.79
3. Karel Peetermann 33.21
T - lasteaia lapsed
1. Piia Mänd 37.49
2. Katriin Ratassepp 40.69
3. Emma Marta Treumuth 43.15

P- lasteaia lapsed
1. Kaur Rosen 28.39
2. Oliver Siirus 31.47
3. Karel Peetermann 38.01
Südamlik kaastunne Valentina
Rjabõškinale
EMA
surma puhul.

allkirjastatud maksegraafikule
455,13€ (12,65€ kuus).

T - lasteaia lapsed
1. Emma Marta Treumuth 31.06
2. Katriin Ratassepp 39.18

Järgmiste võistlusteni!
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Kodutütred ja noorkotkad võistlesid luureretkel
Kaitseliidu korraldatud Harju maleva patrullvõistluse Luureretk 2018
võitsid teist aastat järjest Loksa
noorkotkad võistkond LÜRVO ja
Kiili Imelise Aasa kodutütred.
Kolmepäevasel luureretkel tulid
ennast proovile panema täpselt
sada võistlejat, kes jagunesid neljaliikmelistesse meeskondadesse.
Omavahel võtsid mõõtu 15 Harju
maleva Noorte Kotkaste ja 10
Kodutütarde võistkonda.
Stardijärjekord pandi paika enne
võistlust rühmajuhendajate poolt,
kes konkureerisid omavahel mälumängus Kuldvillak. Kuldvillakus
kõige rohkem punkte kogunud
rühmajuhendaja sai oma meeskonnale valida soodsama stardikoha.
13–18 aastased võistlejad läbisid
55 kilomeetrisel rajal 17 erinevat
kontrollpunkti, mille eesmärk oli
testida noorte teadmisi ja orienteerumisoskusi koos põnevate võistlusmomentidega. Luureretke suurim
rõhk on ülesannete lahendamisel,
sest seal jagatakse võistkondadele
soorituste eest punkte. Ajaline faktor
tuleb mängu siis, kui võistkonnad
koguvad finišeerides võrdselt punkte.
Näiteks viiendas kontrollpunktis

pidid võistlejad läbima meditsiiniharjutuse, kus neil tuli aidata autoavariis kannatanuid. Kiili Imelise
Aasa kodutütar Kärt Roossaar tõdes,
et harjutus polnud lihtne, kuid nad
said sellega hakkama.
Ta lisas, et sooritusele aitas kaasa
meeskonnaliikmete varasem kokkupuude meditsiiniharjutustega. „Mõned liikmed meie meeskonnast on
läbinud 16 tunnise meditsiinikursuse
ja puutunud sarnaste ülesannetega kokku varasematel patrullvõistlustel,“ rääkis Roossaar.
Kaheksandas kontrollpunktis tuli
võistlejatel läbida takistusrada. Iga
meeskonnaliige oli kinnitatud nööri
külge ja pidi koos nööriga liikuma
etteantud keerulisel trajektooril.
Samuti pidi iga võistleja sooritama
rajal ühe ülesande. Näiteks Loksa
rühma noorkotkas Marko Metuse
ülesandeks oli lasta vibuga märklauda.
„Alguses ei saanud vedama, pärast
ei saanud pidama,“ tõdes Metus
takistusraja ülesande lõppedes.
Ta ütles, et takistusrada polnud
füüsiliselt kerge läbida, kuid see oli
üks huvitavamaid kontrollpunkte.
Noorkotkaste
võitjameeskonna
Loksa rühma liige Marko Metus
sõnas, et nende meeskond startis

Jüriöö teatejooksu
tulemused
Kokku osales 8 võistkonda.
3.-6. klasside arvestuses sai võidu 4a klassi võistkond ajaga 17.34. Klassi
eest jooksid: Linda Trolla, Johanna Süda, Katariina Gusseva, Alisa Kask,
Jessika Jõesaar ja Uku Trolla.
Teise koha sai 6a klass koosseisus: Liisa Laur, Martti Neidla, Kregor Latt,
Kuldar Süda ja Eleriin Vaas ajaga 18.01. Kolmandana ületas finišijoone 5a
klassi võistkond ajaga 19.56. Osalesid: Kristen Kurg, Leenu Aasrand, Karola
Rõhlik, Raul Laht, Daaniel Timtsenko ja Kristjan Gergerdt. Tubli jooksu
tegid ka kõige nooremad osalejad 3a klassist. Võistkonnas osalesid: KevinJulius Kiviberg, Hendrik Hang, Karl Kustav Terras, Artur Dzamal Tuteljan,
Kaisa Kütt, Milana Gorgodze ja Enrike Einstruk. Aeg oli 21.51.
7.-8. klasside arvestuses võitis jooksu 8.a klass. Nemad võitsid võistluse ka
üldarvestuses ajaga 15.36. Klassi eest jooksid: Kevin Piibemann, Mihkel
Kaugerand, Aleks Gregor Niiholm, Anni Jõe, Joonas Rajamägi, Kristjan
Tarning ja Andrei Bekker. 7.a klassi eest jooksid: Romet Viisitamm, Paul
Paesüld, Johannes Paesüld, Liisa Riin Linno, Eliisa Gusseva ja Uku Aasrand.
Nende aeg oli 16.26.
Täiskasvanute arvestuses osales üks naiste ja üks meeste võistkond. Naised
olid väga vaprad ja lõpetasid võistluse ajaga 19.57. Nime all“ Kõige
lahedamad“ jooksid: Janett Treisalt, Silvia Piikmann, Marelle Süda, Johanna
Öösalu, Eliisabeth Jordan, Adriana Jordan ja Hilleri Treisalt.
Mehed, kes jooksid, olid: Kristo Metus, Arvo Liivamägi, Pent Paalberg ja
Tauno Hang. Ajaks oli 15.40.
Auhinnad olid traditsioonilised - kõigile kringel, soe tee, õunad ja diplom.
Ootame järgmisel aastal starti vähemalt kaks korda rohkem võistkondi!
Head treenimist!

patrullvõistlustele kindlate võidumõtetega. „Teeme nii hästi kui
oskame ning teeme oma ülesanded
ära. Tavaliselt lähme võidu peale,“
rääkis ta.
Parimate Noorkotkaste võit tuli
Loksa meeskonnale LÜRVO.

Võistkonda kuulusid (vasakult)
Siim Aksel Amer, Märt Mägi,
Marko Metus ja Kaarel Eelmäe.
Loksa rühma noortest lõpetasid kõik
startijad, sest rajale läksid ka Alex
Alliksaar, Pert Paesüld ja Helina
Peek, kes osalesid esmakordselt
vanemate arvestuses.

Harju maleva Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde võitjameeskonnad lähevad Harju malevat ja ringkonda
esindama vabariiklikel võistlustel
Mini Erna ning Ernake.
Rms Siim Saavik
Teavituskeskus

Loksa Gümnaasiumi noored
võõrustasid väliskülalisi
17. aprillil jõudsid Loksa linna 22
Erasmus+ projektis „Võrdsete võimaluste eest“ osalevat õpilast ja
õpetajat. Eestisse tuli õppureid kolmest koolist - Itaaliast Pattist ning
Frosinonest ja Rumeeniast Satu
Marest. Igast koolist tuli viis õpilast
koos õpetajatega.
17. aprilli õhtul tutvusid välismaalased oma majutajatega, kellest said
pea nädalaks neile asenduspered.
Järgneval kolmel päeval toimusid
Loksa koolis õpitoad, mis olid huvitavad ning meeldisid kõigile. Tubades õpiti uusi teadmisi soolise ja
vanuselise ebavõrdsuse teemal. Iga
kooli esindus viis läbi tunnid, mille
käigus teemat käsitleti. Õppimise
käigus loodi uusi tutvusi, naerdi naljade üle ning veedeti koos aega.
Õhtuti
kohtuti
Loksa
linna
noortekeskuses, kus mängiti piljardit, lauajalgpalli, kaarte ning tantsiti seltskonnatantse. Koos veedetud
õhtud meeldisid külalistele kõige
rohkem, sest need oli lõbusad ja tekitasid ühtsustunnet. Nädalavahetusel
(21. ja 22. aprillil) korraldas kool
väljasõidud Lahemaa rahvusparki
ja Tallinna. Rahvuspargis külastati
Viru raba ja Sagadi mõisakompleksi.
Enim jäi külalistele meelde matk
Viru rabas – kõndida mööda jalgteed
soisel alal oli kõigile uus kogemus.
Tallinnas käidi Kadriorus, Kumus
ja vanalinnas. Osadele meeldis Tallinnas väga, aga osad rumeenlased
pidasid varem külastatud Helsingit
huvipakkuvamaks. Küll aga meeldis kõigile Loksa linn, kuna see on
väike, kompaktne ja rahulik.

Rumeenlased ja itaallased kiitsid
eestlaste ilu ja lahkust. Ainuke
nüanss, mille üle kurdeti, oli halb
ilm, sest külalised on harjunud
soojade ilmadega ning sel ajal Eesti olnud külmad ja vihmased ilmad
polnud neile meeltmööda. Üldkokkuvõttes oli projektikohtumine kõigile huvitav, hariv ning lõbus. Loksa

linn ja õpilased jätsid projektis osalejatele väga sügava mulje ning nad
ootavad meid juba tuleval sügisel
Rumeeniasse Satu Maresse.
Kendra Kari
Kaarel Eelmäe
Loksa Gümnaasiumi õpilased
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Projektipäev „Õpilane õpetab lasteaialast“
16. mail toimusid Loksa koolis lahtised ringitunnid lasteaia
vanemale rühmale. 4.a ja 5.a klassi programmeerimis- ja kodundusringi õpilased tutvustasid tulevastele koolikaaslastele,
milliseid toredaid tegevusi pakub Loksa kool lisaks õppetundidele. Kodundusringis valmistasid õpilased koos lasteaialastega magusa kohupiimakorvikese, mille kaunistasid
omanimelise lipukese ja šokolaaditähega. Programmeerimisringis tutvustasid 4.a klassi õpilased haridusliku roboti Ozobot kasutusvõimalusi. Kuna Loksa kool on liikuma kutsuv
kool, siis vahetunnis lustisid kõik koos võimlas 3.a klassi
õpilaste, oma tulevase klassijuhataja Malle Kruselli ja kehalise kasvatuse õpetaja Merike Moksi juhendamisel.
Oli üks vahva päev. Väikesed sõbrad lasteaiast - kohtumiseni
sügisel, me ootame Teid!
Programmeerimis-ja kodundusringi õpilased,
Annely Vill, programmeerimisringi juhendaja
Külli Adler, kodundusringi juhendaja
Riina Paartalu, huvijuht

90 aastat direktor Robert Adamsoni sünnist
16. mail möödub 90 aastat Loksa kooli kauaaegse direktori ja õpetaja Robert
Adamsoni sünnist. Ta sündis 1928. aastal Pihkva oblastis. Õppis aastatel
1937-1941 Smolniki algkoolis, aastatel 1944-1950 Põltsamaa Keskkoolis,
1950-1952 Tallinnas Õpetajate Instituudis. Juba keskkoolipäevil teadis, et
koolmeistriamet on tema õige leib. Aastatel 1947-1950 töötas Põltsamaa
Keskkoolis majandusjuhatajana.
Siis tõi elu ta Loksale. Aastatel 1952-1954 töötas R. Adamson Loksa
Rajooni Haridusosakonna juhatajana. Alates 1954. aastast Loksa Keskkooli
direktorina. Töö algaastail, 1953-1956 jätkas ta õpinguid Tallinna
Pedagoogilises Instituudis, omandades kõrghariduse ajaloos.
Just Robert Adamsoni ajal oli Loksa koolil üks vabariigi suuremaid
internaate, kus elas õpilasi Kolgast, Kõnnust, Kuusalust, Pranglilt, Võsult.
Internaadis oli sel ajal õpilasi üle 200.
Ta oli suur majandusmees. Mees, kes „elas koolile” ja tegi palju. Tema
direktoriks oleku ajal ehitati terve koolilinnak: valge koolimaja (1956),
õpetajate elamu (1957), kaks internaadihoonet, endine parteikomitee hoone
kohandati internaadiks, ehitati garaaž ja katlamaja, koolimaja juurdeehitus
(1967), võimla (1979).
Mindi üle ainekabinettidele: bioloogia-, ajaloo- ja saksa keele kabinetid olid
Harju rajooni näidiskabinetid. Kõikide nende suurte ehituste, ettevõtmiste
eestvedajaks, varustajaks oli Robert Adamson.
Koolil oli sel ajal esmaklassiline isetegevus. 1952-1954 töötas koolis
tulihingeline muusikamees Ülo Madissoo. Tema juhendamisel töötasid
arvukad koorid, ansamblid, puhkpilli- ja estraadiorkester, esinesid solistid.
Orkestritele muretseti Robert Adamsoni eestvedamisel kõik vajalikud pillid.
Direktori eestvedamisel loodi 1966/67. õppeaastal kooli juurde spordikooli
grupid. Koolil oli oma valgustatud liuväli, kus õhtuti muusika saatel uisutati.
1972/73. õppeaastal avati kooli juurde muusikakool.
Koolil olid oma bussid. Palju käidi ekskursioonidel Eestis, Lätis, Leedus,
Karpaatides, Krimmis. Väga tihti käidi Tallinnas teatris.
Adamsoni tegevusperioodi jäi ka kooli 100. sünnipäeva tähistamine 1967. aastal.
Robert Adamson pidas väga lugu tööinimestest. Tihti ütles ta mõne poisi
kohta, kel koolis ei läinud hästi, aga tööks olid käed lahti: „Kui ta tööd teeb,
ei siis veel hullu ole.”

Õppekäik jäätisemuuseumisse ja Eesti Panga muuseumisse
2. mail käisid Loksa Gümnaasiumi
2.a klassi majandusringi õpilased Tallinnas õppekäigul jäätisemuuseumis
ja
Eesti
Panga
muuseumis. Õppepäev oli tore jätk
koolivaheajale, aga samas igati hariv
ja kasulik. Õpilased said rohkelt uusi
teadmisi ja kinnistasid varasemalt
koolis õpitut.
Laste muljeid teistmoodi koolipäevast:
Triinu-Liis - Mulle meeldis
jäätisemuuseumis, sest seal olid
sellised mängud nagu pusle, tripstraps-trull, sõnamäng ja liikuv
pusle.
Brigita - Jäätisemuuseumis
saime teada, et Eesti esimese
jäätise mõtles välja onu Eskimo

ja et selleks oli vanilje jäätis. Me
saime jäätis süüa ja kingituseks
lauamängu. Eesti Pangas saime
teada kuidas käis kaubavahetus
vanasti.
Kirke - Jäätisemuuseumis räägiti
jäätise tegemise ajaloost ja nägime
Eesti esimest jäätisetegemise
masinat. Eesti pangas nägime
vahakujusid inimestest, kes on
ajaloo jooksul Eesti pangandusega
seotud olnud. Saime kaasa osta
suveniire. Oli tore ja õpetlik päev.
Hendrik - Eesti Panga muuseumis
nägime rahatähti, mida on Eestis
kasutatud vanast ajast tänaseni.
Lisete-Marleen - Jäätisemuuseumis
said kõik kirjutada oma nime
jäätisepulgale ja panna selle pulga

Jevdokia Russanova - 90

Mõned mõtted Robert Adamsonilt:
„Mäletan, kui käisime lahtise veoautoga 1955. aastal Leningradis ekskursioonil ja olime rõõmsad pealegi. Nüüd ei nõustuks sel viisil vist mitte
Kolgaküllagi sõitma. Meelest ei lähe lõputu puude lõhkumine, ladumine
kooli õuel. Poisid kasvasid tugevad ja sitked, niisugused, kes tahtsid ja
mõistsid tööd teha. Aeg muutub, lapsed samuti. Iga aeg väärib oma lapsi.”
(7. oktoobril 1979)
„Kolhoosi viidi kartuleid võtma kuuks ajaks – lahtises autokastis. Hea oli, kui
leiti koht, kus riideid kuivatada. Midagi selle töö eest ei saadud. Aruandeid töö
kohta ei nõutud. Kõige parem kasvataja on töö ise. Lapsed on ju ammusest
ajast vanemate kõrval tööd tegema õppinud.” (1. september 1983)
„Töö on mul tore olnud, kool koduaknast ja kodu kooliaknast näha. Vahel
on küsitud, kas nii ei ole raske elada, kui kodu koolist paarikümne sammu
kaugusel, kogu aeg justkui ühes keskkonnas. Ei ole raske, kui kool kogu elu
ongi.” (14. jaanuar 1988)
1991. aastal läks Robert Adamson pensionile, olles töötanud koolis 37 aastat.
Lõpetanud oli 37 lendu, lõpetajaid 1604.
Robert Adamson suri 14. jaanuaril 1995. aastal ja on maetud Tallinna
Metsakalmistule.

28. mail tähistab oma 90. sünnipäeva
Loksa kooli kauaaegne õpetaja Jevdokia Russanova. Ta on sündinud 1928.
aastal Bolšie Lepjagi külas Belgorodi
oblastis. Väga varakult jäi emata.
Õppis kohalikus külakoolis. Kui
algas sõda, oli Jevdokia lõpetanud
kuuenda klassi. Õppimine kat-kes,
kuna küla sattus vaenlase piiramisrõngasse. Peale sõda lõpetas kooli

ja astus Belgorodi oblasti Veldejevka
Pedagoogilisse Kooli. Peale lõpetamist
suunati Jevdokia Russanova algklasside õpetajaks Horošilovi külla
Kurski oblastisse.
1949. aastal läks mehele, perre sündis
kaks poega.
1956. aastal tuli pere Eestisse ja asus
elama Loksale. Samal aastal alustas
Jevdokia Russanova tööd algklasside
õpetajana Loksa Keskkoolis.
Ta tundis väga hästi vene rahvaluulet,
rahvamuistendeid, naljandeid, vanasõnu, rahvalaule. Kõik tema tunnid olid
üles ehitatud nende teadmiste baasil.
Õpilased töötasid tema tundides suure
huviga. Paljud tema endised õpilased,
praegused kauaaegsed Loksa elanikud,
mee-nutavad suure austusega oma kunagist õpetajat.
Jevdokia Russanova läks pensionile
1983. aastal.
Käesoleval ajal veedab Jevdokia Russanova vanaduspäevi Loksa Eakate
Kodus.
Loksa koolipere soovib rahulikke
vanaduspäevi ja lähedaste toetust.

jäätisemuuseumi seinale. Neid oli
seal seimal juba väga väga palju.
Pangamuuseumis nägime suurt
kullakangi.
Raigo - Mulle meeldis jäätisemuuseumis väga. Nägime seal vanu
jäätisetegemise masinaid ning pilte
ja filmi onu Eskimost ehk Evald
Roomast. Eesti Panga muuseumis
sain teada, kuidas kontrollida kas
raha on õige või võltsitud. Vanasti
karistati valerahategijaid keeva õli
sisse kastmisega. Selle kohta oli
muuseumis varjuteater.
Külli Adler
majandusringi juhendaja
majandusringi õpilased

AKTUSED LOKSA
GÜMNAASIUMIS
Põhikooli lõpuaktus
20. juunil
kell 16.00.
Gümnaasiumi
lõpuaktus 21. juunil
kell 18.00.
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Tervisekuu Loksal
Aprill on juba aastaid Eestis südameja tervisekuu, toimuvad väga
erinevad tervistedendavad üritused.
Loksal toimus kevadine tervisepäev
21. aprillil. Ilm oli õues liikumiseks
suurepärane ning kepikõnnimatkale
kogunes päris paras hulk osavõtjaid.
Matkapikkus oli umbes 7 kilomeetrit.
Enne kepikõnnile minekut mõõtsid
pereõed Ljudmilla Kuljuhhina ja
Margi Lepp kõigil vererõhku ja
veresuhkrut ja rääkisid ka tervislikust
toitumisest ja liikumisvajadusest.
Tutvuti ka TAI poolt välja antud
tervistedendavate infolehtedega.
Need, kes tundsid, et kepikõnd
on nendele liiga raske, said peale
vererõhu mõõtmist minna ujulasse
ujuma. Matkalised aga kasutasid
ujumisvõimalust hiljem peale kõndi.
Suur tänu Heli Pitertsevile, kes pani
paika seekordse matkaraja ja oli ka
aktiivne tempotegija.
Kõik kepikõnnimatkalised jäid päevaga
väga rahule, sest ilm oli ilus ning seltskond väga meeldiv ja rõõmsameelne.
Eriti tore oli organiseerijate jaoks aga
see, et igaaastastele osalejatele lisaks
tulid seekord tervisepäevale ka uued
huvilised.
Vesiaeroobika treeningute vastu on
huvi olnud alati suur ning osalised
jäid väga rahule. Kindlasti tuleb
sügiseks leida uus vesiaeroobika

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone kinnistu
aadressil Kalurite tn 2b, Loksa linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmis-maa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind
21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike tiikide põhja-kaldal,
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 300 m. Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

treener. Suur tänu seekordse vesiaeroobikatreeningu läbiviijale Liina
Liivamäele.
Ka ujumistreening julgustas osalejaid edaspidi täiskasvanute treeningutesse tulema.
Kõige rahvarohkem aprillikuine
terviseüritus Loksal on alati olnud

jüriööjooks, nii ka seekord.
Täname kõiki osavõtjaid ja ürituse
õnnestumisele kaasaaitajaid.
Terviseüritused
olid
osaliselt
rahastatud „Rahvastiku tervise
arengukava 2009-2020“ vahenditest.
Tervisekuu organiseerijad

Aprill – tervisekuu

3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn,
pindalaga 3232 m², sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine kaheks eramu krundiks),
enampakkumise alg-hind 32 320 eurot. Kinnistu asub Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
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.
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.
6. Loksa linn võõrandab suulisel enampakkumisel Loksa linna omandis olev 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.

Aprillikuu
me
pühendasime
tervisele. Rääkisime palju tervist
edendavast eluviisist, inimese keha
ehitusest, tervislikust toitumisest.
Lapsed said teada palju uut ja
jagasid kodus saadud teadmisi.
Omalt poolt, selleks, et võtta kokku
meie
vestlused,
korraldasime
lasteaias tervisepäeva. Sellel aastal
oli tervisepäev pühendatud meie
kõige olulisemale organile – meie

südamele ja kõigele sellele, mis teeb
meie südame rõõmsaks ja terveks.
Nagu ka eelmise aasta tervisepäeva
läbiviimisel aitas kaasa Jekaterina
Pavlova – kiirabi töötaja, kes rääkis
ja näitas lastele, kuidas jälgida oma
tervist, milline toit on tervislik ja
millist on vaja vältida, kuidas treenida
oma südant. Pärast kuulamist
jagasid lapsed ise taldrikutele
tervislikud ja ebatervislikud toidud,

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.

Aknakatted,
rulood,
ribikardinad

vormistasid ühe portsu, õues tehti
koos liikumisõpetaja Margaritaga
võimlemist ja lõpuks joonistasid
asfaldile kõik, mis on kasulik meie
südamele.
Olge terved!
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
õppealajuhataja

-30%

01.06-30.06.2018

OÜ Velwin, Tallinna tn 33,
Loksa
Tel +372 5666 2224

7. Kinnistu Tallinna tn 5, alghinnaga 62 048 eurot. Tootmismaalpaiknevad
Marsalis Metall OÜ sadevee pumpla ja OÜ Loksa Haljastus kanalisatsioonipumpla. 3878 m² suurusele kinnistule on võimalik rajada tootmis- või
teenindusettevõte. Kinnistul olemas vesi ja kanalisatsioon, sadeveesüsteem ja elekter.

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 14.06.2018
kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

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

LOKSA AUTOREMONT OÜ

MÜÜA SÕELUTUD
MULDA
info@sõelutudmuld.ee

Registreerimine:
5813 7151 Aleksei

Pakume ka transporditeenust,
liiva, killustikku jt puistematerjale.

Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus, autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded!
Remont ja diagnostika

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd.
Tel: 5557 9399

505 4150

