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COOP-i Loksa Konsum on avatud
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Loksa Konsumi taasavamist oodati
pikisilmi. Endise poe sulgemisest
kuni uue avamiseni kulus kaheksa
kuud.

Loksa linnale aegade jooksul hulga
kuulsust toonud.
Poe ehitas OÜ Fund ning projekteerijaks oli Aleksander Skolimowski. Ehitajad olid tublid, hoone
sai valmis isegi plaanitust varem.

Endise poe kohale kerkis igati
kaasaegne ja linnapilti ideaalselt
sobituv hoone. Uue hoone välisfassaadi üks osa on ehitatud punakaspruunist tellist meenutavast kivist, just sama värvi punane tellis on

Rikkalik kaubavalik ja lahked
müüjad
Kaupluse pidulikule avamisele kogunes pea paarsada inimest – ikkagi suursündmus meie linna jaoks, ja põnev
ka. Lindi lõikasid läbi Loksa Coopi

Hilleri Treisalt, abilinnapea

kaupluse juhataja Annika Goršanova,
Loksa linnapea Värner Lootsmann
ning Harju Tarbijate Ühistu nõukogu
esimees Heino Reesel. Loksalaste
kingitusena seisab poe ukse juures ilus
istepink.
Lisaks Konsumi müügipinnale asuvad hoones veel Benu apteek ning
lillekauplus. Ruumid on avarad ning
kaubavalik väga lai. Lisaks tavalisemale
toidu- ja tööstuskaubale on müügil
ka värsked saiakesed, kohv ja
Coopi kokkade valmistatud soe toit.

Elevust on tekitanud nutikassad,
võimalik on kasutada puldiga skaneerimist või siis ise kassas kaup
läbi skaneerida. Teenindajad on väga
abivalmilt kõiki ostjaid nutikassade
juures aitamas, sest iga uus asi vajab
ikka harjutamist.
Poe parkla sageli on autodest nii
tulvil, et parkimiskoha leidmiseks
tuleb kaugemale sõita.
Konsumi töötajatele edukat müügitööd ja loksalastele häid oste!

Loksa linna uued
ilmakodanikud

tütar
Sofia Kuznetsova
Palju õnne
vanematele!
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150 aastat ühist
laulmist

Lipupäev Loksa Gümnaasiumis

Värner Lootsmann,
Loksa linnapea, Kuusalu vallavolikogu
aseesimees
Laulupidude sünnihetkest on möödunud
150 aastat. Suvel 1869 kogunesid
46 meeskoori 822 lauljaga ja 5
puhkpilliorkestrit 56 mängijaga Tartusse,
et panna alus meie ühisele ja imeilusale
traditsioonile. Laulupidu on palju rohkem
kui pelk rahvuslik pidustus – ka pole selle
suurus kätketud kõlavasse UNESCO
vaimse ja suulise pärandi staatusesse.
Laulupeo tähenduse kõige selgemaks
kinnituseks
on
kontserdikülastajate
liigutuspisarad. „Mu isamaa on minu
arm“ sunnib suurt osa külalistest haarama
rätinurga järele – see on ülev, õrn ja uhke
hetk ühekorraga.
Eestlastena teame millise tähendusega
on laulupeod olnud meie rahvuslikule
ärkamisele,
iseseisvuspüüdlustele
ja
milline koht oli laulupeol meie rahva
ühtsuse hoidjana läbi okupatsiooniaastate.
Me seisame 27. laulu- ja 20. tantsupeo
„Minu arm“ lävel, mis toob kokku kümneid
tuhandeid peokülalisi Eestimaalt ja kogu
laiast maailmast. Laulu- ja tantsupidu on
kogu riiki ja rahvaid ühendav ning siirast
rõõmu pakkuv suursündmus.
Taasiseseisvunud Eestis on laulupidude
väärikale
traditsioonile
lisandunud
Tule Tulemine, et laulupeo vaim saaks
kantud võimalikult paljudesse Eestimaa
kodudesse.
Sellel teel läbi kõikide maakondade
tervitame laulu- ja tantsupeo tuld meie
kooride ja pillimängijate kontsertide ja
rahvalike simmanitega. See on ilus ja
meeliülendav.
Laulu- ja tantsupidu ühendab ja kannab
kauneid traditsioone ning suuri emotsioone.
Soovin, et seda tuld, mis süüdatakse
laulupidudel ikka ja jälle, kannaksime oma
südames nii uhkusena oma esivanemate
pärandi üle kui ka ühtekuuluvustundena
oma rahvaga, mis aitab meid ka kõige
raskematel hetkedel.
Head peotuju!

Loksa Gümnaasiumis tähistati Eesti lipu 135. aastapäeva piduliku lipuheiskamisega ning terve koolipäev oli sisustatud
erinevate põnevate ettevõtmistega (näidendid, laulmine, mängud, fotojaht).

Õpetaja Margarita Prokopova pälvis väärika tunnustuse
Helle Lootsmann, HOL-i aseesimees ja
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Haridus- ja teadusministeerium tunnustab
haridustöötajaid ja hariduse toetajaid igaaastasel, juba seitsmendat korda toimuval
pidulikul galal „Eestimaa õpib ja tänab”.
„Oleme südamest tänulikud õpetajatele, kes on
viinud meie hariduse tippu. Nad kõik väärivad
tunnustamist,” on öelnud minister Mailis Reps.
Nii on, kuid ka parimate seas tuleb teha
valikuid. Sellel aastal valisid maakondlikud
komisjonid ja kõrghariduse komisjon parimatest parimad maakondlikud finalistidnominendid 27. maiks. Augustis koguneb
riiklik komisjon, mis selgitab välja parimatest

parimad üle Eestimaa.
Õpetajaid tunnustatakse kolmeteistkümnes
kategoorias. Kandidaate oli Harjumaal palju,
komisjoni töö kujunes pingeliseks, kuid
rõõmupakkuvaks.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) haridusja kultuurikomisjon on oma valiku teinud ja
mul on komisjoni esimehena hea meel tõdeda,
et seekord on nominentide hulgas kaks meie
kandi tublit – õpetaja Margarita Prokopova ja
tugispetsialist Piret Kamber.
Maakondlikeks finalistideks valiti:
• aasta lasteaiaõpetaja (14 kandidaati) –
Taimi Lillmann, Nõlvaku lasteaed;
• aasta klassiõpetaja (18 kandidaati) –
Helen Pullinen, Peetri lasteaed-põhikool;
• aasta klassijuhataja (8 kandidaati) –

Kadi Kaja, Saku Gümnaasium;
• aasta põhikooli aineõpetaja (14
kandidaati) – Margarita Prokopova, Loksa
Gümnaasium;
• aasta gümnaasiumiõpetaja (6 kandidaati) –
Gerrit Kanarbik, Saku Gümnaasium;
• aasta tugispetsialist (3 kandidaati) –
Piret Kamber, Kuusalu Keskkool;
• aasta õppeasutuse juht (9 kandidaati) –
Eda-Mai Tammiste, Anija valla lasteaiad;
• aasta haridustegu (3 kandidaati)
– õpikogukonnad kui nüüdisaegse
õpikeskkonna kujundajad;
• piirkondlik aasta hariduse sõber –
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loe edasi lk 5
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Linnavolikogu tegevusest
Rein Heina, volikogu esimees
30. mail toimunud Loksa linnavolikogu IX
koosseisu 22. istungist võtsid osa 13 volikogu
liiget. Istungi päevakorra menetlemisel
osalesid Loksa linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Hilleri Treisalt ja Andres Kaskla,
protokollis linnasekretäri asendaja Ilona Alla.
- Volikogu otsustas teha muudatused
linnavolikogu 15.12.2011 määruses
nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumise, nende
kasutamise ja liitumistasu võtmise kord“,
et võimaldada OÜ-l Loksa Haljastus võtta
klientidelt abonettasu ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise
tagamise eest, sõltumata kasutamisest.
Abonenttasud on kehtestatud enamuses veeettevõtetes, sealhulgas Kuusalu vallas.
Määruse § 8 lisati ka punkt, mille kohaselt
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
toetatava eraisikute vee ja kanalisatsiooni
rajamise programmi alusel liitumislepingu
sõlmimisel on vee-ettevõtjal õigus vähendada
liitumistasu 50% võrra.
- Volikogu tunnistas kehtetuks „Loksa
Linnavolikogu 01.11.2018 määruse nr
7 „Laadal, avalikul üritusel ja tänaval
kauplemise kord”. Õiguskantsleri poole
oli pöördunud Loksa elanik, kes ei olnud
rahul, et linnaväljakul korraldab laatasid
Sihtasutus Loksa Kultuur. Õiguskantslerile
õigusabi osutanud justiitsministeerium leidis,
et volikogu määruse, kui üldaktiga, ei ole
korrektne volitada Sihtasutust Loksa Kultuur,
kui kolmandat isikut, korraldama kaubandust
Loksa linnas.

Juriidiliselt olnuks korrektne, kui volikogu
oleks määranud kaubanduse korraldajaks
Loksa linnavalitsuse ja linnavalitsus andnuks
kaubanduse korraldaja õiguse sihtasutusele
linnavalitsuse korralduse kui üksikaktiga.
Kuna sihtasutuse kohustused ja õigused
kaubanduse korraldajana olid sätestatud
määruse mitmes paragrahvis, otsustas
volikogu tunnistada määruse kehtetuks.
Uue korra kehtestamist ei pea linnavalitsus
vajalikuks. Tulevikus lähtutakse
kaubanduse korraldaja volituste andmisel
kaubandustegevuse seadusest.

seotud infotabloode paigaldamine Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ maakonna
tegevuskavas kui maakonna omavalitsuste
ühisprojekt.

- Volikogu otsustas osaleda Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ tegevuskavas
Loksa bussiterminali renoveerimise
projektiga. Harju maakonna arengustrateegia
uuendamise aluseks olevatele analüüsidele
tuginedes saab järeldada, et prioriteediks
maakonnas ei ole niivõrd uute töökohtade
loomine, vaid olemasolevate töökohtade
säilitamine, teenuste ja töökohtadele
juurdepääsu parandamine ning töö- ja
pereelu parem ühildamine. Kohalike
omavalitsuste panus ettevõtluskeskkonna
parandamisse saab toimuda läbi
planeerimistegevuse ning avalike teenuste
ja avaliku kasutusega infrastruktuuri
arendamise.
Volikogu otsustas osaleda projektis
„Ühistranspordi infotablood“ tabloo
paigaldamiseks Loksa bussiterminali
hoonele ja koos teiste projektis osalevate
omavalitsustega Loksale suunduvate
maakonnaliinide infotabloode paigaldamiseks
Tallinna linna territooriumile ning tagada
projekti omafinantseering 25% ulatuses.
Projektis osalemisel kajastub Loksa linnaga

HOL-i PRESSITEADE
Valmisoleku päev Loksal

06.06.2019
19. juunil kell 10:00 toimub Loksa Gümnaasiumi algklasside
maja saalis “Valmisoleku päev“, kus tutvustatakse linnajuhtidele,
haridus- ja tervishoiuasutuste juhtidele, ettevõtete, seltside ja
korteriühistute esindajatele Siseministeeriumi poolt koostatud
„Käitumisjuhist kriisiolukordadeks“ ja mängitakse läbi ühe
võimaliku kriisiolukorra kommunikatsioon.
“Valmisoleku päeva” püsiva mõju tagab see, et kutsutud
inimesed liidetakse võrgustikku, mis võimaldab asjakohast
suhtlust ja tegutsemist võimalikes kriisiolukordades. Võrgustiku
loomiseks allkirjastatakse ühine heade kavatsuste kokkulepe.
“Valmisoleku päeva” viivad läbi MTÜ Linnalabor ning Päästeamet
koostöös Loksa linnavalitsusega.

- Volikogu otsustas lisada Sihtasutuse
Loksa Kultuur põhikirja punkti, millega
täpsustatakse sihtasutuse ülesandeid.
Kui kehtiva põhikirja kohaselt on
sihtasutuse üheks ülesandeks toitlustus-,
kaubandus- ja vahendustegevuse
korraldamine kultuurikeskuses ja kultuuri- ja
vabaajaüritustel, siis muudetud põhikirjas
on sihtasutuse ülesandeks ka turu- või
tänavakaubanduse või avalikel üritustel,
sealhulgas laadal ja messil kaubanduse
korraldamine. Seda enam, et kultuurikeskuse
ja linnaväljaku kinnistut haldab SA Loksa
Kultuur ja laadal kauplejatele väljastatud
müügipiletitest laekuvat tulu kasutab
sihtasutus kultuuriürituste korraldamiseks.
- Volikogu otsustas seada isikliku
kasutusõiguse sideõhuliinide kasutamiseks
taotleja, Elektrilevi OÜ kasuks Loksa
linnale kuuluvatele maa-aladele. Elektrilevi
alustas sel aastal niinimetatud viimase miili
projektiga ja tahab kuni aastaks 2023 üle
Eesti laiali vedada kuni 10000 kilomeetrit
valguskaablit, mille kaudu peaks kiire
internet jõuma 100 000 koduni. Kogu projekti
maksumuseks kujuneb enam kui 100 miljonit
eurot, millest riigi osa on 20 miljonit.
2019. aastal on ette võetud need
piirkonnad, kus on kõige lühem ja väiksem
projekteerimise maht ja kuhu jõuatakse selle
võrguga kõige kiiremini. Sel aastal tahetakse
kiire internet kohale viia 5000 aadressile.

Loksa Lasteaed Õnnetriinu võtab
konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja
LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU
võtab konkursi korras tööle 1,0 koormusega

LASTEAIAÕPETAJA

(eesti õppekeelega rühma).
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada hiljemalt
30. juuniks 2019 aadressil:
Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond või
e-postile: lasteaed@loksa.ee
Tööle asumise aeg: 01.09.2019
Info: tel 622 9187 või e-post: lasteaed@loksa.ee või
natalja.kalinina@loksa.ee

“Käitumine kriisiolukorras ja elanike turvalisus laiemalt on
sellised teemad, kus tavapäraste hierarhiliste juhtimisviiside
kõrval tuleb kasutada võrgustikke. Vastasel korral võib juhtuda,
et info ei levi õigel ajal kõigi inimesteni või puudub ametkondade
vaheline koordineerimine,” ütles projekti juht Peeter Vihma.
Kutsed “Valmisoleku päevale” saadetakse lähimate päevade jooksul. Kutsutud inimeste kaudu soovitakse levitada “Käitumisjuhist
kriisiolukordadeks” ka kõikidele ülejäänud linna elanikele.
“Valmisolek kriisiolukordadeks on meie linna turvalisuse tagamiseks möödapääsmatult oluline. Kõige olulisem valmisolek on
kõigi elanike teadmine, kuidas nendes olukordades käituda, sest
meie, meie lähedaste ja vara heaolu sõltub lisaks meie enda ka
kõikide teiste käitumisest,” ütles linnapea Värner Lootsmann.
“Loodan, et kõik kutsutud väärtustavad samuti turvalisust ja
leiavad seetõttu võimaluse “Valmisoleku päeval” osalemiseks.”
Harjumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja siseministeeriumi
rahastusel toimuvad sarnased üritused lähiajal kõigis Harjumaa
omavalitsustes. Rohkem infot saab hol.ee/kriis leheküljelt.

Sul on võimalus saada tasuta ning soodustingimustel
õigusabi - kasuta seda!
Eesti Õigusbüroo pakub riigi toel kvaliteetset
õigusabi Eesti elanikele:

1) esimesed 2 tundi õigusabi TASUTA
2) järgmised 3 tundi 20€/h
3) järgmised 10 tundi 40€/h
NB! Vajalik eelnev registreerimine ning kliendilepingu sõlmimine
(lepingutasu 5€ ühes kalendriaastas).
Eesti Õigusbürool on:
* 41 juristi keskmise staažiga 17 aastat
* 15 kontorit üle Eesti
* 18 000 rahulolevat klienti
* 700 pooleliolevat kohtuvaidlust
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi projekti toetab Justiitsministeerium.
Lisainfo ning registreerumine aadressil www.juristaitab.ee või telefonile
6 880 400 helistades.
Meie aitame Sind!
Eesti Õigusbüroo

Loksal soovitakse sideõhuliinid ehitada ja
nende tarbeks kasutusõigus seada Nõmme
linnaosa kuuele kinnistule: Metsa tänaval,
Männi tn 8a, Pargi, Ranna ja Maleva tänaval,
Mere tn 14.
Kinnistutel paiknev sideliini kaitsevöönd
on liinist 1 meeter mõlemale poole.
Isikliku kasutusõiguse seadmine võimaldab
elektrilevil sideõhukaablid väljaehitada,
omada ning kasutajal neid ekspluateerida.
Kasutusõiguse seadmise kulud tasub
Elektrilevi OÜ.
- Volikogu otsustas alustada Pjotr Uljanovi
pärandvara omandamist aadressil Posti tn
38-8. Tegemist on manalateele läinud Raissa
Uljanova ja tema abikaasa Pjotr Uljanovi
ühisvaraga. Kuna pärandaja ei ole jätnud
kehtivat testamenti või pärimislepingut,
päritakse seaduse järgi. Pärijate puudumisel
on seadusjärgne pärija pärandi avanemise
kohalik omavalitsusüksus, kes ei saa
seadusjärgse pärimise korral pärandist
loobuda.
- Volikogu otsustas lubada volikogu esimees
Rein Heina osalisele korralisele puhkusele
10. kuni 28. juunini 2019. Volikogu esimeest
asendab tema äraolekul, sh ka puhkuse ajal
volikogu aseesimees Helle Lootsmann.
Loksa linnavolikogu istungite eelnõudega
saate tutvuda linna veebilehel
http://www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung.
Rohkem teavet Loksa linnavalitsuse
tegevusest www.loksalinn.ee.

Marutaud on surmav,
kuid 100% ennetatav
Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa,
kuid selle staatuse säilitamiseks on oluline roll
lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaarja Toiduamet (VTA) teostab kaks korda aastas
metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, kuid
ka koerad ja kassid peavad olema vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja
Harles Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad
olema regulaarselt vaktsineeritud. „Haiguse ärahoidmiseks tuleb pöörduda loomaarsti poole ning
lasta vähemalt kord kahe aasta jooksul kass või koer
marutaudi vastu vaktsineerida.“ Vaktsiin on kõigile
tasuta. „Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist tagades volitatud veterinaararstidele vaktsiini
ning süstiks vajalikud vahendid,“ lisas Kaup.
Marutaud on levinud meie naaberriigis, samuti on
sellel aastal marutaudi juhtumeid olnud Poolas,
Rumeenias ja Türgis. Eelmisel aastal tuvastati
juhtum Leedus. „Kuna inimesed reisivad palju, siis
võib juhtuda, et haigus tuuakse kaasa välisriigist.“
Marutaudist tingitud inimeste surmajuhtumid
on suures osas seotud koerahammustusega.
„Käesoleval aastal oli juhtum Norras, kus suri
noor naine, kes oli välisriigis koeralt hammustada
saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi
marutõbi,“ selgitas Kaup marutaudi ohtlikust.
Harles Kaup annab seitse soovitust, kuidas
marutaudi ennetada:
• Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt
marutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks kord kahe
aasta jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja
metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei
tohi puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita
sellest loomaarsti.
• Kui saad hammustada, pöördu kiiresti
traumapunkti või perearsti poole.
• Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega
reisimise reegleid.
Elen Kurvits
VTA kommunikatsioonispetsialist

4 NOORED

Noorkotkaste ja kodutütarde kevad algas tegusalt
Margit ja Tarmo Amer,
Loksa rühmajuhid
1. juunil toimus Sauel Harju maleva kodutütarde ja noorte kotkaste
matkamäng „Rästik 2019”, milles
said osaleda 7-13aastased noored.
Sel aastal oli võistlus omanäoline,
sest võistlusalaks oli ühisstardist
valikorienteerumine.
Linnas ootasid võistlejaid 14 kohustuslikku kohtunikega kontrollpunkti, kus tuli täita erinevaid
ülesandeid. Lisaks oli üles seatud 39
vabatahtlikku orienteerumispunkti,
mida läbides ja kus õigesti küsimusele vastates võis koguda lisapunkte.
Rajale läks 26 võistkonda. Noored
pidid omama teadmisi, olema leidlikud ja oskama meeskonnana tegutseda.
Loksalt läksid vanemate kodutütarde
arvestuses võistlema Kaisa Kütt,
Milana Gorgodze ja Adelina Proskurina. Kahjuks ei leidnud nad
endale neljandat võistkonnakaaslast
ning juba ainuüksi see andis palju
miinuspunkte. Kuid tüdrukud olid
väga tublid, õppisid kindlasti palju
uut ning said vägeva kogemuse.
Loksa noored kotkad Kregor Latt,

Martti Neidla ja Ranel Liivamägi
said matkamängul võistelda veel
viimast aastat, järelkasvu õpetamise
eesmärgil kutsusid nad neljandaks
võistkonda rühma kõige värskema
liikme Samuel Gilini, kes andis
noorkotka tõotuse vaid päev enne
matkamängu ning oleks võinud
tegelikult nooremas vanuseklassis
võistelda. Ühiselt toodi koju

võidukarikas ja esimene koht
vanemate noorkotkaste arvestuses.
Võistluse õnnestumisele aitasid
kaasa ka Liisa Laur ja Elena Viktoria
Vaas, kes abistasid korralduse poolel.
Samal noorte kotkaste aastapäevale
pühendatud pidulikul koondusel
tunnustati Harju maleva pealiku
tänukirjaga
Loksa
rühma
noorkotkaid Pert Paesüldi, Alex

Lasteaias peeti laulu- ja tantsupidu
Põrnikate rühma õpetajad

Alliksaart, Kregor Latti ja Andrei
Bekkerit, hoolsuspaelad anti Kaarel
Eelmäele ja Marko Metusele.
Kaarel ja Marko võtsid kaasa ka teised
ansambli Maiks poisid ning lõpetasid
piduliku osa lauluga, näidates
kohale tulnud lapsevanematele ja
külalistele, et meie organisatsoonide
noored tegelevad väga erinevate

tegevustega ning oskavad hakkama
saada ka mujal kui ainult metsas.
Võidupüha tule toovad sel aastal
presidendi käest sportlased ning
taas saab Loksa rühm uhke olla,
sest valituks osutus Andrei Bekker.
Vabariigi aastapäeva paraadil Tartus
on tema Harju Maleva tuletooja, kes
toimetab selle sealt Harjumaale.

Jaaniusside animatsioon jõudis
kinolinale

Sel suvel möödub 150 aastat esimesest
laulupeost, mis toimus Tartus.
Õnnetriinu pere kogunes 3. juuni
hommikul lasteaia hoovi, et üheskoos
laulda ja tantsida meie lasteaia laulu-ja
tantsupeol.
Ilm oli ilus, päike paistis, lapsed
rõõmsad ja laulud kõlasid üle
lasteaia hoovi. Lisaks meeleolukatele
lauluesitustele pakkusid lapsed vaatamiseks ka mitu kaasahaaravat tantsu.
Laulu- ja tantsupidu lõppes õnnetriinude laulu ühislaulmise ja kommisöömisega.
Loodame väga, et selline vahva pidu
toimub ka järgmistel aastatel.

Margret Latt ja Larissa Nefjodova,
Jaaniusside õpetajad

Emadepäeva kontsert Õnnetriinus

Loksa lasteaia Õnnetriinu Jaaniusside rühma laste animatsioon osales
5-7aastaste laste filmifestivalil. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia,

kunstide ja kommunikatsiooni instituudi korraldatud festivalile laekus
kokku 37 filmi üle Eesti. Jaaniusside
“Koduvärvid” jõudis parimate hulka
ja linastus SuperNova kinos 31. mail
ja 1. juunil.

Lasteaias peeti lõpupidu
Margret Latt ja
Larissa Nefjodova,
Jaaniusside õpetajad
„Ühel kenal kevadel,
kasvasid Sa suureks,
lasteaed jäi väikseks
Sulle, lahkud nüüd ta
juurest.”

Riina Paartalu, muusikaõpetaja
13. mai õhtupoolikul ootas lepatriinuneiu
Õnnetriinu
külalisi
lasteaia emadepäeva kontserdile,
meisterdades lipsukesi poistele ja
juuksenõelu tüdrukutele.
Viiulihelide saatel sisenesid lapsed

saali, kus Õnnetriinu jagas igaühele
lipsukesed-juuksenõelad.
Kontsert algas lauluga „Emale“,
mille esitas Luise Aasrand Põrnikate
rühmast. Seejärel laulsid ja lugesid
luuletusi emast ja kevadest kõik
rühmad. Kontserdi lõpetas Tambet

Aasrand Lepatriinude rühmast lauluga „Ema on pai“.
Pärast kontserti tänas lasteaia
juhataja kõiki esinejaid ja külalisi.
Päikseline kevadpäev oli õhtusse
veerenud, viiulihelid kuulutasid
kontserdi lõppenuks. Emad-isad olid
rahul, lapsed õnnelikud.

1. juunil toimus lasteaias
Õnnetriinu
pidulik aktus, kus
saadeti
kooliteed
avastama 17 Jaaniusside ja Põrnikate last, kellele
lasteaed väikeseks jäi.
Päike muutis selleks päevaks kõigi
tujud rõõmsaks. Tulevased koolijütsid
laulsid ja tantsisid üheskoos viimast
korda meie kaunis saalis.
Piduliku päeva puhul õnnitlesid lapsi

toredate kingitustega lasteaia direktor
ja Loksa linnavalitsus.
“Võta kaasa mõttetera, mis kord
kasvab suureks,
sest et sellest väiksest terast saavad
elu juured.”
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Tegevusterohke õppeaasta lõpetamine
Loksa Gümnaasiumis
Maie Itse, ettevõtlus- ja
karjääripäeva töörühma esindaja
2019. aasta juuni esimesel nädalal
ei kulge Loksa Gümnaasiumi
õpitegevus
tavapärases
rütmis
- on projektinädal, kus igal päeval
on
erinevad
tegevused:
külastatakse ettevõtteid, kohtutakse
külalislektoritega,
tähistatakse
Eesti
lipu
135.
sünnipäeva,
peetakse fotojahti, tehakse sporti, mängitakse nii mõtte- kui
liikumismänge, osaletakse Puhta
Vee Teemapargi ja Lahemaa
Looduskooli keskkonnahariduslikes
programmides Metsamõisas,
Jõelähtmel ning Keila-Joal. Huvitavaid tegevusi jätkub igasse päeva
ja igale õpilasele. Sellel nädalal ei
toimu klassikalisi tunde, ei vastata
hindele ega helistata koolikella.
algas ettevõtluse ja karjääripäevaga.
Algklassid külastasid Loksa väikeettevõtteid ja olid neis väikeste
gruppidena töövarjuks. Vastavalt
võimalusele anti noortele võimalus
ka ise midagi teha: kaupa riiulisse
panna, väiksematega mängida,
erinevaid tööriistu katsuda ja
katsetada. Jätkus nii elevust kui
põnevust. Saadud emotsioonid kajastusid joonistusena paberil.
7, 8, 10. ja 11. klassidel oli võimalik
kuulata rahatarga loengut, mille tõid
Loksale SEB panga spetsialistid nii
eesti kui vene keeles. Räägiti kuidas
leida motivatsioon raha kogumiseks

1.a
Klaara-Helen Nooska
Kaur Rosen
Oliver Siirus
Emma-Laura Vilumaa
Eva-Angelina Bõhhovets
Sandra Lindemann
Kärolin-Lisette Potjomkina
Hannabel Teern

ja mitmesugustest riskidest raha
laenamisel ning erinevatesse fondidesse
paigutamisel.
Seejärel
siirduti Loksa tehasesse, kus Haivo Laulik ja Nadežda Tokareva
tutvustasid noortele põgusalt tehase
ajalugu, vaadati milliseid töid
tehakse tehases praegu, kuidas on
aja jooksul muutunud tehnika ning
milliste oskustega töötajaid tehas
ootab.
Räägiti ka töökultuurist ja meeskonnatöö vastutusest. Noortel oli
võimalik näha erinevaid tsehhe ja
tutvuda töötingimustega.
Põnevast koolipäevast osasaanud
tänavad Teid:

1.b
Anna Galina
Egor Kleshchev
Dmitri Skvortsov
Anastasia Yusova
2.a
Oskar Leok
Greete Oru
Kretta-Marie Part
William Brand
Samuel Gilin
Laura Luht
Aleks Stepanov

Loksa Shipyard, Loksa Päästekomando, Akart Print OÜ,
Ahel-LJ OÜ, Rutiks OÜ, Loksa
Konsum, Grossi Toidukaubad,
Loksa Lasteaed Õnnetriinu ja
arvavad, et sellised päevad on väga
vajalikud ning soovivad ka edaspidi
koostööd teha.
Aitäh ka kõigile õpetajatele, kes sel
päeval olid väljas oma tavalisest
töörütmist ja tegid noortega kaasa huvitavad kohtumised ning
tegevused.

2.b
Mikhail Kholod
Olga Kookmaa
Nikolai Levin
Aleksandra Lisina

Kes on aasta õpetaja Margarit Prokopova?
Margarita Prokopova on Loksa
kooli vilistlane, ta täitis unistuse
saada õpetajaks oma kodukoolis
ning on juba kolmkümmend aastat
osanud edukalt lapsi inspireerida
õppima ja nende arengule igati
kaasa aidanud.
Õpetaja Prokopova oskab iga
õpilast klassist igas tunnis tööle
kaasata, kasutades kriitilise mõtlemise meetodit, rühmatööd, erinevaid loovtöid. Ning õpilased on
erinevate töömeetoditega rahul.
Emakeeleõpetajana on ta osanud
äratada õpilaste huvi keele ja
kirjanduse vastu. Ta on innustanud
õpilasi ennast harima ja lugema, kõik
tema õpilased loevadki ja avardavad
oma silmaringi tänu õpetaja järjekindlusele ja eeskujule. Loetud raamatutest on õpilased, jagamaks oma
teadmisi klassikaaslastele, koostanud
referaate, esitlusi, plakateid.
Klassides on palju erivajadustega
õpilasi, sealhulgas nii lihtsustatud
õppekavaga õppivad kui ka tugevad
õpilased, kes töötavad koos klassiga.
Margarita Prokopova koostab neile
igaks tunniks eraldi individuaalsed,
võimetekohased ülesanded. Ta
jälgib, et kõik õpilased oleksid
tunnis kaasatud ning areneksid
maksimaalselt. Ta hindab õpilasi
diferentseeritult - igaüht tema
võimete järgi, kasutades kujundavat
hindamist.
Margarita
Prokopova
õpilased
on osalenud edukalt erinevatel

uurimistööd on alati sisult head ja
korrektselt vormistatud.
Ta suunab nii igapäevases töös kui ka
uurimistööde juhendamisel õpilasi
saavutama maksimaalseid tulemusi,
ppüstitab ülesandeid, et suunata
noori leidma iseseisvalt õigeid lahendusi või otsuseid. Tema õpilased
osalevad kõikidel kooli üritustel,
õpetaja kaasab esinemistesse nii
tugevaid kui nõrgemaid õpilasi –
tema stsenaariumite järgi esitatud
lavastustes ja luulepõimikutes osalevad vastavalt võimetele kõik.

maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel ning olümpiaadidel.
Kujundab väärtushinnanguid
Õpetaja Prokopova toob nii kirjanduse kui keeletundidesse teemasid, mis aitavad kujundada
õpilaste väärtushinnanguid. Tal on
väga positiivne eluhoiak, pidevalt
on ta arendanud end erinevates
valdkondades, mis on seotud tema
ainega. Ta omandas ka nõutud
tasemel riigikeele, näidates sellega
õpilastele ja kolleegidele eeskuju.
Margarita Prokopova on väga
järjekindel, sisendades ka õpilastesse
kindlustunnet - kui juba alustasid,
siis tee töö lõpuni. Tema juhendatud

Õpilaste tunnustamine
kiituskirjaga „Väga hea
õppimise eest”
Loksa Gümnaasiumis
2019 kevad

Õpilastel on Margarita Prokopova
tundides
võimalus
väljendada
end nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Tema juhendamisel ettevalmistatud
esinemised on alati tunnustatud.
Selle on taganud õpetaja põhjalik
ettevalmistustöö.
Lapse igakülgsel arengul peab
Margarita
Prokopova
tähtsaks
koostööd lastevanematega, ta kaasab neid võimalusel erinevatesse
projektidesse, näiteks koos osaletakse matkadel, talgutel, käiakse
teatris, kinos jm.
Konstruktiivne ja südamlik
Praegusel ajal on haridussüsteemis
olulisel kohal ainetevaheline lõimumine ning seoste leidmine
reaalse eluga. Margarita Prokopova teeb nende eesmärkide
realiseerimiseks palju lisatööd,
leides võimalusi ainetevahelisteks

3.a
Lisete-Marleen Kivi
Kirke Külmsaar

lõimingutundideks, jagades õpilastele eelnevalt hea tulemuse
saavutamiseks individuaalseid ülesandeid. Näiteks matemaatika ja vene
keele lõimumistund, mida hindasid
huvitavate, originaalsete ideede ja
ebaharilike seoste leidmisega ainete
vahel kõrgelt nii õpilased, kolleegid
kui ka kooli juhtkond. See andis
eeskuju teistelegi õpetajatele.

3.b
Elza Jakobson
Maksim Sivagin

Margarita Prokopova kasutab infotehnoloogilisi
teadmisi,
samas
alati osaleb ka koolitustel ning
rakendab saadud teadmisi koheselt
ka igapäevases töös: jagab õpilastele
internetipõhiseid ülesandeid, kasutab elektroonilisi õpikuid, klassijuhatajana ja ka aineõpetajana on ta
loonud õpilastega koos kasutatavad
keskkonnad, kust õpetaja saab tehtud
töödest kiire ülevaate ning võimaluse
anda kiiresti ka tagasisidet.

4.b
Kevin Aiaotsa

Margarita Prokopova jagab alati
meeleldi oma uusi teadmisi kolleegidega, ta on viinud läbi ka
vastavasisulisi koolitusi.
Õpetajaskond on aastaid valinud
Margarita Prokopova üksmeelselt
õpetajate usaldusisikuks, ta on
aus ja sihikindel inimene. Tema
kaasaelamine nii õpilaste, vanemate, kolleegide kui ka kogukonna probleemidele on alati
konstruktiivne, samas südamlik.
Vajadusel kaasab ta kooli juhtkonna
või sotsiaaltöötajad - on alati valmis
igakülgseks koostööks.

4.a
Sandra Oru
Kevin-Julius Kiviberg
Adelina Proskurina

5.a
Jessika Jõesaar
Alisa Kask
6.a
Leenu Aasrand
6.b
Alina Goršanova
7.b
Danila Jašina
Aleksandr Levin
8.b
Artur Sankin
11.a
Sandra Vilumaa
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Uued tuuled spordikeskuses
Aive Mõttus, sport@loksa.ee
Viimase kuu jooksul on spordikeskuses toimunud uuendused
on nii mõnegi külastaja üllatuma
pannud.
„Asjad arenevad,” ütlevad pikaajalised kliendid ja noogutavad
tunnustavalt. Üks pistab tänaval
kommi pihku, teine võtab poes
nööbist kinni ja tänab, häid sõnu
öeldakse Facebookis ja Instagrami
uudiseid kommenteerides – see
on vaid väike osa spordikeskuse
töötajatele viimasel ajal osaks
saanud tunnustusest.
Mis siis toimunud on? Kõige
märkimisväärsemaks arenguks on
vast see, et ujula on tänavu avatud
kuni 21. juunini ning taasavatakse
pärast suvepuhkust uuesti juba 1.
augustil.
Oluline samm on ka SportID-ga,
Eesti suurima sporditeenuste ja
-toodete müügiplatvormiga ühinemine. Tegemist on süsteemiga, mis
võimaldab tööandjal lihtsaimal ja
mugavaimal viisil oma ettevõttes
töötajatele sporditoetuse maksist
hallata.
Tööandja saab määrata töötajatele
sporditoetuse täpselt nii, et selle
maksmisel erisoodustusmaksu ei
rakendata. Lisaks hoolitseb süsteem
selle eest, et toetuse maksmisega ei
kaasneks ettevõtte raamatupidajale
lisatööd. „Nii saate kerge vaevaga
oma töötajate motivatsiooni tõsta
ning tervist parandada!” teatab
SportID oma kodulehel.
Suusarada läbib uuenduskuuri
Ühe suurema tööna on alanud
Nõmme pargis asuva suusaraja
parendamine ning pikendamine.
Senine 800meetrine rada pikeneb
pargist laskumisega jõeäärsele
luhale, teeb seal kaare, tõuseb pargi
veerele üles, laskub mööda teeraja
serva jalakäijate sillani ning keerab
sealt tõusust taas üles pargi poole
tagasi.

Rajalt on Pargi tänava servast
eemaldatud mõned suuremad puud,
pisut võetakse maha ka võsa ja
harvendatakse pargis puude võrasid,
et lumi paremini rajale langeks.
Rada kaetakse paksu saepurukihiga,
selle töö viivad lõpule juulis tööd
alustavad õpilasmalevlased.
Suvel saab saepuruga „polsterdatud”
suusarada jalasõbraliku jooksu- ja
kepikõnirajana kasutada. Esialgu
peab saepuru siiski pisut vajuma,
kuid see ei võta kaua aega.
Puhas basseinivesi ja hea
ujumisvarustus
Mai

lõpust

on

ujulas

müügil

kvaliteetsed ja kauakestvad Arena
ujumismütsid, -prillid, -püksid
ja -trikood, nii naistele, meestele
kui lastele – erinevad mudelid
ja suurused. Lisaks veel muudki
ujujale vajalikku – ninaklambrid,
kõrvatropid, prillide uduvastane
vahend.
Hinnad on igati kilendisõbralikud,
linnas samu tooteid niisuguse raha
eest ei saa.
Juulis teeme ujulas hooldus- ja
koristustöid, vahetame uuemate ning
kaasaegsemate vastu basseinide
juhtpuldid, keemijaamad ja filtrid.
Kõik ikka selleks, et vesi puhtam
ning keskkond kliendisõbralikum
oleks.

Ujula külastajad ei pese ennast
Ujula basseinivee analüüsid näitavad, et märgatav osa külastajad
suundub basseinidesse sulistama
ilma pesemata.
„Kurb, aga tõsi – seotud kloor, mis
näitab, et vette minnakse mustalt,
on pidevalt piirmäära piiril või isegi
üle selle just mullivannis,” kinnitab
spordikeskuse juhataja Aive Mõttus.
Olgugi, et administraatorid selgitavad külastajatele pidevalt, et kodus
trikood selga panna pole mõtet
ning enne basseinidesse minekut
tuleb keha mitte lihtsalt vee all
loputada, vaid seebi ja nuustikuga
higist, surnud naharakkudest ning
mikroobidest puhtaks küürida,
leidub küllaga neid, kes nõudmisi
eiravad. Ma just käisin kodus duši

all, on levinuim põhjendus, miks vees lämmastikühenditega seotud
riietusruumist, trikoo seljas või kloor, mis näitab vee reostuse taset.
ujumispüksid jalas, otse basseini
suundutakse.
Klooramiinid, eriti just seotud kloori
koostises olevad diklooramiinid
Lisaks armastatakse ujuma minna ja triklooramiinid, tekitavad nn
jumestusega, mõtlemata, et näole kloorihaisu. Ekslikult arvatakse
kantud kosmeetikatooted satuvad see olevat tingitud basseinivees
kindlasti vette ka sellisel juhul, kui sisalduvast liigsest kloorist, kuid
nägu vee alla ei panda.
tegelikult näitab kloorihais ujulas
seda, et vesi on must.
Kloorihais ei näita puhtust
„Meie ujulas kloorihaisu tunda pole,
Vee desinfitseerimiseks kasutatakse kuid pesta tuleb sellegipoolest enne
spordikeskuse
ujulas
vedelat basseinidesse minekut hoolega –
naatriumhüpokloritit, milles leiduv et seda haisu ei tekiks,” rõhutab
vaba kloor reageerib peaaegu juhataja.
kõikide bioloogiliselt aktiivsete
ainetega. Higi, kreemi, surnud Ujumismüts peab samuti peas olema
naharakkude,
mikroorganismide, kõigil, kelle juuksed on lühikesest
aga ka uriiniga kokku puutudes tekib poisipeasoengust pikemad.

Enne
suvepuhkusele
minekut,
11.-14. juunini toimub laste
spordilaager. Juuli lõpus on tulekul
on rannavõrkpalliturniir, mõtted
liiguvad ka tänavakorpalliturniiri
korraldamise osas.

kui liigesed muid spordialasid
harrastades muret teevad.

Augustis, kui taas uksed avame,
ootame kõiki, nii täiskasvanuid kui
lapsi, ujumise kiirkursustele.

Spordikeskuse arenguplaanid on
ambitsioonikad. Kavas on välja
arendada korralik treeningkeskus
mitte ainult kohalikele elanikele,
vaid terve Eesti ning miks mitte
ka Venemaa jt lähiriikide tervise-,
harrastus- ja tippsportlastele.

„Suvi on ujumaõppimiseks ja
ujumisoskuse täiustamiseks väga
hea aeg,” ütleb ujumistreener
Monika Tõnning ning lisab, et ka
täiskasvanutel, kes tegelikult ujuda
oskavad, tasub oskusi lihvida, sest
ujumine on liikumisviis, mida saab
harrastada kõrge eani ning ka siis,

Spordipäev koos traditsioonilise
linnajooksuga toimub tänavu 11.
augustil.

Loodan, et Loksal tekib ettevõtjaid, kes selle ideega kaasa
tulevad, pakuvad majutus- ja söömisvõimalusi.

Ujumisvõistlus tõi
ujula lapsi täis
Kevadhooaja viimasel võistlusel tehti 85 starti ning ujuti hulgaliselt häid
tulemusi.
„Väga tore, et saime natuke kaasa aidata,” rõõmustas Arena ujumistarbeid
maale toova Westberg Kaubandus OÜ esindaja Janar Arst, kui kuulis, et
lapsed tundsid auhindadeks saadud ujumismütside üle siirast rõõmu.
Samuti auhindadega üritust toetanud kohaliku ettevõtte Akart Print OÜ
omanikud Merle ja Andres Kiviberg, kes istusid tribüünil ja võistlusele
kaasa elasid, jäid nähtuga rahule. „Astuge läbi, arutame, kas ja kuidas
me ka edaspidi Loksa spordielule õla alla panna saame,” kutsus Andres
spordikeskuse rahvast.
Kõige arvukamalt, kaheksa, oli osavõtjaid 4.-5. klasside vanuseklassis, nii
neidusid kui noormehi. Päeva parimad ajad ujus mõlemal alal – 50 m vabalt
ja 50 m selili – välja Johanna Süda (31,82 ja 36,05).
Noorim võistleja oli viieaastane Rasmus Oru, kes saavutas lasteaaialaste
vanuseklassis 25 m selili distantsil nelja võistleja hulgas ajaga 36,12 teise
koha. Ainsa täiskasvanuna startis M55+ vanuseklassis Rein Kane.
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Loksa Muusikakooli lõpetamine 2019

7. klass
Dana Gulyakova (kiitusega) klaver
Mihkel Kaugerand - kitarr
4. klass
Laura Lindemann (kiitusega)
- klaver
Jessika Jõesaar (kiitusega) saksofon

Alina Goršanova - klaver
Johanna Süda - akordion
Linda Trolla - klaver
Uku Trolla - akordion
Artjom Forotinski - akordion
Ruslan Gulyakov - klaver
Semjon Han - viiul
Alina Murašova - klaver
Savely Nikolaev - klaver
Adelina Proskurina - klaver

Loksa Muusikakooli
vaheklassi lõpetasid
kiituskirjaga:
Kira Nefjodova,
Carmen Kaljumäe,
Roosi Maarja Mänd,
Loona Mirt Sarv,
Anna Eliisabet Mänd,
Anna Jefimova,
Ksenia Pošetško.

Loksa Lasteaia Õnnetriinu väikesed lõpetajad

Gabriel Gilin
Kerli Alter
Rauno Pihlapuu
Luise Aasrand
Diana Kazakova
Joonas Kupp
Carl-Kenneth Kaljumäe
Zevs Dundukov
Valter Jalakas
Keorg Latt
Ragnar Laasik
Aleksei Tšistjakov
Nazar Kasela

Padisel peeti Põlvkondade pidu

Anne-Mari Aug
Ksenia Kholod
Gleb Utyuganov
Sebastian Simakov
Õpetajad: Ruth Raudla,
Olga Trubotšev,
Margret Latt,
Larissa Nefjodova
Õpetaja abid: Tiia Rosen,
Nadežda Dubina

Malle Krusell, tantsurühma saatja-õpetaja
Laupäeval, 1. juunil toimus Padisel Harjumaa põlvkondade pidu „Käime
koos”. Loksalt osales peol gümnaasiumi 1. a klassi tantsurühm Elna Linkvisti
juhendamisel. Väikestele tantsijatele oli see pidu esimene kodust kaugemal
ja suure publiku ees esinemine. Oli päris raske suurel platsil koos mitmesaja
tantsijaga orienteeruda ning leida õige täiskasvanute tantsurühm. Kõigest
hoolimata oli meil tore uute kogemuste omandamise päev.

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.

Loksa Püha Neitsi
Maarja Kirikule
aknavitraažid
LOKSA AUTOREMONT OÜ, Loksa,
Tallinna 7A

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

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

Korstnapühkimise
teenus
OÜ Dolmax korstnapühkijad (kutsetunnistus nr 126621, 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 603 1263.
E-post:ignatenko49@mail.ru
Homme algab Sinuta,
sest Sa pole nägemas
päikesetõusu.

Tähtede taga koidab
Sul taevas,
vaikne lootus Sul
täide seal läeb

Mälestame pikaaegset head
sõpra ja kaaslast
Endel Raudet
Südamlik kaastunne kõigile
omastele

Siiras kaastunne omastele
kalli
Linda Talvi
kaotuse puhul

MTÜ Rannamännid

MTÜ Rannamännid

19.06.19
kell 16.00 – 19.00
Põhikooli lõpuaktus
20.06.19
kell 17.00 – 21.00
Gümnaasiumi lõpuaktus
Korstnapitside ehitus.
tel 5557 9399

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 04.07.2019 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.

