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Palju õnne
sünnipäevaks!
Helle Lootsmann
H O L- i aseesimees, L oksa
Linnavolikogu aseesimees
Sel aastal jäi koroonaviirusest
tingitud piirangute tõttu ära nii
traditsiooniline võidupüha paraad kui
ka Harju Maakaitsepäev. Kadriorus
toimus pidulik lipurivistus, mille
käigus
kõikide
maakondade
parimad noorkotkad ja noortejuhid
said presidendilt oma tõrvikusse
võidutule, mille nad viisid oma
maakonda. Harjumaa tule võtsid
vastu loksalane Kaitseliidu Harju
maleva Loksa Noorte Kotkaste
rühmapealik vanemveebel Tarmo
Amer ja Nissi rühma noorkotkas
Oliver Tamm. Loksalased on
pälvinud suure au võtta võidutuld
vastu juba viies kord.
Võidutuli suundus Kadriorust Rae
valda Jüri kiriku ees paikneva
mälestusmärgi juurde, kus võtsid
selle pidulikult vastu Harjumaa
Omavalitsuste Liidu esimees Raasiku
vallavanem Andre Sepp, Harjumaa
omavalitsusjuhid ja korraldajad.
Loksa linna tuld olid vastu võtmas
linnavolikogu
aseesimees
ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
aseesimees Helle Lootsmann ning
abilinnapea Andres Kaskla. Lippude
alla koondunuid tervitas Andre
Sepp, kes ühtlasi jagas võidutuletule
omavalitsustele. Imeilus päikseline
päev oli!
Pealelõunal saabus võidutuli Loksa
Püha Neitsi Maarja kiriku ette, kus
vastuvõtjateks olid Loksa linnapea
Värner Lootsmann, volikogu esimees Rein Heina, abilinnapea
Hilleri Treisalt, koguduse liikmed,
noorkotkad-kodutütred ja arvukalt
Loksa kandi rahvast. Linnajuhtide
ja Põhja Prefektuuri Ida-Harju
Politseijaoskonna poolt asetati
mälestuskivi ette kaunid pärjad
ning tervituskõnega esines linnapea
Värner Lootsmann, Loksa Noorte
Kotaste rühmapealik Tarmo Amer
ja palve luges koguduse õpetaja
Ahti Udam. Võidutuld said kõik
kohalolnud oma kodudesse viia,
et sellest süüdata oma peresõpruskonna jaanituli.
Tänan kõiki tähtsat päeva oma
kohalolekuga väärtustanuid! Eriline
tänu Margit ja Tarmo Amerile
oma fantastiliste noorkotkaste ja
kodutütardega.
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Maria Popova 93
Aleksandra
Ananieva 89
Mihhail
Nikolajev 88
Eerik Kaarend 87
Valentina
Seroštanova 84
Svetlana
Tšikarina 84
Vladimir
Barzak 83
Galina
Gruzdeva 82
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Stahhanova 82
Jury Badmaev 82
Ellen Gundlach 75
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Zhendo 70
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Ivanichkin 70
Viktor Silajev 70
Pjotr Amosov 70
Uusi ilmakodanike
sündinud ei ole.

Ilusat suve!
Kohtume augustis
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Loksa Gümnaasiumi lõpetajad 2020

Kui Eesti
väed võitsid
Landeswehri

Vabadussõdalaste vaprus andis
jõudu ja kinnitas usku verinooresse
oma riiki - Eesti Vabariiki. 101
aastat tagasi saavutasid Eesti
väed Võnnu ehk Cesise all võidu
Landeswehri vägede üle. Võnnu
langemise järel 23. juunil andis
kindral Põdder hommikul kell
10 käsu heisata Pärnu ja Viljandi
maakonnas riigilipud. Oli saavutatud ülioluline ja pöördelise
tähtsusega võit veel jätkuvas sõjas.
Võit Vabadussõjas võideldi välja
mitme suure vaenlase vastu ja
kiuste – seda pole meile kingitud.
Võnnu lahingus 23. juuni 1919.
a saavutatud võidu ja võidupüha
tähistamiseks algatasid Harjumaa
omavalitsused maakondliku Maakaitsepäeva korraldamise traditsiooni juba 1996. aastal Rae
vallas. Tänavu, 24 aastat hiljem
kohtusid Harjumaa viieteistkümne
valla/linna esindajad taas Rae
vallas – seekord kahjuks mitte
Maakaitsepäeva raames, vaid
Presidendi süüdatud Võidutule
vastuvõtmisel. Koroona viirus
oli meie tahte vastaselt sundinud
aastatepikkust traditsiooni muutma.
Aga seda kindlam on harjumaalaste
soov ja teadmine- kohtuda 2021.
aasta Harju Maakaitsepäeval jälle
Rae vallas – nii nagu 25 aastat
tagasi.
Võidupühal, 23. juunil avaldavad
eestimaalased austust kõikidele
neile, kes hoidsid vankumatult
unistust oma riigist ja kui vaja,
siis langesid isamaa vabaduse eest.
Tänu neile saame näidata uhkusega
sajanditepikkuse ajalooga kultuuri
ja elujõulist emakeelt.
Kõik eestimaalased soovivad,
et siin elavad inimesed oleksid
õnnelikud ja vabad oma mõtetes,
sõnades ja tegudes. Olen kindel,
et kõik eestimaalased hindavad
kõrgelt Vabadussõjas saavutatud
võitu ja veel kõrgemalt oma riiki,
keelt, kultuuri ja vabadust.
Jõudu, head tahet ja ilusat suve
kõigile!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu Vallavolikogu esimees

Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu
esimees
Värner Lootsmann
võtab Loksa linna ja Kuusalu
valla kodanikke vastu
igal neljapäeval
14.00 – 16.00
Vastuvõtule registreerida
eelnevalt üks nädal
ette juhiabi või telefonil
+372 603 1253

12. klass
Gümnaasium 12. klass
klassijuhataja Urve Toompuu
Sebastian Belõh
German Gulyakov

Anastasia Jaškina
Uljana Jefimova
Argo Jürimets
Ike Kaugerand

Marko Metus
Kristo Peetermann
Engela Rajamägi
Pjotr Sankin

Hele Simson
Rostislav Tšistjakov
Sandra Vilumaa - hõbemedal
Sander Šamotailo

Põhikool
9.a klass
klassijuhataja Maie Itse
Uku Aasrand - kiitusega
Jarmo Einstruk
Eliisa Gusseva
Damir Kalinin
Evert Kari
Karl Kivistu
Mairo Laht
Liisa Riin Linno
Aleks-Gregor Niiholm
Johannes Paesüld
Paul Paesüld
Elly Sirtse
Isabell-Marii Uotila
Karl Veiler
Artjom Vesselov
Romet Viisitamm
9.b klass
klassijuahtaja Irina Votintseva
Diana Bitšuk
Sofija Bitšuk
Anna Jefimova
Artjom Kabilov
Aleksandra Kortšenova
Anna Kuznetsova
Anastasia Panjuhno
Mark Perman
Roman Pshenychnyy
Artur Sankin - kiitusega
Viktoria Utjuganova
Diana Vain
Daniel Vassilenko
Aleksei Zrelov

9.a klass
Kiituskirja “Väga hea õppimise eest”
pälvinud Loksa Gümnaasiumis
1.a klass
Kerli Alter
Gabriel Gilin
Luise Aasrand
Carl-Kenneth Kaljumäe
Keorg Latt
1.b klass
Stanislava Jelisejeva
Ksenia Kholod
Gleb Utyuganov
2.a klass
Sandra Lindemann
Kärolin-Lisette
Potjomkina
Klaara-Helen Nooska
Kaur Rosen
Oliver Siirus
Emma-Laura Vilumaa
2.b klass
Galina, Anna
Kleshchev, Egor
Skvortsov, Dmitri
3.a klass
William Brand
Samuel Gilin
Laura Luht
Greete Oru
Kretta-Marie Part
3.b klass
Olga Kookmaa

Nikolai Levin
4.a klass
Kirke Külmsaar
Lisete-Marleen Kivi
5.a klass
Adelina Proskurina
Kevin-Julius Kiviberg
Sandra Oru
5.b klass
Kevin Aiaotsa
6.a klass
Alisa Kask
Jessika Jõesaar
Katariina Ulpus
7.a klass
Leenu Aasrand
8.b klass
Danila Jašin
Aleksandr Levin
9.a klass
Uku Aasrand
9.b klass
Artur Sankin
10. klass
Daniella Myallo
11. klass
Kaja Metsar
12. klass
Sandra Vilumaa
(hõbemedal)

Loksa Muusikakooli lõpetajad 2020
Uku Aasrand (saksofon) õpetaja Lauro Metus
Eliisa Gusseva (kitarr) õpetaja Natalja Frank
Ethel Malkus (plokkflööt) Riina Paartalu
Ann Mirt Korman (plokkflööt) õpetaja Erika Kasetalu
Loviisa Sillajõe (akordion) õpetaja Erika Kasetalu
Ilusat suve!
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Linnavolikogu tegevusest
28. mail Loksa Kultuurikeskuse saalis
toimunud Loksa Linnavolikogu IX
koosseisu 35. istungil osalesid 10 volinikku,
Loksa linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapea Hilleri Treisalt, arendus- ja
keskkonnanõunik Karin Ilves. Istungit
juhatas volikogu esimees Rein Heina,
protokollis juhiabi Kristiina Järve.
Volikogu kinnitas 9 poolthäälega Loksa
linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande. Linna möödunud
aasta majandusaasta aruanne on koostatud
vastavalt raamatupidamisseadusele ja
riigiraamatupidamise üldeeskirjale ning
tuginedes Loksa Linnavolikogu poolt
vastuvõetud õigusaktidele. Majandusaasta
aruanne kajastab konsolideeritud aruandlust,
milles on ära toodud Loksa linnale kuuluvate
Sihtasutuse Loksa Kultuur ja Osaühingu
Loksa Haljastus ning 31. märtsil 2019
tegevuse lõpetanud Sihtasutuse Loksa Sport
ja Osaühingu Loksa Ujula majandustegevus.
Loksa linna majandustegevus on kajastatud
majandusaasta aruande koosseisus eraldi
aruannetes. Loksa linna möödunud aasta
eelarve täitmine on toodud aruandes
kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole
võimalik võrrelda tekkepõhistes aruannetes
kajastatud aruannetega. Majandusaasta
aruanne on kättesaadav http://www.loksalinn.
ee/majandusaasta-aruanded.

Loksa linna 2019. aasta aastaaruande
kinnitamisel toetus volikogu Assertum Audit
OÜ sõltumatu vandeaudiitori arvamusele,
kes sedastas, et aruanne kajastab kõigis
oluliste osades õiglaselt grupi konsolideeritud
finantsseisundit 2019. aasta lõpu seisuga.
Vandeaudiitori aruandes märkusi ja
ettepanekuid ei tehtud.
Majandusaasta aruandega tutvunud volikogu
revisjonikomisjon toetas selle kinnitamist
volikogu istungil.
Majandusaasta aruande kinnitamise vastu
hääletas vaid Ilmi Ternovskaja. Tema
„asjatundlik“ pilk aruandele kinnitas, et selles
ei ole kõike kajastatud. Jääb vaid staažikale
volikogu liikmele kaasa tunda ja soovitada
edaspidi mitte mõelda ja hinnata teisi oma
rikutuse tasemel.
Volikogu kehtestas koerte, kasside ja
teiste lemmikloomade pidamise eeskirja
Loksa linnas. Seni kehtinud eeskiri käsitles
lemmikloomadena ainult koeri ja kasse. Uus
lemmikloomade pidamise eeskiri sätestab
ka teiste lemmikloomade pidamise nõuded.
Eeskirja tähenduses on lemmikloom: imetaja,
lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu.
Eeskirja lisandus koera ja kassi märgistamise
ehk kiibistamise kohustus koos nõudega
kanda loom lemmikloomaregistrisse
www.llr.ee. Samuti lisandusid looma matmise
nõuded, mis olid varem käsitlemata.

Omanikul soovitatakse koera turvalisuse huvides
kirjutada kaelarihmale omaniku telefoninumber
ja kohustatakse pimedal ajal kinnitama
loomale helkuri. Territooriumi sissepääsule
peab paigaldama koera olemasolust teatava
hoiatussildi.
Eeskirja lisatud uuendusi on tarvis lemmikloomade pidamise kultuuri parendamiseks Loksa
linnas.
Eeskiri on kohustuslik täitmiseks Loksa linna
haldusterritooriumil kõigile juriidilistele
ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või
valduses on lemmikloom.
Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse,
loomatauditõrje seaduse, Vabariigi Valitsuse
ja valdkonna ministri vastava määrusega.

Loksa Linnavolikogu 36. istung toimus
11. juunil 2020 Loksa Kultuurikeskuse
saalis. Päevakorras oli Loksa linna
investeeringutoetuse objektide nimekirja
kinnitamine. Investeeringutoetuse objektideks
kinnitati:
Loksa Gümnaasiumi 2-kordse koolihoone
tehnovõrkude ja tuleohutus süsteemide
remont ning pööningu soojustamine – 50 000
eurot;
Loksa Gümnaasiumi 2-kordse koolihoone
fassaadi remont – 45 000 eurot;
Loksa Gümnaasiumi 2-kordse koolihoone
sissesõidutee remont – 25 000 eurot;
Loksa Gümnaasiumi võimla fassaadi remont
– 80 000 eurot.
Volikogu istungit juhatas Loksa
Linnavolikogu aseesimees Helle Lootsmann.

Volikogu lubas volikogu esimees Rein
Heina korralisele puhkusele 1. juunist kuni
7. juulini 2020. Linna põhimääruse kohaselt
asendab volikogu esimeest tema äraolekul
volikogu aseesimees.
Loksa Linnavolikogu istungite eelnõudega
saab tutvuda linna veebilehel http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung Rohkem
teavet Loksa omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee

Rein Heina
Volikogu esimees

Aeg endalt küsida: Mida ma veel oskan?
Piret Valgma
Oskuste arendamise ja karjääriteenuste
peaspetsialist
Eesti majandus on kiiresti muutunud ja muutub
ka tulevikus. Kas ma olen valmis muutusteks?
Sellele küsimusele mõeldes on hirmu tunda
normaalne. Hirmu põhjus on enamasti
teadmatus, kardetakse seda, mida varem
pole kogetud. Et ei peaks hirmu tundma selle
pärast, mis saab homme, tuleks mõelda, mis
on minu plaan B juhuks, kui samamoodi enam
edasi minna ei saa. Hea uudis on see, et täna on
võimalused plaani tegemiseks täiesti olemas.
Abiks on töötukassa karjäärinõustajad: Miks
üldse tasuks õppida? Ja mida oleks kasulik
õppida?
Miks peab õppima?
Alateadvuses on meil ju olemas teadmine,
et ühe töö tegemine terve elu pole võimalik,
töömaailm ja majandus muutuvad, tehnoloogia
pakub uusi võimalusi. Õppimist võiks vaadata
kui oma väärtuse tõstmist, oma koduga teeme
seda, hoides kinnisvara korras ja investeerides
sellesse oma aega ja raha. Samasugust hoolt

ja tähelepanu vajavad ka meie oskused ja
teadmised.
Töö kõrvalt õppima asumine võib tunduda
keeruline, kuid tänased õppimisvõimalused
on oluliselt paindlikumad kui 20 aastat
tagasi. Koolid on mõistnud, et tänane õppur
ei tule otse keskkoolist ja tahab teistsugust
õppimisvõimalust.
Kuidas hakkama saada?
Plaan B elluviimine ei pruugi alati minna nii
libedasti nagu loodetud. Seepärast tuleks läbi
mõelda, kuidas ühildada õppimine ja senine
elu – töö, pere. Oluline on läbi mõelda ka
rahaline pool.
Töötukassa toetab juba mitmendat aastat
õppimist koolis, kusjuures pole tähtis, kas
inimesel on töö või mitte. Toetatakse nendel
erialade õppimist, kuhu on tulevikus vaja
rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva
ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad
on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja
nimekiri erialadest täieneb igal aastal. Sel
aastal on valikus üle 100 õppekava enam kui
40 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui
vene keeles. Toetatavate erialade ja koolidega

saab tutvuda töötukassa kodulehel.
Tasemeõppes osalemise toetust saavad
töötukassast need inimesed, kel puudub kutsevõi erialane haridus ja kooli lõpetamisest
on möödas vähemalt viis aastat. Toetust
makstakse ka neile inimestele, kel on erivõi kutsehariduse omandamisest möödunud
vähemalt 15 aastat. Toetuse suurus sõltub
sellest, kas inimesel on sissetulek. Alates
augustist suureneb toetus nii töötavatele kui
tööd otsivatele inimestele. Kui õppimine jääb
mingil põhjusel pooleli, siis toetust tagasi
maksma ei pea.
Kui on huvi toetust saada, siis tuleb avaldus
teha enne õppima asumist ja seda saab teha
ka e-töötukassas. Kõigepealt tuleb aga minna
karjäärinõustamisele, kus saab spetsialistiga
oma plaane arutada ja uurida, mismoodi
toetuse taotlemine käib. Karjäärinõustamine
võib toimuda ka kodust lahkumata veebikeskkonnas.
Kas mul on plaan B ehk mida ma veel
oskan?
Eelmise aasta lõpus viis Turu-Uuringute
AS läbi uuringu, kus esitati küsimus: Kui

Loksa tublid kodutütred Võidupüha tähistamisel

kaotaksite oma praegusel erialal töö, kas teil
on olemas teine eriala, millel töötada? Jaatavalt
vastas 40%.
Teistest oluliselt rohkem olid seda meelt
35-49-aastased, kõrgharidusega vastajad;
ettevõtjad, juhid, tippspetsialistid ja ka
keskastme
spetsialistid,
ametnikud
ja
isikuteenindajad. Nagu enamasti ikka, nii
olid ka selles uuringus enesekindlamad
mehed - 45 % meestest 36 % naistest ütlesid,
et neil on varuplaan olemas. Kui vaadata,
kes tunnistavad kõige rohkem, et ei tea,
kuidas edasi minna, kui tänane töö kaob, siis
torkavad silma vastajad vanuses 50+ ning algja põhiharidusega vastajad. Viimastest ütles
19%, et neil on tagavaraplaan.
Kahe aasta jooksul on töötukassalt tasemeõppes osalemise toetust saanud umbes
2000 inimest. Enim asuti toetuse toel õppima
hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ning
IT-süsteemide nooremspetsialistiks.
Täpsemalt saab toetuse kohta uurida Eesti
Töötukassa kodulehelt või infotelefonilt
15 501.

Loksa Linnavalitsus võtab tööle
HOOLDUSTÖÖTAJA
Täistööaeg, töösuhte kestus tähtajatu.
Töötasu kokkuleppel. Töökoha asukoht Loksa
linn.
Tööle asumise aeg: koheselt
Nõuded kandidaadile:
- Haridustase – vähemalt keskharidus,
juhiload.
- Keeleoskus: eesti keel vähemalt B1, vene
keel vestlustasemel.
Töö kirjeldus:
koduteenuste osutamine eakatele ja
erivajadustega inimestele (kauplusest
toidu ja esmatarbekaupade toomine, arsti
juures käimine, apteegis käimine, maksetel
abistamine jms).

Loviisa Sillajõe assisteeris sellel aastal kaitseväe juhatajat kindralmajor Martin Heremit, hoidesmedalite kandikut ning Liisa Laur andis kaitseministrile
Jüri Luigele kätte medali tunnistusi, mille said tuletoojad hommikusel tseremoonial Kuberneri aias.
Teisel fotol meie kodutütred Kodutütarde peavanema Ave Proosiga. Fotode autor on Lisett Kruusimäe.

Avaldus, haridust tõendavate dokumentide
koopiad ja CV saata linn@loksa.ee või tuua
paberkandjal Loksa Linnavalitsusse Tallinna tn
45 hiljemalt 03.07.2020.
Info tel 603 1253.
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05.08 .2020 toimub suurjäätmete äravedu (mö ö bel,
madratsid, vaibad, diivanid).
Sooviavaldus palun edastada hiljemalt 1. .
e-postile
karin.ilves@ loksa.ee.
Avaldusse palun märkida jäätmeveo (AS esti
Keskkonnateenused) lepingu number ja omaniku nimi,
aadress ning jäätmete maht (m3). Kortermajade elanikud
palun pange jäätmed jäätmekonteinerite juurde. Eramaja
omanikud aga oma territooriumile nii, et on tagatud
juurdepääs. Kui ei ole võimalust avaldust e-postiga saata,
siis palun see tuua Loksa Linnavalitsusse.
NB! Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi,
sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid,
pesumasinad ja telerid.
See aasta toimuvad suurjäätmeveod 5.08 , 30.09 ja 25.11.
Kui ei ole võ imalik oodata järgmise suurjäätmeveoni, siis
tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9 .60€ ).
Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne
suurjäätmevedu, kuna need risustavad linnapilti.
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Palun ärge viige oma jäätmeid metsa alla, see käib ka haljastusjäätmete
kohta!
Oma hoovi tuleb korras hoida aga seda ei saa teha teiste elanike arvelt.
Palun ärge tassige oma jäätmeid parki, keegi ei soovi neid inetuid
kuhjasid vaadata. Kahjuks on nii, et kui mingi kuhi on juba kuhugi
tekkinud siis hakatakse sinna igasugust rämpsu juurde vedama. Oma
prahi viimine le tee parki ei tee pilti ilusaks. Korrastades oma hoovi,
palun vaadake kaugemale kui ainult oma krundi piir. Hoolige sellest, mis
toimub ümberringi.
eakorra murede teavitamiseks on kõige mugavam nutitelefoni
rakendus anna teada . Lae see oma telefoni alla või kasuta arvutiga
http:
.anna-teada.ee lehte. Läbi selle rakenduse teate tegemine
kindlustab info jõudmise õigesse omavalitsusse.
Karin Ilves, arend us- ja keskkonnanõunik
karin.ilves@ loksa.ee
Loksa Linnavalitsus
53048 333
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naveega ( kaevuvesi, allikavesi) on
põhjavees baktereid märgatavalt
vähem. Põhjavees, kus erinevad
rauabakterite liigid elavad, on neile
toitaineid vähe. Ä ra ei hävine,
aga ka vohamine on välistatud.
Rauabakterid saavad eluks vajaliku energia kahevalentse raua
oksüdeerimisest kolmevalentseks,
mistõttu moodustub roosa värvi
sade. Süsiniku saavad nad süsihappegaasist, nagu taimed. Sellist
toitumisviisi,
kus
kasutatakse
energia saamiseks rauaühendeid,
ni etatakse side ot oofiaks.

Raik S aart
O Ü Loksa H alj astus
j uhat use liige
Kuna meie joogivee kohta on sageli
sõna võetud, pidasin veelkord
vajalikuks ajalehe kaudu inf ormeerida mõnedest veega seotud
asjaoludest.
E siteks.
Veekulu
mõõtmisest.
Ollakse segaduses, et korterite
veearvestite näitude summa ei võrdu
maja veearvesti üldnäitajaga. See ei
saagi võrduda, kuna igal mõõdikul,
s.h ka korteri mõõdikul on lubatud
mõõteviga. Absoluutselt täpset
veemõõdikut minu teada ei olegi.
Kui lugeda korteri mõõteveaks
tagasihoidlik +/- 2%, siis näiteks 50
korteriga majas võib vea suurus olla
juba rohkem kui 14%. Siit lihtne
järeldus, mida rohkem on korterite
veemõõdikuid, seda suurem on
metroloogiale põhinedes tõenäosus
mõõtetulemuste erinevuste tekkimiseks. Loksa Haljastus taatleb
oma mõõdikuid, mis maja üldvett
mõõdavad, seadusest tulenevalt iga
5 aasta tagant. Muidugi ka meie
mõõdikutes on lubatud mõõtevigu,
ent kui tekkib kahtlus, et mõõdik ei
tööta õieti, saadetakse ta koheselt
uuele taatlemisele.
Teiseks. Nimetame seda kuritahtlikuks kokkuhoiuks. Võib olla on
see selline teema, mida veemüüja ei
peaks üldse käsitlema, ent soovime
oma suhetes klientidega olla ausad.
Lugu on selles, et on korterivaldajaid,
kes püüavad vee väga vähese
tarbimisega „mõõdiku ära petta“. Kui
vett tarbitakse alla minimaalse kulu
piiri ( alla 30-60l/h) , võib mõõteviga
olla tugevalt negatiivne, ehk
veearvesti ei käivitu. Kui uue arvesti
puhul reageerib arvesti kulule, alates
10l/h, ehk siis üks ämber tunnis, siis
paar aastat kasutusel olev arvesti
hakkab reageerima alles siis kui on
kulu 40-50l/h, ehk siis 4-5 ämbrit
tunnis. Vett on tarvitatud, ent mõõdik
ei ole seda lugenud. Siit tuleneb
veel üks põhjus, miks korterite
veearvestite näitude summa ei vasta
maja üldveenäidiku suurusele. Ma ei
tea, kui paljud korterite omanikud on
oma näidikuid taadelnud, kui üldse
on, siis vahed maja üldmõõdiku ja
korterite mõõdikute vahel võivad
päris suureks käriseda. Lääne
Euroopas on kord, et veemõõdikud
tuleb iga 5 aasta tagant uuega
vahetada.
Kolmadaks. Otsene varastamine.
Ma ei usu, et loksalased neid
võimalusi
kasutaksid,
sestap
jätan need nüansid, mis seda
tegevust võimaldaksid, teadlikult
kirjeldamata. Oleme ausad.

veemõõdikutega. Need on eranditult
sellised juhud, kus tehniliselt ei
olnud võimalik mõõdikut paigaldada. Pigem oli sellise võimaluse
lubamine juba siis lihtsalt tahtmise
küsimus. Vee kulu määrati n.ö
keskmise tarbimise läbi ja oli seotud
leibkonnas isikute arvuga. See ei ole
hea lahendus ja üldiselt makstakse
sellisel juhtumil vee eest rohkem kui
mõõdikut kasutades. Aga ükskord
peame ka sellist üle saama. Uusi
selliseid võimalusi me enam ei luba.
Nii palju siis vee mõõtmisest.
Teine teema on seotud vee kvaliteediga. Üldiselt on Loksa joogivesi väga hea kvaliteediga ning
aastaid ei ole suuri kõrvalekaldumisi
normidest olnud. Meie kasutame
joogiveena põhjavett, see tähendab,
et vesi pumbatakse torustikku c a
100 meetri sügavusest. Põhjavesi on
looduslik, st, et temas on lahustunud
sooli, metalle, gaase, lihtsamalt
kõike seda, mis seda vett seal
maasügavuses ümbritseb. Loksa
veel on iseloomulik suur raua ja
mangaani sisaldus. Sügaval maa all
on hapnikku vähe või puudub üldse,
see tõttu on ka raud lahustunud
olekus, kahevalentne. Nüüd, kui vesi
jõuab lesse p takse filt ee i ise
käigus seda õhuga rikastada, et
kahevalentne raud oksüdeeruks
kolmevalentseks ja sadestuks veest
välja
ille siis filte kinni p ab.
Nii saab sadestunud raua veest
eraldada. Selles protsessis ei ole
midagi keerukat. Kui kogu rauda ei
õnnestunud filt ee i ise käigus kätte
saada, lipsab osa sellest torustikku ja
sealt korteri kraanidesse.

N eljandaks. Soov näite varjata.
See on väiksemate majade puhul
võimalik. Teatatakse lihtsalt väiksem
number, lootuses et see välja ei
tule. Loksa Haljastusel on pidev
arvepidamine kulutatud vee hulga
üle lepingupartnerite kaupa, nii, et
varjatuks ei jää midagi.

Lisaks tuleb osa rauda ka vanast
metalltorustikust, sealhulgas ka
hoone sisest torustikust. Mõõdukas
rauasisaldus tervisele ohtlik ei ole.
Organism sellist rauda ei omasta
ning see väljub inimese organismist
väljaheitega. Kõrge rauasisaldusega
vesi on metalse maitsega, vahel
võivad tekkida roosteplekid pesul.

Loksa Haljastus arveldab lepingupartneritega maja üldveemõõdiku
alusel. Kuidas korterite omanikud
ise
omavahel
maksekohustusi
jagavad, on ühistu enda korraldada.
Loksal on endistest aegadest veel
veetarbijaid, kelle vett ei mõõdeta

Eraldi tuleb peatuda veel rauabakteritel. Maakeral ei ole kohta,
mis oleks absoluutselt bakterite
vaba. Elusloodus on saanud alguse
bakteritest. Bakterid elavad ka kõige
puhtamas põhjavees. Võrreldes pin-

Enamus rauabaktereid on niitjad
ja nad koguvad enda ümber
kolmevalentset rauda, muutudes nii
punakaks. Nagu rooste. Bakterid
on osa elusloodusest, seega nad
sünnivad, kasvavad, surevad, nii
nagu kõik teisedki. Sellised bakterid
paljunevad rakulülide eraldumisega,
mis vee vooluga mööda torustikku
edasi kanduvad. Noortel bakteritel
on vaja eluks soodsat keskkonda,
s.t aeglast voolukiirust, et oleks
võimalik ennast kuhugi kinnitada,
sobivat temperatuuri ja toitaineid.
Eriti meeldib neile vee temperatuur
vahemiku 30-45° C. Seega soojavee
boilerites meeldib neil väga olla ja
elada. Meele järgi on ka igasugused
filt id
is vee voolukii ust takis
tavad. Seal on neil piisavalt
kinnituskohti ja aeglases vees leidub
ka palju toitaineid, näiteks juba
surnud bakterid.
Rauabakterite levikut saaks takistada
sellega, et veest võtta välja kogu
seal olev raud. See on loodusliku
vee puhul praktiliselt võimatu ja
väga kallis. Küll aga annab tulemust
see, kui võtame torustikest väljavee
liikumist
takistavad
seadmed,
filt id sõelad ja uud te nilised
lahendused. Rauabakterid ei ole
meie tervisele ohtlikud, küll on neil
sageli ebameeldiv hais. Kui selline
asi on juhtunud, soovitan lasta
kraanist lihtsalt vett natuke joosta.
Meie joogivesi on odav, 1.09 €/ m3
eest ( ilma käibemaksuta) . Kui mõni
liitrit vett lihtsalt joosta lasta, on
kulutus pea olematu.
Põhjavees on lahustunud ka väävelvesinik, mis annab veele mädamuna haisu. Vee väljapumpamisel pumbajaamades see aereeritakse, ehk
rikastatakse õhuga. Nii saadakse
ebameeldivast lõhnast lahti. Kui vesi
jääb torustikku pikemalt seisma,
hakkab keemia taas tööle ja hais
tuleb tagasi.
Lõpetuseks mõni sõna mangaanist.
Mangaani sisaldus looduslikus vees
ei kujuta ohtu tervisele. See ei ole
mürk. Mangaanirikka vee puhul
tekkib selle veega kokkupuute
pindadele mustjas sade. Mangaani
p takse välja filt ee ida veet tlus
jaamades. Meil on sellistes jaamades
kaks suu t filt it is peaksid an
gaaniga hakkama saama.
Loodan, et andsin lugejatele ammendavad vastused Loksa joogivee
kohta. Meie omalt poolt püüame
hoida magistraaltorustikke korras,
regulaarselt teeme nende läbipesu,
et neisse tekkinud settest lahti saada.
Maja siseste torustike kohta ma ei
oska midagi öelda. Eks neidki tuleks
vahetevahel puhastada, aga see töö
nõuab vaeva ja natuke raha.
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1. juunil toimus Loksa Kultuurikeskuse ees lastekaitsepäeva tähistamine,
kus iga laps joonistas kõnniteekividele kriitidega endale meelepärase pildi.
Joonistamisest võttis osa 14 last ning nendele olid kaasa tulnud elama
vanemad ja vanavanemad. Igale joonistajale anti diplom, väike maius ja iga
laps sai valida endale meelepärase kingituse.
Samal päeval toimus juba teist aastat ka teine aktsioon „Teeme lapsele pai!“
Paiga anname märku, et märkame, hoolime ja toetame. Tehke pai iga päev
ja südamest!

Õues tore mängida, uurida ja
õppida – täpselt selline oli meie
eesmärk sel õppeaastal. Õues
õppimise tingimused on meil igati
head – lasteaed asub metsa, jõe,
tiikide ja ranna vahetus läheduses.
Lasteaial on avar õueala, kus igale
rühmale on eraldi mänguplats,
kuid ühistegevusteks võiks olla
ka õuesõppeklass, õpperada ja
liiklusväljak. Õppeklassi rajamisega
alustasime juba eelmisel suvel, kui
üheskoos tegusate lapsevanematega
ehitasime vanadest kaablirullidest
õuelauad ja linnavalitsuse abiga
saime
pakud,
mida
lapsed
saavad kasutada nii õppe- ja
kasvatustegevustes kui ka vabal ajal.
Õppimine ei toimu mitte ainult laua
taga, vaid lapsed peavad saama
ka liikuda! Tulevikus on lastel
võimalus puid ja põõsaid tundma
õppida lasteaia õuealal oleval
õpperajal. Juba eelmisel sügisel
kasvatasid Sipelgate rühma lapsed
tammetõrudest tammepuud, sel
kevadel istutasid Päevakoerte rühma
koolieelikud sarapuu ja pihlaka ning
jaaniusside koolieelikud vahtra.
Eelnevalt olid meil juba kasvamas
männid, kuused, kased ja haab.
Laps õpib kõige paremine alati
läbi mängu! Sellele mõtlesid ka
Päevakoerte rühma koolieelikute
lastevanemad,
kes
valmistasid
õue toreda poriköögi. Aitäh selle
vahva kingituse eest! Poriköök
on laste hulgas väga populaarne,
seal valmistatakse erinevaid „poriroogasid“, millega kostitatakse kaaslasi.
Et õppe- ja kasvatustegevusi toas
põnevamaks muuta ning ajaga kaasas
käia, seadsime teiseks õppeaasta
eesmärgiks robootika rakendamise
õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks ning programmeerimise algtõdede õpetamiseks.
Seni said õpetajad lastega kasutada
lasteaias ainult Bee-Boti nimelisi
mesilasroboteid. Käesoleva aasta
juunist lisandusid ka Blue-Bot ning
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Õ nne A rba
noorsootööj a avalike suhe te spetsialist
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D ash ja D ot nimelised robotid.
Uued haridusrobotid on põnevad
ja praktilised õppevahendid, mis
võimaldavad õpetajatel koos lastega
õppida mänguliselt ja interaktiivselt,
äratades robotid ellu nutiseadme äpi
abil.
1. juuni on riiklik tähtpäev, mil
tähistatakse lastekaitsepäeva eesmärgiga juhtida tähelepanu laste

e

heaolule ja õigustele ning lastekaitse
tähtsusele! Meie lasteaias toimus sel
aastal lastekaitsepäeva tähistamine
tantsu ja seebimulli tralliga. Päike
paistis ja lapsed olid rõõmsad
ning lasid oma fantaasial lennata –
joonistasid asfaldile vahvaid pilte ja
ehitasid üheskoos rühmakaaslastega
liivaskulptuure.

E E

E
korras tö ö le

võ tab konkursi

koormusega
E
E
(eesti õppekeelega
rühma)
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt
uu i
aadressil:
Lasteaia 3, Loksa, 748 05, Harju maakond võ i
e-postile: s e e
s ee
Tööle asumise aeg: 1. .
Info: tel
1 või e-post: s e e
s ee

Loksa Lasteaed Õ nnetriinu
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Päevakoerte rü hm
Sellel aastal oli meil 23 särasilmset lõpetajat. Kooli saatsime 9 last Päevakoerte rühmast ja 14 last Jaaniusside rühmast. Lõpupeod toimusid sel aastal küll ilma külalisteta, kuid olid väga toredad ja
lastele kindlasti meeldejäävad. Soovime kõigile rõõmsat suve ja edukat kooliteed!
Loksa Lasteaed Õ nnetriinu
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Kevad 2020 on eriline olnud iga inimese
jaoks, kuid kindlasti ka looduse jaoks. Väheste
suitsupilvedega ja müravaba õhuruum ning
ebatavaliselt palju omapäi uitajaid looduses on
kogemus, mille üle mõtiskleda. Toimumata jäid
õuesõppe päevad ja mitmed loodusprojektid.
Lahemaa Looduskoolile oli kevad 2020 eriline
lõpetajate arvu poolest. Viie tegutsemisaasta
jooksul on toimunud paarkümmend mitmepäevast loodushariduslikku lõiminguprojekti,
kus on osalenud enam kui 20 kooli ligi
200 õpilast, kellest veerand lõpetas tänavu
põhikooli või gümnaasiumi. Neljas ja
enamas mitmepäevases projektis osalejad
said lõpuaktusel ka Lahemaa Looduskooli
tunnistuse, kus kõik osaletud projektid kenasti
kirjas.
Loksalastel on põhjust rõõmustada, sest
enam kui pooled tänavu Loksal põhikooli
lõpetanutest on osalenud Lahemaa Looduskooli projektides ja vastava tunnistuse said 8
põhikooli lõpetajat: Liisa Riin Linno osales
projektides 57 päeva, Uku Aasrand 46 päeva,
Aleks-Gregor Niiholm 27 päeva, Elly Sirtse
24 päeva, Paul ja Johannes Paesüld 20 päeva,
Evert Kari ja Romet Viisitamm 19 päeva.
Võimalusi oma silmaringi ja sõnavara
arendada on olnud kõigil soovijatel, kuna
nendes osalemine oli tasuta või sümboolse
omaosalusega. Loodushariduslikud lõiminguprojektid toimuvad ehedas õpikeskkonnas looduses, Eestimaa erinevates kohtades ja oma
ala asjatundjate juures.
Noored on saanud:
- tunnetada, kuidas on elada laiul, kuhu pääseb
vaid jalgsi läbi vee;
- külastada Eesti nelja rahvusparki ning mõista
nende erinevust;
- kuulata täiskuu ööl looduse hääli olles
kanuuga Soomaal;
- mõista, mis on Struwe merdiaan ja külastada
kolme Eestis olevat triangulatsiooni punkti;
- saada osa seto kultuurist: kohtuda seto
tantsuema Tormi Piretiga, laulda seto laule
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koos Valgu Toomasega, õppida seto tantse koos
Vabarna Janega, külastada Värska vee tsehhi
koos Kapteni Meelisega, teha pakutrükki
ja leelotada koos ühe Setomaa ülemsootska
Riitsaare Evariga, vestelda kirjanik Kauksi
Üllega, süüa seto süüki Taarka tares;
- vaadata Eestimaad Munamäe, Vällamäe ja
Meremäe mäe tippudest ning kohtuda maailma
mäetippude vallutaja Alar Sikuga;
- näha Eestimaa suurimaid järvi, Peipsi ja
Võrtsjärv ning saada teada nende elustikust ja
kogeda parvesõitu;
- näha ja mõista, mis on tuletorn,
liivakivipaljand, vesioinas, polder, haabjas,
kuppelmaastik;
- näha klaasi ja savinõude valmimist ning
saada aimu nende valmistamise ajaloost;
- olla täpike Eestimaa suurimas liivakastis ja
tunda end väiksena Eesti Ema monumendi ja
Ootsipalu hiiglaste juures;
- ööbida mõisas ja tunnetada seal elanud
inimeste elustiili;
- teha nähtu-kuuldu põhjal telesaadet olles nii
reporteri kui intervjueeritava rollis.
See kõik on hindamatu varandus, mille
lõpetajad võtavad kaasa oma teekonnale.
Nendel noortel on elamusi ning kogemusi,
millest rääkida ja mida meenutada. Projektides
osalenuid on lisaks Loksa Gümnaasiumile
ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, Keila
Ühisgümnaasiumis, Lasnamäe Vene Gümnaasiumis, Laulasmaa Koolis, Nõmme
Gümnaasiumis, Vastseliina Gümnaasiumis,
Kolga-Jaani Põhikoolis, Prantsuse Lütseumis,
Tallinna Reaalkoolis ja seda nii põhikooli kui
gümnaasiumi lõpetajate seas.
Tänud kõigile lapsevanematele, kes võimaldasid noortel sellest kõigest osa saada!
Tänud ka õpetajatele, kes osalesid ise ja
julgustasid noori projektides osalema ning
andsid projektides kogetu kaasõpilastele
jagamise võimaluse!
Õnnitlused lõpetajatele ja tänud meeldiva
koostöö eest! Olete alati teretulnud taaskohtuma olenemata sellest, kus õpinguid
jätkate!
Maie Itse
Lahe maa Looduskool
Loksa G üm naasiumi õpe taj a

ee

e

i

usi

Keerulisest kevades väljatulekuks ja tavapärase töö taastamiseks kor-raldas Eesti
Noorsootöö Keskus projektikonkursi, mille eesmärk oli toetada vajaduspõhiselt
noortekeskuste põhitegevust ning avatud noorsootöö teenuse pakkumist kohalikul
tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.
Loksa Noortekeskus taotles skatepargi vahendeid, sest oli näha, et noored tundsid
erilist puudust skatepargis toi-metamisest. Kirjutasime taotluse rulade, -tõukerataste
ja kaitsevahendite peale. Hea on tõdeda, et projekt sai täieliku rahastuse. Nüüd on
noortel võimalik laenutada Noortekeskusest rulasid, tõukerattaid, kiivreid ja kaitsmeid,
et oma oskuseid skatepargis parendada ja lihvida.
Kahjuks on noortekeskus 22.06-02.08.2020 suletud igapäevaseks külas-tuseks, sest
meie ruumides alustavad tööd õpilasmalev ja spordilaager, aga vajadusel on võimalik
sõlmida erinevaid kokkuleppeid. Ja kindlasti saab alates augustist alustada aktiivse
laenutusega. Soovime ilusat suve!
Margit A mer, Loksa N oortekeskus
T ege v usi v iiakse ellu 20. aas

4. juunil veetsime noortega imeliselt aega kanuumatkal Valgejõel.
Meie matka teine eesmärk oli fotojaht nimega “Valgejõe legend” .
Aeg oli õige, sest just siis oli toomingate õitsemise aeg ja
jõekaldad olid mattunud valgetesse õitesse. Kokku oli meid 14
ja enamus meist istusid kanuusse esimest korda. Ees ootas 12 km
kanuutamist mööda jõge. Uskuge mind, see ei olnud lihtne, kuid
väga huvitav.
Sügisel on kavas Loksa kultuurikeskuses avada noortele fotoring.
Nii tähistasime fotoringi avamist sel mitte eriti lihtsal ajal ja
saime inspiratsiooni. Suured tänud abi eest ürituse korraldamisel
Margit Amer ja Õnne Arba.
Marija Kudrjakova, M T Ü Loksa A renduskeskus
www.loksaareng.wordpress.c om
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Päästeamet korraldab veeohutuse teemalise fotojahi ning kutsub kõiki huvilisi
saatma fotosid ja lugusid ohtlikest kohtadest, kus võivad juhtuda veeõnnetused.
F otojahile laekunud tö ö dest seatakse üles rändnäitus. Osalema on oodatud kõ ik
huvilised.
otojahi tingimused ja täiendav info Päästeameti kodulehelt https: veeohutus.
ee suvi markaveeohtu
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Jõudsime n d Loksa inimesteni
-Selveri muhedad
kullerid toovad siianmail kohalikele tarvilikud toidu- ja
tö ö stuskaupu nüüd koduuksele
kätte.
Läänest piirneb uus teenindusala nüüd täies ulatuses
Läänemaaga, idas astusime
julge sammu le Lääne-Virumaa piiri populaarsetesse suvituspiirkondadesse Käsmusse ja
Võ sule.
e i
e
-Selveril on

Kui

s suu i
i i i
ninduspiirkond, järjekordi meil
pole ning kui teed tellimuse
päeva esimeses pooles, saad
kauba kätte veel s
e

Laias valikus on nii toidu- kui
tö ö stuskaubad – täpselt nagu
kõ ige
paremini
varustatud
supermarketiski. Kaup on värske ja sinu tellimuse komplekteerijad on hoolikad – valime
tooted välja nii nagu valiksid neid
ise!
-Selverist tellides on sul võimalik
s
u
ka e i use ee
i .
Kohe, kui kaup on kokku pandud,
esti suurim tee- bussi tõ stetud ning see hakkab

s e i
1. M ine lehele
se e ee ja logi sisse
Partnerkaardiga võ i jätka külalisena
. Määra kauba kättesaamiseks endale sobiv e
ja su
3. Vali välja kaubad ja lisa need s u

i

4. Kontrolli üle enda ostukorvi sisu ja maksa
internetipangas
s ja e

5. Oota kullerit enda määratud

e

ii õhuline ja
läbipaistev nägi
mets viimati
välja 40 aas tat
tagasi. Imeilus
on nü ü d tööl e
minna,” k iitis
F ac ebookis
linnaraamatukogu
juhataja
Õ nne Teern,
keda käigudtoimetused iga
päev metsast
läbi viivad.

Spordikeskuse naised ei istunud
eriolukorra ajal käed rüpes,
vaid tegelesid ajal, mil ujula ja
spordihoone uksed külastajatele
suletud olid, metsahooldustöödega.
Umbes kuu ajaga puhastati võsast
seitse hektarit suusa- ja terviseraja
ümbruses asuvat linnametsa.
Tööde aluseks olid metsakonsulent
Jaan Velströmi soovitused: raiuda
vaadete avamiseks alusmetsa ja
kuni kaheksasentimeetrise rinnasläbimõõduga puid, kuivanud ladvaga
puid ja puid, millel enam kui pool

kauplusest sinu valitud aadressi
suunas liikuma, näed kaardil
liikuvat bussi tähist. Kaardi link
saabub koos tellimuse kinnituse ja
arve-saatelehega. Kaart uueneb
iga 20 sekundi järel.
Samuti saad e-Selverist tellimust tehes valida, kas kaup
pakitakse kile- või paberko .
Pakendisoovist tuleb märku
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A ive Mõttus
Loksa Spor dikeskuse j uhat aj a

u a juunikuust alates on e elveri hja esti iirkon
s uni ja tsi a kau e ale i v lja

võra on pöördumatult kahjustatud,
väliselt nähtava tüvemädanikuga ja
tüvemädaniku tekitajate viljakehaga
puid, surnud puid; lisaks harvendada
mõnda tihedamat puude gruppi,
et
parandada
valgustingimusi
järelkasvu tekkeks ja arenguks
ning kindlustada metsa visuaalne
terviklikkus; metsamaastiku ilmestamiseks säilitada üksikuid elujõulisi
kuuski.
Maha võetud võsa hakiti kohapeal
suusaraja katteks
Võsatööd langesid olude sunnil
osaliselt lindude pesitsemisajale
ning nii mõnigi loodusesõber oli

spordikeskuse rahva peale seetõttu
pahane. Metsakonsulendi sõnul on
aga männik pesitsemise seisukohast
linnuvaene mets. “Männikust lendavad nad vaid läbi, pesitsevad ikka
lehtmetsas,” selgitas Jaan Velström
enne tööde algust. Seda, kas
lehtmetsa ( võsa) on Loksal lindude
jaoks piisavalt, saab igaüks hinnata
linnas ringi jalutades.
Enamik
linnakodanikke
siiski
rõõmustab - üks osa linnaruumist
on nüüd varasemast palju kaunima
välimusega.
Ü leriigiline terviserada
Mai algusest kuulub Loksa suusaja terviserada Eesti Terviseradade
võrgustikku. Linna südamest, Valgejõe kaldalt jalakäijate silla juurest
algav rada sobib nii suusatamiseks,
kepikõnniks kui metsajooksuks.
Rada on kaetud puiduhakkega
ning pimedal ajal täies ulatuses
valgustatud.
Raja pikkuseks on 1,5 km, kuid
vastavalt soovile ja oskustele saab
valida ka lihtsamaid ja lühemaid,
ilma tõusude-langusteta rajavariante
( 1,0 km, 0,8 km) .
Järgmise sammuna on kavas
rada koostöös sihtasutusega Eesti
Terviserajad tähistada ning sealt
edasi
rajada
korvpallikorvide
kõrvale jõuväljak. Suusa- ja terviseraja uuendamine on üks osa
linna arengukavas kirjeldatud spordivaldkonna arendustegevustest.
Nõmme mets kuulub Loksa maastikukaitseala
piiranguvööndisse.
Maastikukaitseala valitsejaks on
Loksa Linnavalitsus.

nev rra suure

anda tellimuse ostukorvi vaates, täites tärniga kastike Soovin,
et kilekoti asemel
e
se
e
e
.
Kilekott
jääb aga pakendina kasutusse
s gavk lmutatud toodete puhul, millele otsitakse samuti
keskkonnasäästlikumat alternatiivi. Kile- ega paberkoti eest klient
raha maksma ei pea.
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laiu es Vihter alust

Lisaks laiale valikule toidu- ja
tööstuskaupadele toob e-Selver
koju kätte ka suure kodutehnika
nagu külmkapid, pesumasinad,
telerid, aga ka mängukonsoolid.
-Selveri laia valikuga saad
tutvuda meie veebipoes
aadressil
se e ee

EE

E

E E

Austatud Loksa linna elanik, kas teadsite, et üksinda kodus olles
juhtub rohkem saatuslikke õ nnetusi kui liikluses?
e i
i e u u ee us pakub turvatunnet Teie lähedasele ja
hingerahu Teile. Skandinaavias aastakümneid inimesi aidanud ja
positiivset vastukaja saanud häirenuputeenus on n dsest saadaval
kõikjal le esti.

e i i e u u ee us võ imaldab Teie isal, emal võ i vanavanemal
oma kodus end turvalisemalt tunda. Õ nnetuse, terviserikke võ i
kasvõ i kukkumise korral on abi ühe nupuvajutuse kaugusel. Seda
isegi juhul, kui telefoniga abi kutsuda ei õnnestu.
Randmel võ i kaelas oleva veekindla häirenupuga saab kodus
viibides ö ö päevaringselt ühendust e i
e es use operaatoriga.
peraator räägib abivajajaga käed
vabad hoolekandetelefoni
vahendusel, hindab olukorda ja saadab ohu korral appi tuttava ja
usaldatava tugiisiku – sugulase, naabri, hooldaja, vajadusel ka kiirabi,
päästeameti või politsei. Info edastatakse kontaktisikule ka juhul, kui
abivajaja operaatorile ei vasta.
K si e u e is i
u i
e i ee i
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s
e i i e u u ee us
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on suletud
1. .
- . .
.
Raamatukogu internetipunkti
on võ imalik kasutada
01.07,08 .07,15.07, 22.07 ja
28 .07.2020
kell 1 . - 1 . .
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1. Endise laboratooriumihoone
kinnistu aadressil K u i e
Loksa
linn, pindalaga 719 5 m² , sihtotstarve
tootmismaa (võ imalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
eurot. Kinnistu asub looduslike
tiikide põhjakaldal, mereni ( ara laht)
umbes 250 m. Valmidus tehnovõ rkudega
liitumiseks olemas.
Kinnistu aadressil
use
Loksa
linn, pindalaga 3232 m² , sihtotstarve
tootmismaa (võ imalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine kaheks
eramu krundiks), enampakkumise
alghind
eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõ rkudega liitumiseks olemas.
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Tänavune Loksa rannavõ rkpalliturniir on segapaaridele.
Osalemine on tasuta ja registreerimine avatud kuni
29 . juulini (k.a.).
Turniiri juhendi leiad Loksa spordikeskuse kodulehelt:https:
loksasport.ee p- ontent uploads
Rannavõrkpalliturniir.pdf
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Pakub järgmisi teenuseid:
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Samuti on võimalik tellida
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58 137151, Aleksei

i es us uu is su e u

Et oleks võ imalik teostada korralisi tehniliste süsteemide
hooldus- ja remonditöid, on Loksa Spordikeskus k lastajatele
suletud 23. juunist kuni 31. juulini 2020.
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Alates 01.06.2020 Loksa postkontor avatud
EK
su e u
ee us i
e
u
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks
kirjakandja tasuta koju võ i kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle koju tellida meie kliendiinfo
telefonilt 1 1 .
Tellimusi võtame vastu R kell
ja L-P -1 .
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
- kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine
- rahakaartide kättetoimetamine
- ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine
- postimaksevahendite m k
- maksete vahendus.
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OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621,
tase 4)
teevad puhtaks teie majade
korstnad ja lõ õ rid. Selle alal on
meil le -aastane kogemus
see on puhtus ja kvaliteet.
i
s u
e
e si
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Tel:
1 või
1
.
-post:
ignatenko49 @ mail.ru

3. Kinnistu aadressil
i
Loksa linn, katastritunnusega
1: 1:
1, pindalaga 1
m,
sihtotstarve ärimaa, alghind
eurot. Võ imalik maa sihtotstarbe
muutmine. Valmidus tehnovõ rkudega
liitumiseks olemas.
4. Kinnistu aadressil e e
Loksa linn, katastritunnus
1: :
registriosa 14604702, pindala 3000 m² , sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa 1
, enampakkumise alghind
eurot. Valmidus
tehnovõ rkudega liitumiseks olemas.

,
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i is u Loksa linnas, pindalaga 14414 m² ,
sihtotstarve elamumaa, võ imalik maa
sihtotstarbe muutmine ja kinnistu
jagamine. Enampakkumise alghind
eu . Kinnistu asub
looduskaunis kohas Valgejõ e kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni
(Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõ rkudega liitumise võ imalus.
s
u ti i use
Osavõ tutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda enne
enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. otarikulud tasub ostja. Loksa aljastus -le kuuluva kinnistu
oksjonil osalustasu ei ole.
Enampakkumine toimub
e
Loksa Linnavalitsuse saalis
Tallinna tn 45 Loksa linn.
Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõ iguse seadmiseks.
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Suletud: teisipäev, reede, p hapäev ja riigip hadel
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