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20 august on kogu
Eesti rahva pidu

Loksa linn tähistab oma 27.
sünnipäeva. Me ei tähistaks
aga seda päeva, kui meie riigi
ajaloos poleks olnud Eesti riigi
sündi 102 aastat tagasi ja riigi
võitlust ning arengut (ajutiselt
ka taandarengut) kujundanud
aastaid, päevi ja otsuseid.
Tuletagem täna meelde 19.
sajandi rahvavalgustajaid, Eesti
riigi sündi 1918. aastal ja sellele
eelnevaid otsuseid aastatest
1917-1918,
Vabadussõda
ja lõpuks 1991 aasta 20.
augusti otsust vabanemiseks
50-aastasest
okupatsioonist.
Kui poleks olnud 1917. aasta
28. novembri otsust, kui
poleks olnud 1918. aasta 24.
veebruari ja sellele järgnevat
– milline, ja kas üldse, oleks
olnud 20. augusti – seda me ei
tea. Aga kuna muid kogemusi
meil polnud, tehti 20. augustil
just sarnane otsus nagu
Maapäeva ajalooline otsus 28.
novembril 1917, on leidnud
oma aruteludes õigusajaloolane
Peeter Järvelaid.
Eesti
riigi
iseseisvumise
taastamise ürituste varjus ja
Loksa esmamainimise 391.
aastal tähistab Loksa linn oma
tagasihoidlikku 27 sünnipäeva.
On hea meel tõdeda, et Loksa
linn teeb seda heas koostöös
oma
lähinaabri,
Kuusalu
vallaga. Ja nii see peaks see
alati olema, sest ainult üksteist
toetades nii arengutes kui
raskustes, saame me kiiremini
edasi liikuda.
Ja kiiremini areneda on meil
kõigil vaja – nii linnal, vallal,
aga kindlasti ka Eesti riigil.
Võimalused on meile loodud,
kasutagem neid siis targalt.
Ilusat peotuju Eestimaale!
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

Palju õnne EESTI!
Sinimustvalge lipu all on toimunud
eestlaste
rahvuslik
ärkamine
ja
kultuuriline
kasvamine.
Sinimustvalge
on
muutunud
eestluse sümboliks - rahvuslipuks.
Sinimustvalge lipu all on ka
võideldud ja võidetud kätte riiklik
iseseisvus. Eesti Vabariigi loomisel
kinnitati sinimustvalge riigilipuks.
Sinimustvalge Eesti lipp ühendab
Eesti rahva ja riigi. Selle
heiskamisega anname märku oma
ühtekuuluvusest ja meile olulistest
väärtustest. Eesti lipp on meie
kõigi ühine lipp.
Igaühel on õigus heisata ja kasutada
Eesti lippu järgides Eesti lipu
seaduse sätteid ning lipukasutamise
head tava. Eraisikud, ettevõtted ja
organisatsioonid on oodatud lippe
heiskama seadusega kehtestatud

lipupäevadel, samuti võivad nad
Eesti lipu heisata neile olulistel
tähtpäevadel ja sündmustel.
Kolmel
lipupäeval
iseseisvuspäeval, võidupühal ja
taasiseseisvumispäeval - heisatakse
lipud soovituslikult kõikidele elu-,
äri- ja büroohoonetele.
Lipupäevad on:
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev
2. veebruar – Tartu rahulepingu
aastapäev
24. veebruar – Eesti iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev
14. märts – emakeelepäev
23. aprill – veteranipäev
mai teine pühapäev – emadepäev
9. mai – Euroopa päev
4. juuni – Eesti lipu päev

14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse
leinalipuna)
23. juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
1. september – teadmistepäev
17. oktoober - hõimupäev
novembri teine pühapäev – isadepäev
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise päev, rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa
Parlamendi valimise päev.
Riigilipp heisatakse päikesetõusul,
kuid mitte hiljem kui kell 8.00.
Lipp langetatakse päikeseloojangul,
kuid mitte hiljem kui kell 22.00, kui
valitsus ei ole andnud erikorraldust
riigilipu heiskamise ja langetamise
kohta mõnel teisel kellaajal. Jaaniööl
riigilippu ei langetata.

Loksale uue katlamaja rajav soojatootja
korrastab ka Nooruse tänava
Eesti üks suuremaid regionaalseid
soojatootjaid N.R. Energy, kes
ehitab Loksale 2022. aastaks
uue
ja
keskkonnasõbraliku
põhikatlamaja,
rekonstrueerib
projekti käigus oma kuluna
katlamaja juurde viiva Nooruse
tänava ning rajab sinna ka
jalakäijatele kergliiklustee.
N.R. Energy ja Loksa linnavalitsuse
kokkuleppel rekonstrueerib soojatootja Nooruse tänava umbes
400-meetrise lõigu. Samuti ehitab
N.R. Energy sinna kaasaegsetele
nõuetele vastava kergliiklustee.
Ettevõtte juhataja Ahto Tisleri sõnul
selgub tööde täpsem maksumus
pärast ehitushanke läbi viimist, kuid
kokkuleppel linnaga võtab selle kulu
enda kanda N.R. Energy.
Loksa linnapea Värner Lootsmanni
sõnul on Nooruse tänava korrastamine ja kergliiklustee rajamine
positiivne samm, kuna suurendab
liiklusohutust. „Kuna uue katlamaja
ehitusega suureneb Nooruse tänaval
mõnevõrra veokite liiklus, siis
rajatav kergliiklustee vähendab
oluliselt liiklusriski ümberkaudsetele
elanikele, eelkõige Loksa Gümnaasiumi, Noortekeskuse, Muusikakooli ja Kultuurikeskuse õpilastele ja
noortele,“ lausus Värner Lootsmann.
N.R. Energy ehitab 2022. aastaks
Loksale Nooruse tänavale uue,
hakkepuidul töötava kaasaegse ja
keskkonnasõbraliku katlamaja. Loksa
katlamaja
renoveerimisprojekti
käigus lammutatakse Nooruse 3a
kinnistul
asuvad
olemasolevad
amortiseerunud hooned ja maaalune õlihoidla ning ehitatakse
nende asemele nii tehnoloogiliselt
kui välisilmelt kaasaegne katlamaja
võimsusega 5 megavatti.
Uus
katlamaja
on
tänasest
efektiivsem,
hakkab
vastama
kõigile Euroopa Liidu rangetele
keskkonnanõuetele ja kasutama
sooja tootmiseks kohalikku hakkepuitu. „See omakorda loob uue
katlamaja valmimise järel head
eeldused Loksal toasooja hinna
umbes 20-protsendiseks languseks,“
selgitas Tisler.
Projekti kogumaksumus on 3

Loksa uue katlamaja eskiislahendus
miljonit eurot, millest poole katab
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Teise poole ehk 1,5 miljonit eurot
investeerib N.R. Energy oma
vahenditest. Plaanide kohaselt algab
uue katlamaja ehitus 2021. aastal
ja esimene toasoe jõuab klientideni
2022. aastal.
Ehituse
valmimiseni
jätkub
Loksal soojusenergia tootmine
tänases õliküttel töötavas konteinerkatlamajas, mis uue katlamaja
valmise järel jääb reservi, et tagada
vajadusel
varustuskindlus
ja
tipukoormuste tootmisvõimsus.
Linnapea
Värner
Lootsmanni
sõnul on uue, kaasaegse katlamaja
rajamine positiivne areng, mis
annab linnaelanikele madalamad
küttekulud, puhtama õhu ja piirkonna

ettevõtetele võimaluse katlamaja
hakkepuiduga varustamiseks. „Uus
katlamaja loob hea võimaluse Loksa
kaugküttepiirkonna arendamiseks
ja laiendamiseks. Paljuski tänu
2018. aasta lõpus valminud uuele
5-kilomeetrisele
küttetorustikule
langes linna elanike jaoks sooja
hind alates eelmisest kütteperioodist
umbes 10 protsenti. Linnavalitsusele
teadaolevalt tunneb umbes 20
korteriühistut ja mitu ettevõtet
huvi
kaugküttega
liitumiseks,
mis omakorda teeb soojatootmise
efektiivsemaks ja kulud madalamaks
kõigi jaoks,“ kommenteeris Loksa
linnapea uue katlamaja ehitamise
plaane.
1997. aastal asutatud ja täielikult
Eesti erakapitalil põhinev N.R.
Energy OÜ varustab soojusenergiaga

22
kaugkütte
võrgupiirkonda
üle Eesti, kus soojuse piirhinna
kooskõlastab
Konkurentsiamet
ja müüb soojusenergiat rohkem
kui 30 mehitamata kaug- ja
lokaalkatlamajast.
Ettevõtte peamised kliendid on
kortermajad,
eramud,
koolid,
lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused,
asutused ja ettevõtted. Ettevõte
on tegev ka Eesti bituumeniturul.
N.R. Energy on investeerinud viimase üheteistkümne aasta jooksul
kaugküttesüsteemidesse üle Eesti
ligi 20 miljonit eurot ning lähiaastatel
on kavas investeerida veelgi
mitmete piirkondlike küttetaristute
kaasajastamisesse.
Ahto Tisler
Juhatuse liige, N.R. Energy OÜ

AKTUAALNE 3

Linnavoliniku Ilmi Ternovskaja „püha sõda“
Loksa Linnavolikogu IX koosseis 37.
istung toimus 30. juulil. Istungit juhatas
volikogu esimees Rein Heina. Volikogu
istungil osalesid Loksa linnapea Värner
Lootsmann ja abilinnapea Andres Kaskla.
Volikogu tegi muudatuse linna reklaamimääruses. Loksa linna paigaldatava välireklaami maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest
on nüüd 0,35 eurot ööpäevas. Maksumäär
reklaamipinna 1 m2 eest Tallinna, Rohuaia ja
Posti tänaval ning nende tänavatega piirneval
alal on 0,50 eurot ööpäevas.
Volikogu otsustas suurendada Loksa linna hooldustöötajate arvu kahele, kuna
koduhooldusteenusel olevate inimeste arv
koroonapandeemia ajal on kasvanud.
Volikogu lubas linnavalitsusel võõrandada
eluruumi aadressil Nooruse tn 7-1. 35,9 m2
suuruse 2-toalise, ahiküttega korteri. Enampakkumise alghind on 7000 eurot.
Volikogu lubas linnavalitsusel maha kanda
kooli territooriumil, aadressil Tallinna
tn 47a ja kultuurikeskuse territooriumil,
aadressil 47/7 paiknevad garaažid.
Aastatel 1955 kuni 1975 ehitatud hooned
on amortiseerunud ja ei ole omavalitsuse
ülesannete täitmiseks vajalikud. Hoonete
lammutamiseks saab linn taotleda

kuni 31.12.2020 vahendeid KredEx-ist
omaosalusega vaid 10%. Garaažide asemel on
kavas tulevikus rajada tenniseväljakud.
Kahjuks ei saa üle ega ümber linnavolikogu
liikme Ilmi Ternovskajast tegevusest nii
volikogus kui muul ajal. Nagu eelnevatel
istungitel hääletas volinik Ilmi ka seekord
volinikest ainsana enamasti kõigi otsuste
vastu, saamata aru, mille vastu ta hääletab.
Korteri võõrandamise puhul aga loobus ta
seekord hääletamisel osalemast.
2017. aastal toimunud kohalike volikogude
valimistel Loksa linnas 84 häält saanud
volikogu liige Ternovskaja, on oma elu
eesmärgiks võtnud, nagu ta seda ise on
öelnud, keskerakondliku linnavõimu
kukutamise. Millegipärast on aga kõik, aastate
vältel Ternovskajaga koos IRL-i nimekirjas
Loksa linnavolikokku valitud volikogu
liikmed volinik Ilmi millegipärast hüljanud.
Üksinda IRL-i nimekirjast on ta jäänud
volikokku ka tänases koosseisus.
Volikogu 30. juuli istungil, kui arutusel oli
teise hooldustöötaja töökoha loomine, otsustas
Ilmi Ternovskaja hakata linnas järjekordselt
korda majja looma. Istungi juhataja nõudmist,
jääda käsitletava päevakorrapunkti raamesse,
rahvasaadik Ternovskaja kuulda ei võtnud,
vaid asus loendama neid, kes tuleks koheselt

ametist vabastada. Tema arvates tuleb
koondada kõik üle 70-aastased, samuti kõik
kõrghariduseta ametnikud. Vabastada tuleks
Ternovskaja arvates ka kõik Loksa linna
töötajad, kes ei valda piisavalt eesti keelt.
Ternovskaja soovi kohaselt peavad eesti keelt
vabalt valdama kõik linnahooldustöötajad,
kõik majahoidjad, kõik autojuhid jne.
Linnapea väide, et linnavalitsuse ametnikest
90% on kõrgharidusega ja eesti keele oskust
on raske nõuda lihttööliselt, volinik Ilmit
„õigelt teelt“ ei vääranud. Kohe said oma
sauna nii linnapea kui volikogu esimees,
kellel kummalgi polevat vajalikku haridust.
Istungi käigus läks Ternovskaja veelgi hoogu,
teatades, et linnapea on 10 aastaga kogu
linnavara maha müünud, loetles vara ja nõudis
infot, kuhu linnapea pani raha, mille ta olevat
saanud endise Vene gümnaasiumi müügist.
Loksa linnas polevat selle aja jooksul mitte
midagi tehtud! Ka pidid kõik volikogul
osalejad teada saama, et tenniseväljaku
rajamist vanade, lammutamisele kuuluvate
garaažide asemele tema kohe kindlasti ei
toeta.
Ja nagu ikka istungite lõppedes, jätkas
Ternovskaja ka seekord teiste volikogu
liikmete aadressil valeväidete loopimist ja
linnavalitsuse ametnike alusetut süüdistamist.
Linnavolikogu esimehele andis volinik

Ternovskaja aga korduvalt teada, et igal oinal
on oma mihklipäev ja et järgmisel aastal võtab
vabariigi valitsus ta (volikogu esimehe!)
kohalt maha! Kindlasti selline käitumine
kunagisele õpetajale au ei tee, aga kuidas
sa staažikat volikogu liiget ikka rahustad!?
Siia sobiks ilmestamiseks ehk mõni tuntud
eesti vanasõna inimese kohta, kellele millegi
selgitamine on üksnes tulutu aja raiskamine.
Loksa Linnavolikogu istungite materjalidega
saab tutvuda linna veebilehel http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Rohkem teavet Loksa omavalitsuse tegevusest
www.loksalinn.ee

Rein Heina
Volikogu esimees

KredEx katab maja terviklikku renoveerimist kuni 50 000
euro ja suvekodu puhul kuni 30 000 euro ulatuses
On ilmselt päris palju koduomanikke,
kes just suvel teevad plaane kodussuvilas suuremate remonditööde
osas - soojapidavad uued aknad,
fassaad, pööningu-katuse soojustamine või uus küttesüsteem.
Tänavu tasub ettevõtlikel inimestel
aga tõsiselt nende mõtete realiseerimisele mõelda, kuna kodumaja terviklikul kordategemisel võib
energiatõhusust tõstvate tööde osas
saada kuni 50 000 eurot ja suvekodu
puhul kuni 30 000 eurot toetust
KredExilt.
Ka Loksa elanikel tasub rekonstrueerimistoetusele tõsiselt mõelda,

kuna korraliku ehitusfirma poolt
projekti alusel tehtud töödega
saab endale nägusa ja soojapidava
elamise, mille ehitustööde maksumusest kuni 50 protsenti maksimumsummas 50 000 eurot saab toetusena KredExilt.
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin
Reinsalu sõnul tuleb esimese sammuna ehitisregistrist kontrollida, et
hoone on registrisse üksikelamuna
kantud ning mis on selle kasutuselevõtu aasta - toetust saab
küsida enne 2000. aastat ehitatud ja
kasutuselevõetud hoonetele.

Juhul kui on soov korda teha
hoopiski oma suvekodu, siis ka selle
renoveerimisel on võimalik saada
toetust - tööde maksumusest kuni
30% või kõige rohkem 30 000 eurot.
„Paljud eelistavad põhjusel või
teisel võtta ette oma elamise
osalise renoveerimise ehk teevad
erinevaid töid etapi kaupa - näiteks uued aknad, soojustatud
fas-saad või soojustatud katus,
ahikütte asemel maasoojuspump
jm,“ kirjeldab Reinsalu. „Ka
selliste tööde planeerijatel tasub
kindlasti tingimustega tutvuda
ja toetusavalduse esitamist kaaluda, kuna energiatõhususe parandamisele suunatud töödele
on võimalik saada toetust kuni
30 protsendi ulatuses tööde
maksumusest ja maksimumsummas
20 000 eurot.“
n Oluline on, et kodu
või suvemaja tervikliku
renoveerimise taotluse eelduseks
on nõuetekohane projekt ja kolm
võistlevat pakkumist ehitusalal
tegutsevalt ettevõttelt. Osalise
rekonstrueerimise puhul on
samuti vaja kolme pakkumise
olemasolu.
n Rekonstrueerimistoetust saab
taotleda üksikelamu, ridaelamu
või kaksikelamu sektsioon, kahe
korteriga elamu või ridaelamu,
samuti suvila või aiamaja omanik.
n Ehitustöödega võib alustada
kohe pärast taotluse esitamist.
Vaata täpsemaid tingimusi
www.kredex.ee/majaduueks

Loksa Lasteaed Õnnetriinu otsib oma kollektiivi
hea eesti keele oskusega õpetaja abi.
Kui sa oled lapsesõbralik ja kohusetundlik, siis võta julgesti
ühendust hiljemalt 14. august 2020 aadressil: Lasteaia 3,
74805, Harju maakond, tel 622 9187 või saada avaldus
e-postile: lasteaed@loksa.ee

Pakendiorganisatsioonid MTÜ Eesti Pakendiringlus,
MTÜ Eesti Taaskasut-sorganisatsioon ja
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on paigaldanud Loksa
linna pakendikonteinerid nii paber- kui segapakendi
kogumiseks.
Pakendikonteinerite asukohad Loksa linnas leiate:
1. MTÜ Eesti Pakendiringus kodulehelt;
2. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kodulehelt;
3. MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon kodulehelt.
Korteriühistud saavad omale tellida TASUTA pakendikonteineri
tühjenduse. Kui omal konteinerit pole siis saab selle rentida.
Liitumine ja lisainfo https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja.
TASUTA pakendikotiteenuse saavad tellida kõik Loksa linna
eramajapidajad. Liitumine ja lisainfo https://www.tvo.ee/teenused/
eramajale
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Eesti Vee-ettevõtete Liit palub inimestel kasutada
WC-potti ja kraanikausi äravoolu sihtotstarbeliselt!
poti külge kinnitatavad plastikust
värskendajad, sest tegu on vees mitte
lahustuvate toodetega. Ka pealtnäha
süütu majapidamispaber on sage
ummistuste tekitaja, sest ei lahustu
vees piisavalt kiiresti.

Hoidiste tegemise hooajal satub kanalisatsiooni tavalisest
rohkem olmeprügi, mis toob
kaasa ummistused torustikes.
Ummistuste likvideerimine on
kulukas ja ebameeldiv, eriti, kui
seda tuleb teha oma kodus.
Olmejäätmete kogus, mis jõuab
reoveepuhastisse on murettekitavalt
suur. Kahjuks kasutatakse ühiskanalisatsiooni liialt sageli prügikasti
asendusena.
„Suve teises pooles, kui algab
hoidiste tegemise aeg, suureneb
hüppeliselt olmejäätmete kogus
kanalisatsioonis. Peetakse normaalseks, et biolagunevad materjalid nagu kasutuskõlbmatud
tomatid ja kurgid, marjade varred,
puuviljade koored jms võib visata
WC-potti“ selgitab olukorda Eesti
Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht Pille
Aarma.
Ka muud toidujäätmed tekitavad
tõsiseid probleeme. Torustiku seinale tekib rasva kiht, mis järjest
pakseneb, sest sinna jäävad kinni
teised sinna mittekuuluvad tahked
osakesed. Tulemuseks on suur,
enamuses rasvast koosnev klomp,
mis takistab reovee edasi liikumist
puhastisse.
Pille Aarma sõnul ei ole keeruline
järeldada, et jäätmete viskamine
kanalisatsiooni põhjustab ummistusi,
halvemal juhul ka reoveepuhasti
pumpade rikke või isegi purunemise.
Seetõttu palub Eesti Vee-ettevõtete
Liit inimestel järgida üldreegleid
nii kanalisatsiooni kasutamisel
kui ka jäätmete käitlemisel. Jäätmete jaoks on olemas vastavad
kogumiskonteinerid. WC-potti tohiks jõuda ainult majapidamise
reovesi!
WC-potti ei tohi visata vatitikke,
hügeenisidemeid, tampoone, meigieemalduspatju, -lappe, kondoome,
juuksekarvu, kohvipaksu, pakendeid, plastikesemeid, ravimeid,
kemikaale, sokke, suitsukonisid jne.
Tualetti ei tohiks sattuda ka WC-

Loksa
linna
parimad
leiud
kanalisatsioonis
viimasel
aastal

Kui vesi ei lähe enam torustikust
alla, siis:
- Esmalt kasuta ummistuste
likvideerimiseks kuuma vett ja
kummipumpa. Kui kuuma veega
õnnestub hangunud rasv üles
sulatada ja tropile valamupumbaga
tekitatud vaakumiga veidi hoogu
anda, siis võib kergematel juhtudel
torud keskkonnasõbralikult taas
vabaks saada.
- Tõsisema ummistuse puhul
võib kasutada keemilisi
torupuhastusvahendid, kuid tuleks
meeles pidada, et need sisaldavad
mürgiseid kemikaale, mille lõplik
eraldamine on keeruline protsess
ka reoveepuhastitele. Puhtama
keskkonna nimel püüa vältida
kanget kodukeemiat.
- Raskematel juhtudel
tuleb pöörduda ummistuste
likvideerimisega tegelevate
ettevõtete poole, kellel on kogemusi
ja tehnikat tekkinud probleem
professionaalseks lahendamiseks.

Kuid kõige odavam ja
keskkonnasäästlikum on alati
probleemi ennetamine - käitu
vastutustundlikult ja pea meeles:
WC-pott pole prügikast!
Pille Aarma
EVEL tegevdirektor

Loksa Jäätmejaam on avatud:
E 10.00-15.00
K 12.00-19.00
N 12.00-19.00
L 10.00-15.00

Suletud: teisipäev, reede, pühapäev ja riigipühadel
JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
Loksa jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid nii elanikkonnalt kui ka
ettevõtetelt. Jäätmeplatsilon konteinerid ning iga jääde tuleb panna
eraldi konteinerisse. Vastuvõetavate jäätmete hinnakirja kohta saab
lisa informatsiooni kodulehelwww.jaatmejaam.ee või jäätmejaama
operaatorilt koha peal.
Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda abilinnapea
Andres Kaskla poole andres.kaskla@loksa.ee või telefonidel
603 1253, 508 6283.

NOORED 5

Loksa rühma noorte kotkaste ja kodutütarde Suvelaager Jumindal
Ootamatu koroonaviirus jättis sel kevadel ära
kevadlaagrid ja paljud teisedki planeeritud
tegevused meie noortel. Tasapisi saime juba
alustada oma tegemistega ning selleks, et tunda
taas end ühtse Loksa rühmana, toimus juuli
alguses Loksa rühma Suvelaager Jumindal.
Vahetult enne laagri algust saime teada, et mõned
kavandatud töötoad jäävad ära, kuid meie endised
noored lubasid aidata.
Laagrisse sõitsime 8. juuli lõuna paiku. Nende
kolme päeva jooksul toimusid erinevad töötoad
ning meie kolm salgajuhikursusel osalevat noort
viisid läbi oma töökoondused. Kuigi laagris oli
päris palju teadmiste meede tuletamist ja ka juurde
õppimist, siis said noored ka palju vaba aega, et
koos palli mängida või midagi muud toredat teha.
Ka ilmataat hoidis vihma meie laagrist eemale,
nende üksikute sajuhoogude ajal olidki meil
kavandatud tubased tegevused.
Suur tänu meie endistele noortele, Kristo, Marko,
Kaarel ja Siim, kes valmistasid ette ja viisid läbi
kõik tegevused. Meie roll oli vaid vaadata kui hästi
kõik toimis ja noored olid pidevalt tegevuses.
Usume, et nad on heaks eeskujuks praegustele
kodutütardele ja noortele kotkastele, et ka nemad
kasvaks hakkajateks ja aktiivseteks noorteks.
Ees ootab veel maakondlik suvelaager 19.-22.08,
kohtume seal!
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

Eesti looduse päev
Eesti esimene looduskaitseala, Vaika linnukaitseala loodi 14. augustil 1910. See kuupäev otsustati 2018. aastal siduda Eesti looduse päevaga. See on kuupäev, mil sõlmiti Riia
Loodusuurijate Seltsi ja Kihelkonna kirikumõisa vahel rendileping, mille järgi läksid
Vaika saared viie tsaariaegse kuldrubla eest 6
aastaks Riia Loodusuurijate Seltsi valdusse.
Eesti looduse päeva eesmärk on kutsuda meie
loodusseltside, -ühingute ja -muuseumide
abil inimesi Eesti loodust paremini tundma
õppima. Sel päeval on meil kõigil võimalik
pakkuda ja saada osa pakutavatest võimalustest Eesti looduse teadvustamiseks.
Me armastame looduses viibida ja tunneme
end seal hästi. See on meie jaoks midagi
nii loomuomast, et üldjuhul me ei mõtlegi
sellele, kuidas märgata looduse rikkust ning
kuidas seda väärtustada ja hoida.
Eesti looduse päev on ühtlasi ka kõigi looduse
sõprade päev, et viibida, õppida ja õpetada
looduses. Seetõttu, et kõik huvilised saaksid
võtta osa Eesti looduse päeva sündmusest,
on otsustatud tähistada seda päeva 14.
augustile järgneval esimesel laupäeval, mis
on käesoleval aastal 15. augustil.
Loksa on linn, mida piirab Lahemaa rahvuspark
ja ligi viiendiku Loksa linna territooriumist
võtab enda alla Loksa maastikukaitseala.

Loksa maastikukaitseala on loodud
Loksa linnas asuva Valgejõe oru, luitelise
mereranniku ning parkmetsa kaitseks.
Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra
eripärale ja majandustegevuse piiramise

astmele piiranguvööndisse. See seab ühelt
poolt piiranguid, kuid teisalt tagab selle,
et Loksa Nõmme mets, Valgejõe ürgorg ja
ranna-ala on kõigi jaoks.
Meie esivanemad arvestasid loodusega,
kui hakkasid harima maad ja rajama kodu.
Loodusjõududega rahumeeles elamiseks
loodi loitse, palveid ... Tehnika areng on
tekitanud olukorra, kus inimene arvab, et
on kõikvõimas. See on tinginud sageli ka
loodusesse mõtlematu suhtumise.
Eesti Looduskaitse 110 aasta motoks
on „Hoia, mida armastad!“ Hoolimata
tehnoloogia arengust sõltub inimkonna
heaolu tervest ja toimivast loodusest.
Elurikkuse hoidmiseks on lahendused
meis endis - meis igaühes. Alustagem oma
koduaiast, kodutänavast ja väärtustagem,
et meil on Loksa maastikukaitseala
ja Lahemaa rahvuspark vaid loetud
sammude kaugusel. Nii nagu me ise
ootame head sõna ja paid, nõnda ootab
ka loodus meilt hoolivat ja heatahtlikku
suhtumist.
Looduse sõbralikku Eesti looduse päeva
Loksale ja loksalastele!
Maie Itse
Lahemaa Looduskool

Noortevolikogu Loksale!
Mis see noortevolikogu on?
Loksa linna noortevolikogu on Loksa
linnavolikogu juures toimiv noortest koosnev
nõuandva õigusega esinduskogu, kes esindab
Loksa linna noorte huve.
Kes sinna kuuluda saavad?
Noortevolikogusse saavad kandideerida Loksa
linna noored ja Loksa linna koolis õppivad
noored, kelle vanus jääb vahemikku 13-26
eluaastat.
Kuidas noortevolikogu moodustatakse?
Kui kandideerijad on ennast üles seadnud, siis
saavad kõik Loksa linna 13-26 aastased noored
noortevolikogusse endale sobiva kandidaadi
valida valimiste teel - üpris sarnaselt päris volikogu valimistega. Noortevolikogus saab olema
esialgu 11 liiget ning noortevolikogu liikme
volitused kestavad 2 aastat. Kõige lihtsamal viisil
saab noortevolikogu võrrelda kooli õpilasesindusega - kui õpilasesindus annab nõuandeid vaid
kooli juhtkonnale, siis noortevolikogu annab
nõuandeid tervet linna juhtivale linnavolikogule.

Millistel teemadel noortevolikogu kaasa
rääkida saab?
Noortevolikogul on võimalus kaasa rääkida
kõikidel teemadel, kuid kõige rohkem
oodatakse sisendit kindlasti noorte endi elu-olu
puudutavaid teemasid.

Noortevolikogu otsused jõuavad vastavalt
nende iseloomule kas arutelule linnavolikogusse
või mõnda komisjoni. Väga palju oleneb otsuse
ja teema iseloomust, mõni teema läheb ehk otse
allasutusse. Väga on oodatud noortevolikogu
liikmete enda aktiivsus noorte mõtete
elluviimisel.

Noortevolikogu koosolek toimub vähemalt kord
kvartalis. Linnavolikogu, nagu ka linnavalitsus,
saab alati noortevolikogult arutatavate teemade
kohta nõu küsida, mida arvab noortevolikogu
arengukavast, milliseid projekte noortevolikogu
tulevikus Loksa linnas oluliseks peab, kuidas
saaks noori paremini kuulata, mis on see, mille
oleme siiani kuulamata jätnud? Noortevolikogu
ja linnavolikogu ei pruugi arutada samadel
teemadel, ehk on mõni teema, mis saab juba
kohapeal selguse ja jõuab niipidi linna noorteni,
samas võib olla ka teemasid, mis jõuavad otse
noortevolikogust linnavolikogusse.

Kui põhimäärus on vastu võetud mis saab
edasi?
Kui põhimäärus on vastu võetud, siis järgmine
suur samm ongi noortevolikogu valimised, mis
on planeeritud oktoobrikuu viimasele nädalale.
Enne seda saab informatsiooni Loksa linna
noorsoo-ja avalike suhete spetsialistilt.
Septembri teisel nädalal toimub Loksal kõigile
huvilistele Eesti Noorteühenduse Liidu poolt
korraldatav infopäev, kus saadakse kokku
räägitakse noortevolikogust ning vastatakse
huviliste küsimustele.

Mis saab noortevolikogu otsustest edasi?
Kas nendel otsustel ja soovitustel on reaalne
mõju Loksa linna elule?

Õnne Arba,
noorsootöö- ja avalike suhete spetsialist
Tel: 550 0131, e-post: onne.arba@loksa.ee
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Loksa õpilasmalevlaste aktiivne suvi
13.-26. juulini töötas Loksa linnas õpilasmalev: 12 malevlast ja kaks
rühmajuhti. Selle aasta tööks malevlastele oli okste lõikamine Loksa
ranna ääres ja Nõmme pargis, staadionil võrkude parandamine, rannaliiva
puhastamine murust ning judosaali korrastamine. Kahe nädala töö möödus
kiirelt ja töökalt: 8.45 kohtuti Loksa Noortekeskuses, võeti tööriistad ning
malevlased koos rühmajuhtidega liikusid tööobjektile. Töötati 4h päevas,
10 päeva kokku. Puhkepauside aeg mängiti mänge: teatevõistlus, pallisport,
mõistatuse ja loogika mänge. Lõunaks söödi Noortekeskuses kokkade poolt
valmistatud toite - kaks korda nädalas suppi ja ülejäänud päevadel praadi. Toit
oli maitsev ning noored jäid kokkade toiduga väga rahule! Peale lõunasööki
toimusid ühistegevused. Seigeldi Lontova seikluspargis, matkati Hara rabas,
kuulati Teeviida võimalusi noortele ja arutleti tulevikuametite üle ning
saadi uusi teadmisi erinevates töötubades, mängiti mänge, vesteldi ja räägiti
omavahel juttu, tehti päevakokkuvõtteid ning mõeldi tulevaste päevade
plaane. Kahe nädala peale jäid noored tööga rahule, mängud olid põnevad ja
huvitavad ning toit maitsev. Noored arendasid tööoskusi, teenisid ametlikku
palka, tegid sporti ja liikusid aktiivselt iga päev. Malevlased ja rühmajuhid
jäid malevaga rahule ning juba oodatakse järgmise aasta õpilasmalevat.
24.-26. juulini õppisid noored Humala riigikaitse laagris sõdurielu tundma.
Tehti katelokist iseseisvalt süüa, püstitati jaotelk ja peeti ahjuvalvet, käituti
nagu sõdur ning elati metsas.
Laupäevane päev möödus erinevates töötubades: köiest laskumine, briti
ja ameerika vägede poolt tehtud meditsiini takistusrada, välihügieen,
airsoft ja palju muud põnevat. Öösel toimus noorte ristimine malevlasteks
mängude ja tegevustega ning pühapäeval toimus paarikilomeetrine rännak
täisvarustusega. Noortele laager meeldis ning suur kiitus laagri korraldajatele!
Augustis on ees veel kokkutulek, ning siis saab selle aasta õpilasmalevale
joone alla tõmmata.
Suur tänu kõigile toetajatele, abilistele, kokkadele ning noortele!
Kaarel Eelmäe ja Kristo Metus
rühmajuhid

Loksa tennisistide edu Kuusalus

Suvine sportlik aktiivne puhkus Loksal
Selle aasta laager toimus Loksal juulikuu viimasel nädalal. Tegevustest
võttis osa 14 last vanuses 7-12 eluaastat. Kõige päikeselisem päev oli
esmaspäev. Hommikul tegime erinevaid teatevõistlusi ja mängisime
rahvastepalli, õhtupoolikul käisime meres ujumas ja mängisime ranna
volleplatsil pioneeripalli. Teised päevad olid juba vihmasemad, kuid
sporditegemist need ei seganud. Veel tegelesime selle nädala jooksul
kergejõustikuga, orienteerusime kooli territooriumil, mängisime kabet
ja sooritasime erinevaid viskemänge. Kolmapäeval sõitsime bussi ja ühe
lapsevanema autoga Viinistule ning Purekkari neemele. Oli lapsi, kes käisid
seal esmakordselt. Viimasel päeval sõitsime ratastega Lohja järve äärde, kus
ujusime ja einestasime. Diplomid ja muud meened said jagatud lastele Loksa
Noortekeskuses. Tänan kõiki inimesi, kes aitasid oma jõu ja nõuga kaasa
laagri edukale toimumisele. Tänan Margitit, Tarmot ja Liinat!
Arvo Liivamägi, korraldaja

Natalja Kalinina (vasakul), Terje Olumets (keskel,
esimene koht), Susanna Veldi (paremal, kolmas koht).
Foto: Kuusalu tenniseklubi

Eiki Kadajane (vasakul, teine koht), Vitali Kalinin
(keskel), Aleksander Pajuri (paremal, kolmas koht).
Foto: Kuusalu tenniseklubi

Juulikuu jooksul peetud Kuusalu valla lahtistel meistrivõistlustel tennises osales edukalt ka kaks loksakat.
Naiste üksikmängus saavutas lasteaia Õnnetriinu juhataja Natalja Kalinina teise ning tema isa Vitali Kalinin meeste
üksikmängus 60+ vanuseklassis esimese koha.
Harjutamas käiakse Kuusalu tenniseklubi väljakutel, sest Loksal praegu veel tenniseväljakuid pole.
Palju edu edaspidiseks!
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Eesti meistrivõistlused: noortelt kergejõustiklastelt
head tulemused
21.-24. juulini Rakvere staadionil peetud Eesti
noorte meistrivõistlustel saavutatud tulemusi
vaadates on treener Aarne Idavainul tulevikku
silmas pidades põhjust lootusrikas olla.
U14 vanuseklassi kuulitõukes saavutas tema
õpilane Uku Trolla tulemusega 9.96 seitsmenda
koha. Eriti märkimisväärseks teeb asja see, et oma
talvisele Harjumaa sisemeistrivõistlustel saavutatud
esikohatulemusele (8.96) lisas Uku Rakveres täpselt
meetri. Järjekindlalt treenides on esikolmikukohtade
püüdmine Ukule kindlasti jõu-kohane.
U16 vanuseklassi 1500 m jooksus saavutas Leenu
Aasrand taktikaliselt targa esitusega – ei läinud algul
liidrite tugeva tempoga kaasa ning möödus lõpus viiest
kaasvõistlejast – ajaga 5.36,18 12. koha.
Loksakate seekordse kõrgeima, neljanda koha jooksis
2000 m takistusjooksus ajaga 7.12,93 välja äsja
kiituskirjaga Loksa Gümnaasiumis 9. klassi lõpetanud
Uku Aasrand.
Teise võistluspäeva järel osales ta lisaks ka Kadrina
paisjärve jooksul ning võitis M16 vanuseklassis ajaga
19.24 esikoha.
Uku, Leenu ja Uku võistlesid meistrivõistlustel ka
poiste ketta- ja vasaraheites ning tüdrukute kuulitõukes Heal jooksjal on lisaks kiiretele jalgadele vaja ka nutikust.
ja vasaraheites, kuid neil aladel jäid tulemused seekord Leenul (vasakul) seda Rakveres staadionil jagus. Foto: Tiina
Trolla
tagasihoidlikumaks.

Ukul tuli kuuli tõugata lausvihmas. Tubli tulemuse saavutamist see aga
ei seganud. Foto: Tiina Trolla

Rannavõrkpallis võtsid võidu kohalikud
Laupäeval, 1. augustil peetud
segapaaridele mõeldud
rannavõrkpalliturniiri paremusjärjestus kujunes selliseks:
1. Kristo Metus – Maarika
Pärnasalu
2. Tarmo Nuija – Maili Jaaska
3. Sonja Leemets – Oscar Leemets
4. Kairit Kurg – Raol Martov
5. Janek Teinlum – Kirke Keert
6. Uku Aasrand – Anni Jõe
Rannailma ja -võrkpalli nautisid
kõik turniiril osalenud: vasakult
Sonja Leemets, Maili Jaaska, Tarmo
Nuija, Maarika Pärnasalu, Kristo
Metus (ees), Raol Martov, Kairit
Kurg, Janek Teinlum, Kirke Keert.
Fotolt puuduvad Oscar Leemets,
Uku Aasrand ja Anni Jõe.
Foto: Jaak Suursaar

Veteransportlane
võitis korraga kaks
Eesti meistritiitlit
Loksa rahvaspordiklubisse kuuluv Rein
Kane teenis 19. juulil Valgas Pedeli järvel ja
selle ümbruse teedel peetud triatloni Eesti
meistrivõistlustel 75-79aastaste meeste seas
esikoha ja meistritiitli.
Ta ujus 1,5 km ajaga 29.24, sõitis 40 km
1:30.35-ga ja jooksis 10 km 1:00.54-ga.
Meeste üldarvestuses 152. koha saanud
loksakas tuli Eesti meistriks ka 70-74aastaste
vanuseklassis.
Hoolimata sellest, et ajalehele Sõnumitooja
ütles Kane, et tulemustest olulisem on
vanade spordisõpradega kohtumine, treenib
ta regulaarselt – käib ujumas, sõidab rattaga,
jookseb, mängib lauatennist.
Sportlasehingega Rein ei puudu üheltki
kohalikult spordivõistluselt.

Suurpea merepäev 2020
Suurpea merepäev 2020 toimus 25. juulil
Suurpea külaplatsil juba kolmandat korda.
Vaatamata eelnevatele heitlikele ilmadele
kujunes merepäev päikesepaisteliseks ja
soojaks ning ini-mesi tuli kokku üle 200.
MTÜ Parim Paik Suurpeal korraldada oli
merepäev teist korda, kuid üleüldse on
merepäevi korraldatud Suurpeal juba viis
aastat. Seoses sellega esinesid viiendat aastat
järjest show-tantsutrupp Panter, kuhu kuulub
pea 100 tantsijat üle Põhja-Eesti, Evely Vaigur
juhendamisel.
Suurpeal astusid nad üles tantsijatega
Tallinnast, Rakverest ja Kundast. Pantrite auks
kostitati külalisi vastavateemalise tordiga,
mille valmistas „Julia’s Bakery“ Loksalt.
Lapsi lõbustas külla tulnud Pipi Pikksukk ning
meisterdamisnurgas tegelesid lastega Anzelica
Nazarova ja Alla Lugantseva. Lastele tegi
näomaalinguid Kologriv Fun Art Tallinnast.
Veel esinesid merepäeval tantsutrupp Alima ja
Kekutised Lääne-Virumaalt, idamaise tantsuga
esines Dance Studio Oriental Pearl Tallinnast,

noormehed ansambliga Ahoi Tartust.
Väga lahe ja humoorikas oli Alla
Lugantseva
korraldatud impronäidend publiku seast
kutsutud inimestega.
Tantsumuusikat tegid
Tanuki events Marina
Tabri ja Miroslaviga
juba kolmandat aastat
järjest.
Toimusid mitmesugused mängud nii
lastele kui suurtele,
oli oksjon ja loterii
peavõiduga.
esimest korda astusid lavale Suurpea küla
aktivistid Meeleheitel Koduperenaised, kes on
tantsinud koos alles mõned kuud ning publik
võttis neid väga hästi vastu.
Esinejate vahel laulsid publikule lõbusad

Peale esinejate programmi lasti kell 22.30
ilutulestikku Suurpea sillal ning pidu jätkus
Ragnar Arba diskoga kuni kella kaheni öösel.
Väga tublid olid ka parklakorraldajad Reimo
Arba ja Valentin Kurka.

Suured tänud Vladimir Lamonovile, kes
lõi kaasa külaplatsi kujundamise ja telkide
püstitamise juures ning vastutas elektri eest, et
kõik toimiks nii laval kui ka kohvikutes. Veel
suured tänud ka Loksa Burgerile ja Bar-Buffee
Nikolay maitsvatele pirukatele. Väga lahe oli
näha inimesi, kes on kunagi Suurpeal elanud
ja kes on Suurpea avastanud alles hiljaaegu.
Kohale oli tulnud endine Suurpea küla elanik
Natalja Andrianova, kes nüüd juba 25 aastat
elab Narvas – tema käest sai osta erinevaid
isevalmistatud ehteid.
MTÜ Parim Paik Suurpeal tänab kõiki
toetajaid, sealhulgas Kuusalu valda, rahalise
toetuse ja usalduse eest.
MTÜ meeskond hakkab juba varsti ettevalmistusi tegema järgmise aasta merepäevaks.
Peatse kohtumiseni Suurpea Merepäeval aastal
2021!
MTÜ Parim Paik Suurpeal meeskond

Alates 1. augustist on
Loksa Spordikeskus avatud
tööpäeviti kella 8-21.30
ning laupäeval-pühapäeval
kella 10-21.
Taasiseseisvumispäeval,
20. augustil on spordikeskus
avatud kella 10-19.
Olete oodatud!

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
mootorratta varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

Korstnapühkimise
teenus

Loksa linnajooksu juhend
1. Eesmärk ja ülesanne
Linnajooksu eesmärgiks on sportliku eluviisi populariseerimine ning
ülesandeks selgitada välja Loksa kandi parimad jooksjad 2020. aastal.
2. Läbiviimise aeg ja koht
Linnajooks peetakse laupäeval, 15. augustil alusega kell 13 Loksal. Start
ja finiš on Keskväljakul. Rada kulgeb bussijaama ja kooli vahelt Rohuaia
tänavale, suundub pärast ravikeskust vasakule metsarajale kuni Suurpeale
viiva asfaltteeni, pöörab sealt linna poole ning jõuab Tallinna tänavat mööda
Keskväljakule tagasi.
3. Registreerimine ja osalemistasu
Võistlejate registreerimine toimub kohapeal ning lõpeb 30 minutit enne
starti. Osalemine on tasuta.
4. Osavõtjad ja tervislik seisund
Võistlusest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad
oma tervisliku seisundi eest ise.
Võistluste korraldaja osutab võistluse käigus tekkinud traumade korral
esmaabi ning vajadusel kutsub kiirabi.
5. Võitjate selgitamine ja autasustamine
Võitjad selgitatakse viies vanuseklassis (eraldi arvestus meestele ja naistele)
erineva pikkusega distantsidel:
•
kuni 7-aastased – 250 meetrit;
•
8-12-aastased – 500 meetrit;
•
noored (kuni 16-aastased) – 6 km;
•
põhiklass (17-39-aastased) – 6 km;
•
veteranid (üle 40-aastased) – 6 km.
Igale finišeerija saab spetsiaalse kujundusega osalejamedali. Kõigis
võistlusklassides I-III kohale tulnutele antakse karikad ja diplomid.
Ajavõtuta kepikõnnidistantsil paremusjärjestust ei selgitata. Kõigi osavõtjate
vahel loositakse välja kaks esemelist auhinda.
6. Ajakava
•
Kell 13 – lastejooksude start
•
Kell 13.45 – kepikõnni start
•
Kell 14 – linnajooksu start
•
Kell 15 – autasustamine
•
Kell 15.30 – korvpalli vabavisete võistlus (soovi korral)
7. Võistluste korraldamine
Võistluse läbiviimise eest vastutavad kohtunik (Arvo Liivamägi) ja sekretär
(Liina Liivamägi).
Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlusele sõidu ja toitlustamisega,
kannavad sportlased ise.
Täiendav teave kohtunik Arvo Liivamägilt telefonil 526 2038.

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

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 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Loksa linn müüb suulisel enampakkumisel
Nooruse tn 7-1 2-toalise korteri alghinnaga 7000 eurot.
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 13.08.2020 kell 14.00 ja 27.08.2020
Loksa Linnavalitsuse saalis kell 11.00 Tallinna tn 45. Info 603 1253
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

MTÜ Rannamännid
mälestab
oma liiget
Ruben Orulat
Avaldame
kaastunnet
lahkunu omastele.

28. september alates 10.00
LOKSA RAAMATUKOGUS
etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

