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Tere, kool!
Palju õnne
sünnipäevaks!
SEPTEMBER

Artur Kodusaar 92
Ervin Viirand 89
Valentin Plekhov 89
Vilma-Elviine
Kalinina 89
Irene Nurmela 89
Lembit Maurus 88
Saniya Adushkina 87
Vjatšeslav
Konopljov 86
Eino Pärna 85
Zoya Presnyakova 84
Maria Pantelejeva 84
Ants Uibu 83
Elmar Sahharius 83
Regina Naumova 81
Endla Kaarend 81
Jelizaveta
Migatšova 80
Raisa Chernobay 80
Vera
Romanovskaya 70
Anatoli Dvojanov 70
Jaan Pöör 70

Mis sinna kalendrisse ikka piiluda!
Kui kaskedel on märgata kollas,
kui pohlad hakkavad punama metsa all – siis on varsti aeg
kooli minna.
Loksa Gümnaasiumis alustas sellel aastal oma kooliteed 25
esimese klassi õpilast.

Loksa Gümnaasium
1.a klass
Klassijuhataja
Eve Jürgens
Kaisa Joonas
Taavi Kaugerand
Karina Kazakova
Enriko Kivi
Lukas Loomus
Rasmus Oru
Eliine Marleen Palujõe
Kassandra Peek
Pipilisa Rajamägi
Anete Teern
Mia Virkhausen
1.b klass keelekümblusklass
Klassijuhataja Margret
Latt
Giorgi Amirov

Vadim Gorbatko
Viktoria Gvozdareva
Viktorija Kaasik
Anton Kandrušin
Alisa Kolesnik
Leon-Sebastian Kuum
Timofey Nikolaev
Timur Pshenychnyy
Ksenia Shichkina
Tamila Shichkina
Roman Sõtnik
Oleksandr Umantsev
Dimitry Vlasov

Uude ilmakodanikud
poeg

Vladislav Shichkin
poeg

David Kolesnik
tütar

Kirke Piibar

Fotod: Loksa Gümnaasium

Palju õnne
vanematele!
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Armsad Loksa linna
ja Kuusalu valla
koolipered!

Tugev kool ja seal pakutav hea
haridus on mitte ainult selle
piirkonna, vaid kogu meie riigi
arengu võti. Loodan, et hariduspõllu
harimisel on arusaamisele jõutud,
et kiirete ja mõtlematute reformide
asemel tuleb panustada eelkõige
innovaatilistele muudatustele ja
uuendustele, mis haritavalt põllult
ka tulevikus veel head saaki annaks
korjata. Ka tänasel majanduslikult
keerulisel ajal peab riik suutma teha
otsuseid, mis ei lähtuks ajutise kasu
saamisest, vaid iga piirkonna ja
riigi kui terviku arenguvajadustest
ja tulevikuvisioonist. Meie koolid
peavad olema kui kohalikud haridustemplid, millede väärtust hinnatakse ka aastakümnete pärast.
Selle aasta esimene koolipäev
oli eriline kõigi jaoks. Pärast
pandeemiast tingitud pikka ja
kindlasti mitte lihtsat distantsõppe
perioodi, oli sõpradega kohtumise
rõõm armsas koolimajas kindlasti
suurem ja emotsionaalsem kui
eelmise aasta esimesel koolipäeval.
Sellel aastal asendusid paljude
noorte pikad turismimarsruudid
tutvumisele kodukandi metsade
ja vaatamisväärsustega. See tähendab, et olete hästi puhanud.
Viiruseoht pole aga kadunud ja
see sunnib meid kõiki käituma
vastutustundlikult. Hoiame endid,
hoiame teisi, oleme hoolivad.
Aga viimane pool aastat andis
teile, nii õpilastele kui õpetajatele
ka palju uusi mõtteid õppetöö
korraldamiseks ja selles osalemises
uutes ning keerulistes tingimustes,
mida vajadusel saate nüüd juba
mugavamalt rakendada. Meil on
tublid õpetajad, kes suudavad
tipptasemel teadmisi edasi anda,
meil tublid aktiivsed lapsed, kes
soovivad seda kõike vastu võtta
ja juurdegi ammutada. Meil on
tublid lapsevanemad, kelle tugi on
ülioluline. Ainult kõik koos, ühiste
pingutustega, saavad meie noored
parima tulemuse.
Soovin teile toredat ja edukat
kooliaastat!
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

Kolm sündmust korraga
Traditsiooniliselt tähistab Loksa
linn iga aasta augustikuus samaaegselt nii linna sünnipäeva, riigi
taasiseseisvumist aga ka Loksa
esmamainimist. Sellel aastal olid
nendeks numbriteks – 27 aastat
Loksa linna, 29 aastat Eesti riigi
iseseisvuse taastamisest ja 391 aastat
Loksa kirjalikust esmamainimisest.

Ja siis kontserdi peaesinejad - Tanja
Mihhailova-Saar, Birgit Sarrap ja
Mihkel Mattiisen, kelle etteaste
ei jätnud külmaks mitte kedagi
rohkearvulisest publikust. Armas
oli näha ja kuulata nende kontserdi
esimese pala esitamist koos Teele
Utti noorte lauljatega.

Peopäev algas 20. augustil nagu
alati lipu heiskamisega linnaväljakul
koos Loksa Lasteaia Õnnetriinu
mudilaste, õpetajate ja hulga linnarahvaga. Lipuheiskamine koos
väikeste loksalastega on ammune
traditsioon ja on südantsoojendav
kuulata mudilaste laule ja luuletusi
meie armsas emakeeles. Peale Loksa
linnapea Värner Lootsmanni ja
kirikuõpetaja Ahti Udami tervitust
seati üheskoos sammud koolipargis
asuva Loksa esmamainimist tähistava kivi juurde, millele asetati
Loksa linnavalitsuse ja Vana Loksa
Seltsi poolt lillekimbud.

Korraldajatena püüdsime seekord
olla ettevaatlikud ja hajutada traditsioonilist Loksa Linna Päeva
mitmele päevale või jätsime kavast
välja. Tavalist laadamelu peopäeval
ei olnud, võileiba ühiselt ei
valmistanud, spordiüritused toimusid
erinevatel päevadel. Muutsime ka
peopaika ja kontserdid toimusid
Loksa kooli siseõuele püstitatud
laval. Otsustasime alkohoolsete
jookide müüki ja tarbimist peoalal
mitte korraldada ja see otsus meeldis
enamusele peolistele. Rahvast oli
ikka väga palju. Tuldi peredega
ja üksi, lähedalt ja kaugelt – ilus
perepidu oli.

Loksa Linna Päeva kontsertosa oli
meil üles ehitatud nii, et rahuldada
erinevaid maitseid ja soove.
Meeleoluka kavaga esines Loksa
Muusikakooli
puhkpilliorkester
(dirigent Andrei Sedler), lastekoor
(dirigent Teele Utt, kontsertmeister
Alari Lahe). Külakosti tõi loksalastele Kuusalurahva Teater –
kuulata sai Artur Rinne laule Villu
Saarumi esituses, saatjaks oli Kalev
Laagriküll. Maestro meenutusi luges
Enn Kirsman. Oma parimat näitas
linlastele tantsutrupp JJ Street, kelle
noored on endale kodu leidnud
Loksa Kultuurikeskuses.

Peopäev lõppes traditsiooniliselt
linna koostööpartneri Pyrocom
poolt korraldatud muusikalise ilutulestikuga linnaväljakul. Nii palju
ja õnnelikke vaatajaid ei ole me
näinud isegi aastavahetusel.
Täname kõiki, kes korraldusele õla
alla panid, kõiki esinejaid ja väga
head publikut!
Helle Lootsmann
Loksa Linnavolikogu aseesimees
Loksa Kultuur SA tegevjuht
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Linnavolikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseis 38.
istung toimus 3. septembril. 15-st volikogu
liikmest olid kohal 12: Margit Amer, Tiit
Eerma, Viktor Fjodorov, Rein Heina,
Natalja Kalinina, Marija Kudrjakova,
Helle Lootsmann, Olga Maslova, Lauri
Metus, Galina Nikitina, Ilmi Ternovskaja,
Jelena Täht. Istungile olid kutsutud ja
osalesid õigusaktide eelnõude menetlemisel
Loksa linnapea Värner Lootsmann,
abilinnapead Andres Kaskla ja Hilleri
Treisalt, arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves. Istungit juhatas volikogu
esimees Rein Heina, protokollis volikogu
sekretär Viive Pajusaar.
Volikogu kooskõlastas Loksa Lasteaia
Õnnetriinu sisehindamise aruande.
Lasteasutuse sisehindamine on pidev
protsess, milles osalevad asutuse töötajad,
lapsevanemad, hoolekogu, kohalik
omavalitsus. Sisehindamine aitab lasteaial
tagada laste arengut toetavad tingimused
ja asutuse järjepideva arengu. Loksa
lasteaia sisehindamise aruandes on välja
toodud lasteaia tegevuse tugevused ning
parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt
koostati lasteaia arengukava tegevuskava.
Sisehindamise aruande Loksa linna kui
koolipidaja poolne kooskõlastamise

kohustus tuleneb koolieelse lasteasutuse
seadusest. Eelnevalt oli aruanne saanud
lasteaia hoolekogu kooskõlastuse. Aruande
kooskõlastamise poolt hääletas 11 volikogu
liiget, Ilmi Ternovskaja jäi erapooletuks.
Volikogu kinnitas Loksa Lasteia
Õnnetriinu arengukava aastateks
2021-2025.
Arengukava on tehtud koostöös lasteaia
pedagoogilise nõukoguga, arengukavaga
on tutvunud ning heaks kiitnud lasteaia
hoolekogu. Arengukava koostamisel
on lähtutud lasteaia tugevustest ja
parendusvaldkondadest. Uus arengukava on
dokument, mis kavandab lasteaia järjepideva
arengu, määrab tegevuse põhisuunad,
- valdkonnad ja tegevuskava aastateks 20212025. Arengukava on koostatud koolieelse
lasteasutuse seaduse alusel, lähtudes
lasteaia sisehindamise tulemustest, lasteaia
õppekavast ja Loksa linna arengukavast.
Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava
eelnõu oli avalikustatud Loksa linna
kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal eelnõule
muudatusettepanekuid ei esitatud.
Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava
2021-2025 kinnitati 11 poolthäälega. Ilmi
Ternovskaja jäi erapooletuks.

Volikogu kinnitas Loksa Gümnaasiumi
arengukava 2020-2024.
Loksa Gümnaasium tegutseb alates 2010.
aasta sügisest kakskeelse koolina, sellega
on ka arengukava koostamisel arvestatud.
Neljaks järgnevaks õppeaastaks koostatud
kooli arengukava on koostatud tuginedes
sisehindamise tulemustele, lähtudes kooli
tugevustest ja parendusvaldkondadest.
Gümnaasiumi arengukava koostamisel
juhinduti haridusalastes õigusaktidest, Loksa
Gümnaasiumi põhimäärusest ning võeti
aluseks Loksa linna ja Harjumaa arengukava.
Arengukava on aluseks Loksa Gümnaasiumi
strateegiliste otsuste langetamisele ning igaaastaste üldtööplaanide koostamisele.
Arengukava valmis koostöös hoolekogu,
õpilasesinduse ja õppenõukoguga.
Loksa Gümnaasiumi arengukava eelnõu
oli avalikustatud Loksa linna kodulehel.
Avaliku väljapaneku ajal eelnõule
muuda-tusettepanekuid ei esitatud. Loksa
Gümnaasiumi arengukava 2020-2024
kinnitati 11 poolthäälega. Ilmi Ternovskaja jäi
erapooletuks.

jooksul
pärast
liitumislepingu
sõlmimist 20% liitumistasust pärast
liitumislepingujärgsete
ehitustööde
vastuvõtmist 60% kolme aasta
jooksul pärast liitumislepingujärgsete
ehitustööde vastuvõtmist, vastavalt
poolte poolt allkirjastatud maksegraafikule.
Taotluse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks leiate Loksa

Loksa Linnavolikogu istungite materjalidega
saab tutvuda linna veebilehel http://www.
loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Rohkem teavet Loksa omavalitsuse tegevuse
kohta saab linna veebilehelt
www.loksalinn.ee

Volikogu kehtestas maamaksu määrad
Loksa linnas.
Tulenevalt maamaksuseadusest kehtestati

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamise toetus
Praegu on veel võimalik saada KIKlt
toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamiseks, liitumispunktist majani.
Kui taotlete KIK-lt toetust siis saate
ka OÜ Loksa Haljastuse vee- ja
kanalisatsiooniga liitumise poole soodsamalt!
Toetust antakse reoveekogumisaladel
elamu ühendamiseks ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele
antakse toetust piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon ning kus
on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooni ühendamist toetatakse
juhul, kui selleks on võimalus olemas,
aga mingil põhjusel ei ole liitutud.
Kui suur on toetus? Toetuse suurus
lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava
torustiku pikkusest. Toetuste summad
jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
Loe lähemalt: https://kik.ee/et/
toetatavad-tegevused
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
poolt toetatava eraisikute vee ja
kanalisatsiooni rajamise programmi
alusel liitumislepingu sõlmimisel
vähendab OÜ Loksa Haljastus
liitumistasu 50% võrra.
See tähendab seda, et ühisveevärgiga
liitumine maksaks ca 480€ ja ühiskanalisatsiooniga liitumine maksaks
ca 570€.
Kogu summat ei pea korraga
maksma, seda saab ka ajatada:
20% liitumistasust 14 päeva

Loksa linna haldusterritooriumil
ühtne maamaksumäär 2,5% maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritav maa ja looduslik rohumaa,
mille maamaksumäär on 2,0% maa
maksustamishinnast aastas. Määrus jõustub
01. jaanuaril 2021.a.
Määruse vastuvõtmise poolt hääletasid kõik
istungil osalenud volikogu liikmed.

linna
kodulehelt:
https://www.
loksalinn.ee/blanketid-keskkond
OÜ Loksa Haljastuse registrikood:
11561799 aadress: Tallinna tn 45,
Loksa linn, telefon: 5551 2015
e-post: haljastus@loksa.ee
https://www.loksalinn.ee/ou-loksahaljastus
Karin Ilves

Loksa linnas tegutsevad vabaühendused!
Aeg esitada oma MTÜ taotlus /2021 eelarve projekt/ huvitegevuse, tegevustoetuse või
projektitoetuse jaoks. Tähtaeg on 01. oktoober 2020. Kõik eelarve projektid on oodatud
selleks tähtajaks linnameilile linn@loksa.ee .
Taotluse vormi leiate https://www.loksalinn.ee/eeskirjad-sport-vaba-aeg

Rein Heina
Volikogu esimees

Lõpetati Viinistu
Rahvamaja
siseruumide
rekonstrueerimine
Mittetulundusühingle
Viinistu
Külaselts määrati PRIA otsusega
Leader programmi esitatud taotluse
„Viinistu Rahvamaja siseruumide
rekonstrueerimine“ alusel 33 609,24
eurot, millest toetuse summa oli 26
887,39 eurot ja omaosalus 6 721,85.
Rahvamaja sai päris uued tualettruumid ja köögi koos vajalike
seadmetega. Samuti sai uue näo
osa saalist (baariruum) koos
vahekoridoriga. Korda tehti lava,
mille ees on nüüd ka uhked kardinad.
Tööd lõpetati 17. augustil. Ehitustöid
teostas OÜ OTO Ehitus.
Viinistu Rahvamaja siseruumide
rekonstrueerimist rahastas Põllumajanduse
Registrite
ja
Informatsiooni Amet läbi MTÜ
Arenduskoja Leader programmi
ning Kuusalu Vallavalitsus.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts
projektijuht

Patakas
p le
prügi
Vanad patareid ja akud käivad
kogumiskohta! Leia enda lähim
kuhuviia.ee

Maailmakoristuspäev
19.09.2020
19. septembril saab teoks
meie planeedi ajaloo
suurim kodanikualgatus –
Maailmakoristuspäev ehk World
Cleanup Day. Miljonid inimesed
180 riigist tulevad ühel ja samal
päeval välja selleks, et astuda
ühiselt samm puhtama maailma
suunas ja juhtida tähelepanu
globaalsele prügiprobleemile.
Loksa linna territooriumil
aktsioonist osa võtjatel (gruppide
puhul, gruppi juht) palun
ühendust võtta arendus- ja
keskkonnanõunikuga koristatud
jäätmete äraveo korraldamiseks.
arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves
5304 8333
e-post: karin.ilves@loksa.ee

4 ELU

Valvekaamera valvab ja kaitseb
Hea loksalane!
Kuigi me soovime näha enda
ümber
ainult
seaduskuulekaid
linnakodanikke, peame me olema ikka ja jälle tunnistajateks
tahtlikel pahategudel, olgu siis
tegemist linnavara varastamise või
lõhkumisega või ka teise kodaniku
füüsilise ründamisega. Viimasel
juhul on enamuses tegemist alkoholi liigtarbimisega, seda ka avalikus linnaruumis. Kuna igale
korrarikkumisele ei jõua ka politsei
kohale, saab siin abimeheks olla
turvakaamera, mis tema vaateväljas
olevad korratused kenasti registreerib
ja salvestab. Just iga meie inimese

kaitseks ja meie igaühe ja meie ühise
vara kaitseks paigaldas linnavalitsus
juba ligi paarkümmend aastat tagasi
esimesed valvekaamerad.
Valvekaamerate vaateväli saab
täiendust.
Aastate jooksul oleme valvekaamerad
paigaldanud Loksa Gümnaasiumi ja
Loksa Spordikeskuse territooriumi
ja hoonete valveks. Tänaseks
oleme kaamerad paigaldanud ka
Kultuurikeskuse hoone ja territooriumi
valveks.
Septembrikuu
jooksul
paigaldab linnavalitsus valvekaamerad
ka Loksa bussijaama ning Tallinna ja
Rohuaia tänavate ristimikule.
Sügise jooksul paigaldatakse täien-

ETTEVAATUST - juulis ja augustis peteti
selle skeemiga välja ligi 120 000 eurot
Eesti elanikud on alates juuli teisest poolest
saanud kõnesid näiliselt Eesti suunakoodiga
numbritelt, mille lõpp on olnud näiteks ka 310310
ehk sarnane Swedbanki klienditoe numbriga.
Vene keelt kõnelev inimene, kes üldjuhul eesti
keelt ei oska, esitleb end pangatöötajana ja räägib
väidetavatest kahtlastest tehingutest kannatanu
kontol, näiteks seoses ostudega e-poes, ning
veenab kõnesaajat, et tehingute peatamiseks on
vaja öelda „pangatöötajale“ kas kasutajatunnus
ja PIN-koode või CVC-kood krediitkaardi tagaküljelt või muid andmeid,
mille abil saavad kelmid teha ülekandeid kannatanu kontolt. Praegu on
inimeste teadlikkus sellest skeemist tõusnud, aga ometi said juulis ja
augustis kahju ligi 50 inimest. Politsei andmeil kokku ligi 120 000 eurot.
Üle poole juhtumitest on registreeritud Tallinnas ja Harjumaal ning ligi 20
juhtumit Ida-Virumaal.
Roger Kumm
Ida-Harju politseijaoskonna juht

Jäätmejaam on avatud:

Tallinna tn 5a, Loksa
Tallinna E 10.00-15.00
K 12.00-19.00
N 12.00-19.00
L 10.00-15.00
JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE SULARAHAS
Loksa jäätmejaama operaator on Tallinna Jäätmekeskus.
Vaata infot ka www.loksalinn.ee/loksa-jaatmejaam

Tähelepanu!

30.09.2020 toimub suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid).
Sooviavaldus palun edastada hiljemalt 24.09.2020
e-postile karin.ilves@loksa.ee
Avaldusse palun märkida jäätmeveo (AS Eesti 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 30.09 ja 25.11. Kui ei ole võimalik
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 linna pilti.

davad valvekaamerad kohtadesse,
kus vaateulatus aitab tagada korda
Loksa linna avalikus ruumis ja
peamistes liikumise sõlmpunktides.
Valvekaamerate salvestused edastatakse videopildina automaatselt
objekti omanikule ja politseile.

Soovin siinkohal rõhutada, et
mitte iga kodaniku õigus vaid iga
kodaniku kohustus on teavitada
avaliku korra rikkumistest koheselt
korrakaitseorganeid.
Kui
näed
rikkumist siis anna sellest teada.
Me kõik oleme vastutavad meid

ümbritseva heakorra ja keskkonna
eest. Palun ära ole ükskõikne, ära
vaata lihtsalt pealt.
Hädaabinumber 112
Piirkonnapolitseinik:
Kalev Kuuspalu tel: 512 3615
e-post: kalev.kuuspalu@politsei.ee
Noorsoopolitseinik:
Kaisa Kajo tel: 5335 9346
e-post: kaisa.kajo@politsei.ee
Piirkonnavanem: Ivo Roosimägi
tel: 522 9016
e-post: ivo.roosimagi@politsei.ee
Turvalist sügist soovides,
Andres Kaskla,
Loksa abilinnapea

Uus koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise
eeskiri Loksa linnas

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile
juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle
omandis või valduses on lemmikloom.
Lemmiklooma pidamise nõuded
(1) Lemmiklooma on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema valduses
olevas ehitises ja territooriumil, samuti
territooriumi omaniku või muu õigustatud isiku nõusolekul.
(2) Lemmiklooma pidamise ruum, ehitis
või territoorium peab olema püstitatud
ja piiratud nii, et lemmikloom sealt
oma tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada lemmiklooma ärajooksmine ja inimestele või loomadele
kallaletungimise võimalus.
(3) Loomapidamishooned on lubatud
ehitada või paigutada ainult Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt
kooskõlastatud kohtadesse.
(4) Lemmikloomale tuleb tagada tema
eluks vajalikud tingimused.
(5) Lemmiklooma kadumisel või
lahtipääsemisel tuleb loomapidajal viivitamata viia läbi otsingud ja korraldada
lemmiklooma püüdmine.
(6) Loomapidaja on kohustatud teatama
kohe veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi, kui lemmikloom
on hammustanud inimest või looma,
samuti kui lemmiklooma on rünnanud
metsloom, aga ka siis kui lemmikloom
käitub ebaloomulikult või on marutaudi
kahtlusega.
(7) Hoonete üldkasutatavates ruumides
ja territooriumitel lemmikloomaga
viibides on loomapidaja kohustatud
järgima kinnistu omaniku kehtestatud
korda ja avalikku korda.
(8) Omanikuta või hulkuva lemmiklooma
hädavajaduseta toitmine ning pidamine
Loksa linna territooriumil on keelatud.
(9) Omanikuta või hulkuva looma
toitmine ja pidamine on lubatud looma
abitusse seisundisse jätmise või ründe
vältimiseks. Sellisest loomast tuleb
koheselt teavitada linnavalitsust.
(10) Kui loomapidajaks on juriidiline isik,
on tal kohustus määrata lemmiklooma
heaolu eest vastutav füüsiline isik.
(11) Lemmiklooma pidamine ei tohi
häirida avalikku korda (s.h öörahu) ega
teisi loomi.
(12) Lemmiklooma poolt kaaskodanike
või teiste loomade häirimine, ohustamine
või neile kahju tekitamine on keelatud.
(13) Lemmikloomapidaja on kohustatud
paigaldama territooriumi sissepääsule
koera olemasolust teatava hoiatussildi.
Soovitatavalt ka kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele.
(14) Soovitatav on loomal kanda kaelarihma omaniku telefoninumbriga.
(15) Linna territooriumil peetav koer ja
kass (muu lemmikloom soovituslikult)
peab kandma märgistusena tegevusluba
omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi või olema muul viisil märgistatud
(tätoveering, kaelarihmal olev registreerimisnumber) ning olema registreeritud
üleriigilises lemmikloomaregistris
www.llr.ee. Looma märgistamise kulud

kannab loomapidaja.
(16) Lemmiklooma surma korral või
omaniku muutumisel tuleb lemmiklooma andmed muuta ka lemmikloomaregistris.
(17) Loomapidaja on kohustatud tagama
koera ja/või kassi märgistamise veterinaararsti poolt 14 päeva jooksul arvates
looma kolmekuuseks saamise päevast.
Omandatud täiskasvanud lemmikloom
tuleb märgistada 14 päeva jooksul alates
omandamise päevast.
(18) Loomapidaja peab tagama lemmikloomade vaktsineerimise vastavalt
kehtestatud õigusaktidele.
(19) Loomapidaja on kohustatud pädeva
ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.
(20) Loomapidaja on kohustatud järgima
sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas
koristama avalikus kohas oma lemmiklooma väljaheited.
(21) Loomapidaja on kohustatud täitma
põllumajandusministri poolt kehtestatud
nõudeid koera, kassi ja teiste lemmikloomade pidamisel.
(22) Loomapidajal on keelatud hüljata,
vigastada, piinata, abitusse seisundisse
jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi
ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma
hukkumise või panna toime muu lemmiklooma suhtes lubamatu tegu.
(23) Loomapidaja, kes soovib oma
loomast loobuda, peab tagama uue
loomapidaja leidmise või nõuetekohase
eutanaasia veterinaararsti poolt.
Lemmiklooma viibimise nõuded avalikus kohas
(1) Lemmiklooma tohib viia avalikku
kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade
ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv). Ühistranspordis
tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada
koertel suukorvi.
(2) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või
muu sarnane ese.
(3) Loomapidajal on keelatud võtta
looma kaasa kalmistutele, kauplustesse,
toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja
laste mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse, noorsootöö- ja haridusasutuste territooriumile ning muudesse
rahvarohketesse kohtadesse, kuhu on
paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele
üritustele vaegnägija juhtkoera või
teenistusülesannet täitva erikoolituse
saanud teenistuskoera suhtes.
(4) Koera tohib jätta suukorviga ja
lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde lühiajaliselt kuni
loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku
korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ning
koera tervist.
(5) Loomapidaja on kohustatud oma
looma väljaheited koheselt koristama.
Loomapidaja peab ära hoidma looma
poolt tekitatava reostuse võõrale varale
s.h sõidukitele ja ehitistele urineerimise.

(6) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.
(7) Loomapidajal on keelatud linna alal
liikuda kariloomadega mööda jalgteid,
haljasalasid ja teeäärseid kraave ning
haljastusribasid. Samuti karjatada põllumajandusloomi ja -linde haljasaladel ja
teistes selleks mitteettenähtud kohtades.
Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmisel kehtivad reeglid
(1) Hulkuvate loomade varjupaika
viimise korraldab linnavalitsus.
(2) Kui hulkuva lemmiklooma kinnipüüdmise korraldas linnavalitsus, kannab selle
looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud loomapidaja.
(3) Kui hulkuv loom on identifitseeritav,
kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada
loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada varjupaika. Looma hoitakse varjupaigas 14 päeva
arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel, ajakirjanduses või Loksa linna
kodulehel. Nimetatud aja jooksul tuleb
loomapidajal loom tagasi nõuda tasudes
looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud.
Pärast eelnimetatud aja möödumist
antakse loom uuele loomapidajale. Kui
selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva
lemmiklooma omanikku kindlaks teha
ega loomale uut omanikku leida, tuleb
läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
(4) Ohtliku lemmiklooma võib hukata
enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei
ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.
Looma matmine
(1) Lemmiklooma korjust võib põletada
loomsete jäätmete põletustehases vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtivatele
regulatsioonidele.
(2) Lemmiklooma võib matta loomapidaja kinnistul, kui:
1) lemmikloomal ei olnud ohtlikku nakkushaigust (nt marutaud, koerte katk vm)
2) lemmikloom maetakse kohas, kus
oht inimestele ja loomade tervisele on
minimaalne;
3) matmine toimub nii, et välistatud on
lihatoiduliste ja omnivoorsete loomade
juurdepääs;
4) matmine toimub keskkonda kahjustamata;
5) transport matmispaika toimub nii, et
välistatud on oht inimeste ja teiste lemmikloomade tervisele.
Lemmikloomade pidamise eeskirja
rikkumine
(1) Loomapidaja kannab vastutust
oma looma tekitatud varalise kahju või
inimesele tekitatud tervisekahjustuse
korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja
rikkumisest.
(2) Looma pidamise eeskirjade nõuete
rikkumise eest karistatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 66³
alusel.
Järelevalve
Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiasutus
vastavalt oma pädevusele.
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Teadmistepäev Loksa lasteaias
Selle aasta kevadel,
erinevalt varasematest,
toimus kooliminevatele
lastele lõpupidu lasteaia
hoovis. Samamoodi korraldasime peo ka peale
suvepuhkust
lasteaeda
naasvatele ja uutele
lastele tähistamaks õppeaasta algust. Põnevad
võistlused ja katsed juhatasid lapsed viimaks
„tarkusepuuni“,
mille
okstel rippus iga rühma
jaoks kommipakk.
Et tutvustada lastele
meie kodumaa puid ja
liigirikkust
istutasime
oma õue juba kaheksanda
puu, mis oli seekord
kastan.

Lasteaia juures on nüüd kauaoodatud kõnnitee

Soovime kõigile toredat
ja stabiilset õppeaastat,
mõistvat suhtumist ja
meeldivat koostööd!
Loksa Lasteaed
Õnnetriinu

JJ-Street tantsukool
Alanud tantsuhooaeg JJ-Street tantsukoolis
saab olema täis põnevust ja uuendusi.
Eelkõige just sellepärast, et treeninguid
hakkab läbi viima täiesti uus treener.

tantsuteemalistest laagritest, mida JJ-Street
juba aastaid korraldanud on. Tantsukooli
endine Loksa treener Brita Kikas on uue
hooaja suhtes positiivselt meelestatud:
“Usun, et see hooaeg kõigil Loksa JJStreet uutel ja vanadel liikmetel saab olema
tohutult põnev ja teades Madise positiivset
energiat, loodan, et tantsusaal ikka kõik
soovijad ära mahutab”.

Madis Ader on noor tantsija, kes on ise
tantsukoolis olnud juba 8 aastat ning selle
aja jooksul on ta jõudnud ennast koolitada
nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on ta
tänu tantsukoolile jõudnud vallutada ka
Eesti suurimaid lavasid olles aastaid tantsija
Baltikumi suurimal tänavatantsu lavastusel
Streetshow. Viimasel lavastusel oli Madis
lausa peategelase rollis.

Trennid toimuvad Loksa Kultuurikeskuse
saalis kolmapäeviti ja reedeti järgmistel
aegadel:
16:00-17:00 Hip-Hop Lapsed (7-11a)
17:00-18:00 Hip-Hop Algajad (12+a)

Ka sel aastal on plaanis JJ-Street’i
noortega koos erinevaid projekte, esinemisi
ja külastusi ette võtta ning kindlasti
on uuel treeneril ka mõned üllatused
varuks. Kohalikel noortel on võimalus
osa saada erinevatest koolitustest ning

Esimene näidistrenn on ALATI TASUTA
ning lisainfo jaoks saab treeneri poole
pöörduda meili teel madis@jjstreet.ee

Tervisliku toitumise laager
„Tervislik toitumine igasse päeva“
MTÜ Loksa Arenduskeskus koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis läbi
lühilaagri 25.08.2020-27.08.2020 Loksa
Kultuurikeskuses teemal „Tervislik toitumine
igasse päeva“. Laagrist said osa võtta lapsed
vanuses 7-12 eluaastat, planeeritud oli 10
osavõtjat, kuid tegelikkuses tuli noori kohale
16 - võtsime kõik tahtjad vastu, kedagi
ukse taha ei jätnud. Laager toimus iga päev
kell 11-15. Kolmel laagripäeval sai lastega
arutatud tervisliku toitumise põhimõtetest ja
menüüsse planeerisime selliseid toiduained,
mida tavapäraselt kodudes ei valmistata
või ei taheta süüa. Esimesel laagripäeval
arutati teemal, mida keegi armastab süüa ja
mida mitte, seejärel joonistas iga laps ja ka
juhendajad, millise puu- või juurviljana keegi
ennast iseloomustab. Kui joonistused valmis
ja esimese päeva retseptid paberile pandud,
jagasid juhendajad Maria Kudrjakova ja Õnne
Arba lapsed gruppidesse ning mindi ühiselt
poodi toiduaineid ostma. Iga laps sai endale
ülesande, mida ta peab poest leidma ja korvi
tooma. Kui asjad ostetud, siis mindi ühiselt
kultuurikeskusesse ja hakati valmistama süüa,
köögis oli sigimist ja sagimist palju, kuid
lõpuks sai kõik valmis, katsime ühiselt laua

ja hakkasime sööma enda valmistatud toitu.
Selgus, et mida alguses peeti halvaks, sõid
nüüd kõik või vähemalt maitsesid ja ütlesid, et
ei olegi kõige hullem. Ühesõnaga - asi ei olegi
selles, et mingi toiduaine ei maitse, vaid selles,
kuidas seda toiduainet valmistada.
Teisel laagripäeval tuli meile külla
toidunõustamise spetsialist Johandra-Lisett
Iljušin Rakverest, kes kõigile üllatuseks
oli alles 17-aastane ja käib koolides

toidunõustamise koolitusi läbi viimas ning
on välja andnud ka raamatu „Lihtsuse võlu
taldrikul“. Veel rääkis ta lastele, kuidas ta
selleni jõudis ja miks. Vahepeal valmistasime
koos Johandraga tervisliku toorjuustušokolaadikoogi ja tatrasalati ning veel rääkis
ta, et süüa võib kõike, kuid oleneb sellest,
mis kogustes sa midagi sööd ja kui palju sa
ise liigud ning et treeningutega ei tohi samuti
üle pingutada. Kui jutud räägitud ja toidud

valmis, katsime jälle laua ja istusime ühiselt
laua taha. Peale söömist jäi veel laagripäeva
lõpuni üks tunnike, kus lapsed said mängida
ja tantsu lüüa ning eelsoojendust teha algavaks
diskoks, mida korraldasid noored Vihasoo
Noortelaagrist, kes on ka eelnevatel aastatel
diskot läbi viinud Loksa Kultuurikeskuses ja
kuhu võisid tulla ka Loksa kohalikud noored.
Disko lõppes kell 22.30.
Kolmandal päeval lasime lastel otsustada,
mida valmistada ja jõuti ühisele kokkuleppele,
et teeme pitsapäeva. Kõigepealt vaatasime
videot pitsa valmistamisest, seejärel jagasime
jälle lapsed gruppidesse ja läksime poodi.
Pitsasid valmistasime kaheksat eriviisi: seal oli
Hawaii pitsa, soolakilupitsa, pepperoonipitsa,
lavašipitsa ning veel lavašikrõpsud. Kui pitsad
söödud, siis oligi aeg juba nii kaugel, et koju
minna. Lastele see laager väga meeldis ning nad
oleksid tahtnud, et see kestaks veel terve aasta.
Tervisliku toitumise laagrist said kõik palju
teadmisi poes käimise ja toidu valmistamise
kohta ning mitmeid maitseelamusi. Tänud
kõigile lastele, kes tulid ja kaasa lõid, te olite
väga tublid!
Õnne Arba ja Maria Kudrjakova
tegevuste juhendajad
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Õpetajaks, arstiks, kosmonaudiks
Ketlin Peldes
Sündmuste ja programmi korraldaja
Changemakers
Küsides lasteaias põnnidelt kelleks nad
tulevikus saada tahavad, jagunevad vastused
kahtlemata seinast seina. Mõni tahab saada
heaks emaks, teine tahab kõik haiged terveks
ravida, kolmas Kuule kolida. Mõni tahab olla
täpselt nagu isa või teha sama tööd, mis ema.
Igaühel neist on keegi, kelle moodi nad olla
tahavad ja kellele alt üles vaatavad. Mida teha
aga siis, kui Ämblikmehe idoliseerimise east
ollakse välja kasvanud?
Mida vanemaks noored saavad, seda
rohkem on ka teadmatust oma tuleviku osas.
Gümnaasiumi lõpuklassis on küsimus “Mis sa
edasi plaanid teha?” peaaegu, et tabu all. Seda
illustreerib ka asjaolu, et keskmiselt jätab ligi
30 õpilast sajast ülikooli pooleli, rääkimata
veel nendest õpilastest, kes poole pealt eriala
vahetavad. See võib tuleneda sellest, et kuigi
teoorias peaks põhi- ja keskhariduse saanud
õpilased olema ette valmistatud eluks, siis
paraku paljud õpilased nii ei tunne. Meie
koolisüsteem lihtsalt ei ole üles ehitatud
pehmete oskuste (nagu suhtlusoskus, teadmised
efektiivsest tiimitööst, probleemilahendamise
oskus, ajaplaneerimine jpm.) efektiivsele
õpetamisele.
2019. aastal avaldatud LinkedIn’i koraldatud
uuringus värbajate seas paljastas, et 91%
tehnoloogiavaldkonna tööandjatest leiavad,
et pehmete oskustega inimesi napib tööturul.
Sarnane tendents väljendub ka valdkondade

üleselt. See tähendab, et kuigi noor võib olla
aastaid koolipingis istunud ja tema keskmine
hinne on 4.9, ei pruugi ta siiski olla tööandjate
jaoks ahvatlev kandidaat, sest reaalses elus
vajalikud oskused puuduvad. Enne kui
koolisüsteemi ei reformita, jääb pehmete
oskuste omandamine ja eluks ettevalmistamine
õpilaste enda kanda.
Noore pehmete oskuste omandamist on
kindlasti oluline lapsevanematel toetada.
Seda saab teha nii kodus efektiivsemalt lapse
päevaseid tegemisi ja tundeid peegeldades
(näiteks uurida, mis läks täna hästi ning mida
saaks paremini), et arendada analüüsimis- ja
eneseväljendusoskust. Tihti aitavad pehmete
oskuste arendamisele kaasa ka hobidega
tegelemine. Näiteks paljud spordialad
arendavad väga edukalt tiimitööd ja
probleemilahendamise oskuseid. Kui laps on
juba teismeeas, siis teeb ta kindlasti suurema
osa enda hobisid puudutavatest otsustest
ise, kuid alati on ka vanemal võimalus teda
uute väljakutsete poole suunata. Hea on
osa võtta näiteks noorteprogrammide ja
-organisatsioonide (näiteks õpilasesindused,
Changemakers, noortevolikogud, Superheroes,
jt.) tegemistest, panustades sellega nii
ühiskonda kui ka enesearengusse.
Olenemata sellest, kas laps tahab saada
õpetajaks,
arstiks,
kosmonaudiks
või
Ämblikmeheks, on oluline pakkuda lapsele ja
noorele võimalusi elus päriselt oluliste oskuste
omandamiseks. Nii on noorel iseseisvasse ellu
astudes kindel eelis, sest tal on rohkem aimu,
mida tulevikus teha ning lisaks ka tööandjate
seas ääretult hinnatud pehmed oskused.

Loksa Gümnaasiumi õpilasesinduse
liige Liisa Laur osales Eesti
Õpilasesinduste Liidu suvekoolis

Alljärgnevalt tema muljeid suvekoolist:
9.-12. augustil toimus Roosta puhkekülas Eesti
Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek ja suvekool.
Esimesed kaks päeva oli üldkoosolek ehk siis
ametlikum osa.

Kristin Pintson, 1. aseesimees Katariina Järve
ja 2. aseesimees Lennart Mathias Männik.
Kuid juhatusse inimesi päris niisama valida
ei saa, seetõttu oli meil nendega nii vabamas
vormis tutvumisõhtu kui ka debatt eriti
mahlakate küsimustega.

Üldkoosolekul võeti käsitlusele järgmised
teemad: Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevusaruanne 2019/2020, Õpilaste sotsiaalsete
garantiide konseptsioon, Eesti Õpilasesinduste
Liidu majandusaasta aruanne, enamustel nendel
teemadel oli võimalik kõikide liikmeskoolide
delegaatidel teha muudatusettepanekuid.
Anonüümse sedelhääletusega valiti liidule nii
uus revisjonikomisjon, mille liikmeteks said
Marili Niidumaa ja Elis Tootsman.Valiti ka
uus juhatus, mille koosseisu kuuluvad esimees

Pärast üldkoosoleku lõppu algas suvekool.
Suvekoolis olid nii erinevad töötoad kui
ka vahvad võistlused ja vabaaja veetmise
võimalused. Töötubade ampluaa oli vägagi
lai. Räägiti nii õpilasesinduse ABC-st kui ka
sellest, kuidas õigesti läbirääkimisi pidada ja
veel palju muudki. Võistlused olid samuti väga
toredad ning kõige parematele meeskondadele
olid ka auhinnad ning kui nüüd veidi mõelda,
siis võin kindlalt väita, et kõigi lemmik
vabaajategevus oli liivalosside ehitamine.

Kas küsimus “Aga kus ma seda päriselt
elus kasutan?” on koolitundidest tuttav?
Meeldib sulle ettevõtlikkus ja ise oma aja
peremees olemine? Kas üheksast viieni
palgatöö ei tundu päris see, mida tulevikus
teha tahad? Siis ettevõtlikkuse kursused
Changemakers Centeris on täpselt sulle!
Oktoobris algavas Changemakers Centeris
saad läbida just endale meelepärase
kursuse, leiad uued tutvused ja kogud
kuhjaga uusi kogemusi! Kursused toimuvad
14 nädala jooksul ja neist neli tundi on
füüsilised, ülejäänud virtuaaltunnid nii saad ühendada paindlikkuse, väärt
kogemuse ja uued sõbrad!

● Mõistad paremini mida tulevikust soovid

Changemakersi programme on tunnustatud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Vabaühenduste Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liidu poolt. Lisaks on
programme läbinud näiteks “Silmapaistev
noor eestlane”, kaks Ajujahi TOP 100 tiimi,
“Hea eeskuju laureaat”, “Mõjukas noor” ja
paljud teised inspireerivad noored!

● Ja palju muud Changemakers Centeri
ettevõtlikkuse kursustel!

Põhjused, miks osaleda:
● Õpid teemasi mida koolist ei saa, kuid
elus vajad

Uuri meie kohta lähemalt:
Changemakers Center: changemakerscenter.
thinkific.com
Facebook: www.facebook.com/
changemakersest
Instagram: www.instagram.com/
changemaker

● Õpid tiimitööd
● Saad katsetada uutmoodi õppimist,
põnevatel teemadel

● Õpid suuremalt unistama
● Arendad enda pehmeid oskusi, mis on
tööandjatele järjest olulisemad
● Õpi igal ajal, igas kohas - kursused on
virtuaalselt kättesaadavad, vaatad siis kui
tahad
● Laiendad enda mugavustsooni
● Inspireerud endasarnaste inimeste
keskkonnas

Saa sinagi osa juba pooletuhandest noorest,
kes meie Changemakersi kogukonda
kuuluvad ja näeme Changemakers Centeris!
Make a change!

SPORT 7

Spordiuudised
n Spordiklubi Treeningpartner jooksja Jaanus
Kallaste püstitas 15. augustil toimunud Loksa
linnajooksul (distants u 6,1 km) uue rajarekordi
(19.21,00), lüües mulluse Raivo Alla joostud
rekordaja üle 1,2 sekundiga.
Kokku osales võistlusel 62 jooksjat.

klassis 800 m jooksus III koha (3.11,82). Kõik
tulemused on ka noorte isiklikud rekordid.
Lisaks toodi koju veel mitu poodiumilähedast
kohta teistelt aladelt.
n 22. augusti keskpäeval anti Lätis Tukumsis
start Euroopa meistrivõistlustele rogainis.
WJ24 (naisjuunioride) klassis läks koos Tapa
neiu Kaisa Roobaga rajale ka loksakas Epp
Paalberg. 24 tunni pärast - just nii kaua kestab
täispikk rogainivõistlus - naasid nad rajalt
oma klassi võitjate ehk Euroopa meistritena.

Õnnelikud medalivõitjad koos treeneriga Harjumaa meistrivõistlustel: (vasakult) Linda
Trolla, Aarne Idavain, Leenu Aasrand, Uku Trolla.

Jaanus Kallaste jõudis finišisse rekordilise
ajaga.
Jooksust võtsid osa nii eakad kui päris
väikesed. All fotol vasakult: Rene Toomere,
Silver Loderaud, Otto-Illimar Süda (kärus).
n 10. augustil Kuusalus peetud Lauritsajooks
(distants 5,2 km) oli Loksa kandi sportlastele
igati edukas. Koju toodi kaks auhinnalist

kohta ning mitu väga head tulemust. Meeste
võistlusklassi 10. koht kuulus Uku Aasrannale
(19.25,7), naiste klassis 8. koht Anni Jõele
(24.49,7), tüdrukute klassi II koht Leenu
Aasrannale (22.14,4) ja 6. koht Linda Trollale
(26.18,4), poiste klassi III koht Uku Trollale
(22.00,4). Lauritsajooksust võttis osa 169
sportlast, teiste seas ka Eesti parim maratoonar
Roman Fosti ja möödunudaastase Loksa
linnajooksu võitja Raivo Alla.
n Treener Aarne Idavainu õpilased on läbi
suve erinevatelt võistlustelt mitmeid medaleid
noppinud. 29. augustil Kosel peetud Harjumaa
meistrivõistlustel kergejõustikus võitis Uku
Trolla U14 klassis kuulitõukes I koha (10.64),
kettaheites I koha (32.10), 1500 m jooksus III
koha (5.28,93), Leenu Aasrand U16 klassis 800
m jooksus I koha (2.37,44) ja Linda Trolla U14

n Laste ujumistreeningud treener Monika
Tõnningu juhendamisel algavad spordikeskuse
ujulas neljapäeval, 3. septembril.
17.00-17.45 algajad (5-7-aastased, eesti- ja
venekeelne rühm)
17.45-18.30 nooremad (7-10-aastased,
eestikeelne rühm)
18.30 -19.15 nooremad (7-10-aastased,
venekeelne rühm)
19.15-20.00 vanemad ja edasijõudnud (alates
11. eluaastast, eesti- ja venekeelne rühm)
Treeningutel osalemise tasu (sisaldab kaheksat
treeningut, tuleb ära kasutada kahe kuu
jooksul) on 18 eurot, üksikpileteid trennidesse
osta ei saa.
n Alates 2. septembrist toimuvad kolmapäeviti
kell 19 spordikeskuse pallimängude saalis
tantsutrennid. Sportlikus stiilis treeningud
on vaheldusrikkad ja tempokad, andes hea
muusika saatel tantsijatele paraja kehalise
koormuse ning erksa vaimu. Trenn lõpeb
venitustega.
Juhendajaks on Palestra kauaaegne tantsija
ja treener Kärt Jõemaa. Tasumine sularahas 6
eurot/trenn või 20 eurot/kuu.

:
Raja esimeses pooles olid Kaisal (vasakul) ja
Epul veel näod naerul.

Oodatud on kõik, sõltumata tantsuoskusest ja
vanusest!

Loksa linnajooks, 15. august 2020 tulemused
Tüdrukud kuni 7-aastased (250 m)
1. Luise Aasrand
2. Kerli Alter
3. Hermine Hang
4. Kirke Aug
5. Anete Teern
6. Mia Virkhausen
7. Marilin Ilves
8. Vivian Silman
9. Sanna Raja
10. Getter Nora Gundlach
11. Emma Looga
12. Mariliis Ilves

1.25,00
1.28,00
1.38,00
1.41,00
1.45,00
1.46,00
1.50,00
2.05,00
2.36,00
3.22,00
3.47,00
4.05,00

Poisid kuni 7-aastased (250 m)
1. Herbert Hang
2. Maru Paap
3. Rasmus Oru
4.-5. Sebastian Silman
4.-5. Tambet Aasrand
6.-7. Mart Aug
6.-7. Tobias Kurg
8. Karri Viilop
9.-10. Robert Looga
9.-10. Aik Viilop
11. Frank Vaher
12. Leo Järve
13. Georg Mairon Teern
14. Mark Järve

1.18,00
1.24,00
1.26,00
1.31,00
1.31,00
1.40,00
1.40,00
1.50,00
1.52,00
1.52,00
2.05,00
2.12,00
2.28,00
2.33,00

Tüdrukud 8-12-aastased (500 m)
1. Liisbet Raja
2. Karola Raja
3. Tatjana Gerassimtšuk
4. Hannabel Teern
5. Eva-Angelina Bõhhovets

2.46,00
2.54,00
3.08,00
3.23,00
4.15,00

Poisid 8-12-aastased (500 m)
1. Hendrik Hang
2. Mait Mihkel Sestverk
3. Ats Arula
4. Oliver Järve
5. Robin Mändla
6. Romet Pagel

2.25,00
2.28,00
2.40,00
3.01,00
3.45,00
4.38,00

Neiud kuni 16-aastased (6 km)
1. Leenu Aasrand
2. Gerda Schotter
3. Linda Trolla

25.45,00
31.33,00
35.13,00

Noormehed kuni 16-aastased (6 km)
1. Uku Trolla
31.58,00
Naised põhiklass (6 km)
1. Annika Roosleht
2. Anni Jõe
3. Greeter-Geteli Võõsa
4. Egle Tannenberg
5. Merilin Algma
Mehed põhiklass (6 km)
1. Jaanus Kallaste
(rajarekord)
2. Aap Allmägi
3. Pavel Jefimov
4. Ülari Rebane
Naised veteranid (6 km)
1. Mare Mändla
2. Ülle Liiv
3. Marelle Süda
4. Heli Eerik

25.16,00
30.23,00
34.15,00
34.20,00
34.31,00
19.21,00
25.36,00
25.41,00
27.41,00
30.39,10
31.35,00
36.35,00
39.00,00

Jooksust võtsid osa nii eakad kui päris väikesed. All fotol Vasakult: Rene
Toomere, Silver Loderaud, Otto-Illimar Süda (kärus).
Mehed veteranid (6 km)
1. Reemet Küünruss
2. Rain Gussev
3. Roman Dundukov
4. Andri Jõema

23.00,00
26.03,00
27.28,00
28.26,00

5. Toomas Kurg
6. Silver Loderaud
7. Aleksander Sazonov
8. Rene Toomere

30.25,00
32.01,00
33.05,00
46.36,00

LINNAVARA MÜÜK
Loksa Linnavalitsus müüb
avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

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
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

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.
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 24.09.2020 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45.
Info 603 1253
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada taotlus
läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.

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

Loksa linn ootab
pakkumust
jõulukuuse
ostmiseks
linnaplatsile

Kuuse pikkus vähemalt
12-15 meetrit.
Vajalik ligipääs kuuse
mahavõtmiseks.
Info:
Andres Kaskla, 5086283
või 6031253

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Mälestame veterantuukrit
Ruben Orulat
ja avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
Eesti vanakooli tuukrid

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad.
Südamlik kaastunne
Kaido Krusellile
kalli EMA kaotuse puhul.
Klassikaaslased

