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Loksa linna Aasta Õpetaja 2020
on Erika Kasetalu

Palju õnne
sünnipäevaks!
NOVEMBER

Erika Kasetalu töötab Loksa Muusikakoolis
flöödi- ja akordioniõpetajana juba 48 aastat
- alates 1972. aastast, kui ta lõpetas Tallinna
G.Otsa Muusikakooli. 1988. aastal omandas
õpetaja Erika Tallinna Pedagoogilises
Instituudis kultuurharidustöötaja - taidlusorkestri dirigendi kvalifikatsiooni. 1987
aastal atesteeriti Erika Kasetalu akordioni- ja
flöödiõpetajaks. Talle on omistatud vanemõpetaja kvalifikatsioon. 48 aasta jooksul on
Erika käe all pillimängu omandanud lugematul
hulgal õpilasi, kellest paljud on jätkanud
pillimängu ka pärast muusikakooli lõpetamist
- Tiina Välja, Gerta Allemann, Hannes Kivi,
Kert Krüsban (parim instrumentalist 2012;
Kaunase konkursil 6. koht).
Ehkki sellel aastal tähistati Loksa linnas
õpetajate päeva tavalisest vaoshoitumalt, oli
piisavalt pidulikkust, palju lilli ja häid sõnu.
Vastuvõtu korraldanud Loksa Kultuurikeskuses õnnitleti rõõmu, muusikaetteastetega,
kohvilauaga ja linnajuhtide tunnustussõnadega meie selle aasta parimatest parimaid
õpetajaid Loksa Gümnaasiumist, Loksa
Muusikakoolist ja Loksa Lasteaiast Õnnetriinu. Varasemalt on linn korraldanud
piduliku vastuvõtu kõigile haridusega seotud
töötajatele. Seekord, meie hariduselule
raskel aastal, piirdusime vähemaga – seda
igas mõttes. Kutsutud olid ainult linna erilise
tunnustuse pälvinud õpetajad ja koolide ning
lasteaia juhid. Hoiame oma pedagooge!
Pidulik õhtu avasid Loksa Gümnaasiumi
gümnasistid-etlejad. Toreda kontserdi kolleegide auks olid ette valmistanud Loksa
Muusikakooli õpetajad-muusikud.
Tervituskõnega esines abilinnapea Hilleri
Treisalt. Parimatele anti üle tänukirjad ja
lilled ning kuulutati välja AASTA ÕPETAJA
– ERIKA KASETALU. Aasta õpetaja
aunimetusega kaasneb linna poolt üle antav
Kristallsüda ja rahaline preemia.

Suure pühendumuse ja äärmiselt suure
missioonitundega on Erika juhendanud
lisaks
põhitööle
vanamuusikaansamblit
- plokkflöödiansamblit. Lisaks plokkflöödiansamblile on ta juhendanud ka akordionistide ansamblit. Hetkel palju lapsi akordionit
ei õpi, kuid alates 2008. aastast tegutseb
vilistlaste akordionistide ansambel. Need
koosseisud on Erika viinud esinema üle terve
Eesti ja esinetud on ka sõprade juures Lätis.
Loksa linnas ei toimu ühtki linna kontserti,
kus ei esine õpetaja Erika oma õpilastega.
Palju kulub õpetaja Erikal aega ja energiat
repertuaari leidmisele, sest igale lapsele tuleb
läheneda individuaalselt. Energiat ja aega
kulub Erikal enesetäiendamisele mitmetel
koolitustel, seminaridel ja meistrikursustel
Õpetaja Erika Kastealu on 2012. aastal
pälvinud Loksa linna Teenetemärgi.
Helle Lootsmann
Loksa linnavolikogu aseesimees
Harjumaa Omavalitsuste Liidu Hariduse- ja
kultuurikomisjoni esimees
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Kui 2017. aasta aprillis Loksa perearst dr Nugis otsustas
pensionile siirduda, ei osanud keegi arvata, et perearst dr
Nugise nimistu ca 1200 patsienti ootavad halvad ja veel
halvemad valikud. Kui veel sama aasta maikuus teatas
Terviseamet, et uusi perearsti kandidaate on kohe mitu, siis
juunikuus olid nad kõik kuhugi kadunud. Kas nad kadusid
või „kaotas“ nad Terviseamet, teab vaid tark Amet, kes
leidis loksalaste jaoks „parima“ lahendus – saata dr Nugise
patsiendid koos nimistuga 30 km kaugusele. Vist ikka
põhimõttel – kes suudab, see jõuab kohale, aga kes ei suuda,
ravigu ennast käe- ja suupäraste vahenditega kodus. Mis see
ikka ära ei ole – pakkus ju pool aastat tagasi vist üks ministergi
koroonat ravida mee ja küüslauguga. Lihtne ja tervislik!
Loksa Linnavalitsus õnneks Terviseameti nn strateegiliste
otsustega kaasa ei läinud ja pöördus hoopis halduskohtu poole,
et tagada dr Nugise nimistu patsientidele mõistusepärane ja
vastuvõetav esmatasandi tervishoiu teenus kohapeal ehk siis
Loksal. Et mitte kohtute uksi kulutada, pöördus linnavalitsus
kolme aasta jooksul ka kahe sotsiaalvaldkonna ministri
poole – kahjuks tulutult. Selgus, et tähtsatel ministritel
puudub vägi ja võim (pigem küll tahtmine) Terviseametilt
konstruktiivseid lahendusi nõuda. Arvestades sellise asjade
käiguga, tuli linnavalitsusel siiski tegeleda ka keerulise ja
kuluka kohtuvaidlusega – ja tulemuslikult.
Ning täna, 3,5 aastat hiljem, on Tallinna Halduskohus
kohtumäärusega kinnitatud Loksa linna ja Terviseameti
vahelise kompromissi, millest tulenevalt Terviseamet on
kohustatud hiljemalt 30.11.2020a võtma vastu haldusakti,
millega määratakse vaidlusalusele nimistule (endine dr
Nugise nimistu) ajutiseks asendajaks alates 01.01.2021 kuni
31.12.2021 dr Mall Idavain. Usun, et selline haldusakt ka
vastu võetakse. Aga sellest juba järgmises Loksa Elus.
Siinkohal tahan südamest tänada dr Mall Idavainu ja dr Tatjana
Proskurinat, kes on ainult arstidele omase vastutulelikkusega
kuulanud ja püüdnud aidata kõiki piirkonna arstiabi vajavaid
inimesi, olenemata nende kuuluvusest ühte, teise või
kolmandasse patsientide nimistusse. Eriti oluline on see
tänavu, kui Covid-19 ajab oma siirdeid laiemale ja sügavale,
tekitades paljudes eluvaldkondades segadust.
Ma tänan kõiki meie inimesi, kes arusaavalt ja kohusetundega suhtuvad vastuvõetavatesse otsustesse ja korraldustesse – isegi kui nad tunduvad olema liiga karmid. Aga
nad on vajalikud – meie kõigi jaoks.
Olge terved!
Kõige austusega
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu esimees

Huviringid noortele Loksal alates sügis 2020

HA I GENA PÜS I KO D U S !

Kas vaidlus Terviseametiga
saab lõpliku lahenduse?
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Küll on tore, et ilmas suures, üks pisikene laps on jälle juures...
Emadepäeval ja isadepäeval tähistab Loksa linn juba aastaid uute
linnakodanike sündi. Koos värskete
lapsevanematega rõõmustame, koos
naudime lasteaialaste esinemisi,
koos sööme pidutorti ja kuulame
linnajuhtide tervitusi.
Koroona meid ei hirmuta, aga juba
teist korda sellel aastal, hoidmaks
paha viirust eemal meie pisikestest,
viime nimetunnistused, hõbedast
hambalusikad, lilled ja beebipakid
kõigile väikestele loksalastele koju
kätte.
Nagu emadepäeval, olid õnnitlejateks
ka isadepäeval abilinnapea Hilleri
Treisalt ja volikogu aseesimees
Helle Lootsmann. Möödunud poole aasta jooksul sai Loksa linn
rikkamaks kahe tüdruklapse ja
kolme poisslapse võrra.
Palju õnne ja tervist peredele ja
pisikestele ilmakodanikele!
Armastusega
Hilleri Treisalt ja Helle Lootsmann

Linnavolikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseis
39. istung toimus 5. novembril.
Istungit juhatas volikogu esimees
Rein Heina. Osales 11 volinikku,
abilinnapead Andres Kaskla
ja Hilleri Treisalt, arendus- ja
keskkonnanõunik Karin Ilves,
finantsist-raamatupidaja Merle
Aasa.
Enne päevakorra menetlemisele
asumist avaldas volikogu liige
Ilmi Ternovskaja soovi lülitada
istungi päevakorrast välja punkt
4, mis käsitleb volikogu määruste
kehtetuks tunnistamist. Nimelt
olevat Loksa linn 2010. aastal
rikkunud selle punkti sisu!? Istungil
osalejad pidid tunnistama tõsiasja,
et Loksa linnavolikogu vanim liige
ei ole taas võimeline aru saama,
mis küsimust õigusakti eelnõu
käsitleb. Kuna Ilmi Ternovskaja
avaldas oma soovi suuliselt, siis
päevakorda ei muudetud.
Volikogu kinnitas Loksa
linna arengukava aastani
2024. Kohaliku omavalitsuse

korralduse seaduse kohaselt
peavad 2020. aastal arengukava
ja eelarvestrateegia hõlmama 1.
detsembri seisuga vähemalt nelja
eelseisvat aastat.
Sellest tulenevalt täiendati linna
arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegiat aastaga 2024. Uuendati
valdkondade senist arengut
kajastavaid peatükke, s.h statistilisi
andmeid. Eelarvestrateegia vaadati
üle lähtudes rahandusministeeriumi
2020. aasta majandusprognoosist ja
riigi eelarvestrateegiast 2021-2024.
Toodi välja linna tähtsamad
finantsnäitajaid aastatel 20152019, sama perioodi eelarve tulud
ja kulud, finantskohustused ning
eelarvestrateegia põhinäitajad kuni
aastani 2024. Linnavalitsuse koostatud
arengukava eelnõu oli avalikkusele
kättesaadav Loksa linna veebilehel
25. augustist kuni 8. septembrini.
Seadusega ette nähtud tähtaja jooksul
ettepanekuid eelnõu muutmiseks ja
täiendamiseks ei esitatud.
Linnavalitsuse ettepanekul, mida
toe-tasid volikogu komisjonid,

arengukava menetlemine lõpetati.
Loksa linna arengukava ja
eelarvestrateegia vastu-võtmise
poolt hääletas 11 volikogu liiget.
Vastu ja erapooletuid ei olnud.
Loksa arengukavaga saate tutvuda
linna veebilehel.
Volikogu alustas Loksa linna
2020.a I lisaeelarve eelnõu
menetlemist.
Lisaeelarve projekt näeb ette
põhitegevuse tulude kasvu 233,8
tuhande euro võrra ja põhitegevuse
kulude suurendamise 123,4 tuhande
euro võrra.
Põhjaliku ülevaate Loksa linna
2020. aasta eelarvest ja lisaeelarve
eelnõust saab linna veebilehelt.
Eelnõu 1. lugemine lõpetati ja
see suunati volikogu järgmisele
istungile 2. lugemisele.
Loksa linna eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise korra
kohaselt peab eelarve eelnõu läbima
enne vastuvõtmist linnavolikogu
istungitel vähemalt kaks lugemist.
Volikogu tegi muudatuse

maamaksust vabastamise korras
Loksa linnas. Maamaksu puhul
on tegemist riikliku maksuga,
mis laekub kohaliku omavalitsuse
eelarvesse. Maksu suuruse ja
selle vabastused sätestab seadus.
Kohalikul omavalitsusel on õigus
maksusoodustust rakendada, aga
seda vaid seaduses välja toodud
piirides.
Isiku maamaksust vabastamine ei
sõltu enam sellest, kas taotleja saab
tema omandis Loksa linnas olevalt
elamumaalt rendi- või üüritulu.
Täpsemalt maamaksusoodustustest
kirjutab tänases lehes Loksa
linnavalitsuse arendus- ja
keskkonnanõunik Karin Ilves.
Volikogu tunnistas kehtetuks
Loksa Linnavolikogu 07.02.2013
määruse nr 2 ja 29.12.2014
määruse nr 12. Nende määrustega
delegeeris volikogu Loksa
Linnavalitsusele 2013. aastal Loksa
linnas koha-aadressi määramise
otsustamise õiguse ja 2014. aastal

Loksa linnas katastriüksuse
sihtotstarbe määramise otsustamise
õiguse.
Otsustamise õiguse delegeerimist
lubasid seadused ja see oli tol ajal
vajalik - otsustusprotsess nimetatud
küsimustes muutus operatiivsemaks.
2018. aastal muudeti seadusi
selliselt, et täna on koha-aadressi
määramise otsustamise õigus
ja katastriüksuse sihtotstarbe
määramise otsustamise õigus Loksa
linnas linnavalitsuse pädevuses.
Sellest tulenevalt tunnistas volikogu
nimetatud määrused kehtetuks.
Istungi eelnõudega saate tutvuda
linna kodulehel
http://www.loksalinn.ee/et/
volikogu-istung
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Kodualuse maa maamaksusoodustus
Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik
1. jaanuari seisuga nelja asjaolu
üheaegne esinemine:
- isik peab olema maa omanik;
- maa peab olema elamumaa
sihtotstarbega või maatulundusmaa
sihtotstarbega maa koosseisu kuuluv
õuemaa kõlvik;
- maal asub hoone;
- maal asuvas hoones on maa omaniku
püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Maksuvabastust saab vaid
elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku osas kuni 1500 m²
ulatuses.

Maaüksuse ühis- või kaasomanikud
on maamaksu tasumisest
vabastatud eelpool nimetatud
tingimustel elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas kokku 1500 m². See säte
ei kohaldu korteriomandite
suhtes, s.t et korteriühistus
arvutatakse maksuvabastus igale
korteriomandile.
Täiendav maamaksuvabastus
pensionäridele ja represseeritutele
Kodualuse maa maamaksusoodustusele lisaks saavad
pensionärid ja represseeritud esitada
täiendava maamaksuvabastuse
taotluse.
Pensionärid saavad sellisel juhul
täiendavalt veel kuni 300 m²

ulatuses ja represseeritud 100%
ulatuses maksuvabastust.
Maksuvabastuse saamiseks
jooksvaks aastaks esitab taotleja
Loksa Linnavalitsusele
10. jaanuariks vormikohase
taotluse.
Taotlust saab esitada Loksa
Linnavalitsuse kantseleis Tallinna tn
45, Loksa linn või meili teel
linn@loksa.ee.
Maamaksust vabastamise taotluse
leiate Loksa linna kodulehel:
https://www.loksalinn.ee/blanketidkeskkond
Taotluste läbivaatamise korraldab ja
maamaksust vabastamise otsustab
Loksa Linnavalitsus.

Isik, kes on saanud maksuvabastuse
maksustamisaastale eelneval
aastal riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saajana või
represseeritu või represseerituga
võrdsustatud isikuna Loksa
linna haldusterritooriumil, ei pea

maksuvabastuse saamiseks uut
avaldust esitama.
Karin Ilves
Arendus- ja keskkonnanõunik
5304 8333
karin.ilves@loksa.ee
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Tähelepanu!

25.11.2020 toimub suurjäätmete äravedu Loksal
(mööbel, madratsid, vaibad, diivanid).
Sooviavaldus palun edastada hiljemalt 20.11.2020 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.
Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne suurjäätmevedu
kuna need risustavad linna pilti.

Jäätmejaam on avatud:
Tallinna tn 5a, Loksa
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

Kingi oma vanale autole uus elu

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et
vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18.
novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste
Liit, Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti
tasuta ära. Lisainfot saab BLRT Refonda 1817, Eesti
Autolammutuste Liidu telefonilt 5787 7233 või Kuusakoski
tasuta lühinumbrilt 13660.

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

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

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 lasteaia tegemisi
Tore tund
kaupluses
Käisime klassiga
poes rahaga ostmist
õppimas. Kaasas
oli meil toiduainete
nimekiri. Me pidime
need poes üles leidma
ja hinna töölehele
kirjutama. Kõige
raskem oli kauba
riiulist üles leidmine.
Pärast võisime ühe
euro eest endale midagi
head osta. Oli vahva ja
kasulik poeskäik!
Rauno Pihlapuu,
2.a klass

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU TÖÖPAKKUMINE
Loksa Lasteaed Õnnetriinu kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja (eesti õppekeelega rühm) kohale.

Lasteaiaõpetajalt ootame:
- lasteaiaõpetaja kvalifikatsioonile vastavust (või alushariduse
eriala omandamine);
- positiivset ellusuhtumist;
- arvuti kasutamise oskust: Microsoft Office programmid,
internet.
Tööülesanded: Lasteaiaõpetaja tööülesannete täitmine (õppeja kasvatustöö planeerimine ja elluviimine, tegevuste eesmärgistamine ning analüüs, suhtlemine lapsevanematega jms).
Kandideerimise tähtaeg: 15.12.2020.
Tööle asumise päev: 02.01.2021
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV, haridust tõendavate dokumentide koopia, avaldus saata e-postile:
lasteaed@loksa.ee

Alustasime oktoobrit õpetajate päeva
tähistamisega. Suur tänu Teile tehtud
töö eest, edu ja jaksu edaspidiseks.
Õpetajate päevale järgnes vahva
sügisnäitus, mis sel aastal, erinevalt
eelmistest, toimus õues. Nii said
näitust külastada kõik soovijad. Oli
väga palju huvitavaid meisterdusi ja
loovaid lahendusi. Täname kõiki, kes
näituse toimumisele kaasa aitasid.
Et lapsi tuleohutusest teadlikumaks
muuta, külastas meid Loksa
päästekomando oma igaaastase
programmiga „Tulest targem“.
Programm on mõeldud ennekõike
koolieelikutele. Lapsed said nii

teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi
tulekahju korral käitumisest, lisaks
tutvuti päästevarustuse- ja tehnikaga.
Hiljem toimus evakuatsiooniõppus
koos personaliga, kus saadi oma
teadmisi ja oskusi kohe proovile
panna.
Arvestades hetkeolukorda riigis,
asendasime sel aastal traditsioonilise
isadepäeva kontserdi laste videotervitusega, soovides kõikidele isadele ja vanaisadele tervist, rõõmu ja
palju teguderohkeid päevi.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu

NOORED 5

Oktoober on olnud tihe võistluste kuu

10.
oktoobri
varahommikul
sõitsid meie kõige nooremad
Nissi kooli juurde. Kevadel ära
jäänud nooremate kodutütarde
ja noorte kotkaste matkamäng
“Rästik” ootas lõpuks osalejaid.
Juba ammu pole Loksa rühmal
olnud kõik võistluskategooriad ka
võistkondadega kaetud.
Võistkonnad said endale kaardid, kus
olid kontrollpunktid peale kantud.
Nooremad vanuses 7-10 aastased
said ise otsustada, mis järjekorras nad
punkte läbivad, aga 11-13-aastastele
noortele oli see ette antud. Samuti
oli lubatud esindajal noorematega
rajale kaasa minna. Tüdrukutega
pidi minema Tarmo, aga korraldajad

palusid teda hoopis kohtunikuks,
seega liikus koos tüdrukutega rajal
kaasas Margit. Noorkotkaste saatja
ja toetaja oli Loksa rühma vanem
noorkotkas Martti Neidla, kes hoidis
poiste motivatsiooni kõrgel. Kell
12.00 anti ühine start.
Kella 18.00 oli aega käia läbi
erinevate ülesannetega punkte.
Kindlasti on meie võistluste traditsioonilised ülesanded seotud meditsiini, laskmise, organisatsiooni
tundmise, sõlmede ja loodusega.
Lisaks on alati füüsilist osavust,
teadmisi ja laia silmaringi vajavaid
ülesandeid.
Selleks, et jõuda võimalikult palju
punkte leida, on võistkonnal vaja

osata orienteeruda nii metsas kui ka
asulas. Tundub, et see oli ka meie
vanemate poiste nõrgimaks kohaks,
sest neil ei õnnestunud väga hästi
õigesse kohta jõudmine, aga see ei
rikkunud nende rõõmsat meelt ja
võistluse nautimist.
Kui kõik võistkonnad olid Nissi kooli
juurde tagasi jõudnud, siis ootas
kõigepealt hea kõhutäis. Hakkas juba
hämarduma ning lõpurivistus toimus
juba päris pimedas. Kõige esmalt
anti teada nooremate kodutütarde
kolm paremat võistkonda ning suure
üllatusena saavutasid esimese koha
Loksa kodutütred Emma-Laura
Vilumaa, Hannabel Teern ja
Klaara-Helen Nooska. Kehvemad
polnud ka nooremad noorkotkad
Keorg Latt, Gabriel Gilin, Karl
Gustav Laur ja Oliver Siirus, kes
tõid samuti võidu Loksale.
Loksa vanemad kodutütred Kaisa
Kütt, Brigita Kupp, Adelina Proskurina ja Sandra Oru said väga tubli
neljanda koha ning kõik vanemad
noorkotkad Patrik Raudsepp, Kevin–
Julius Kiviberg, Artur Džamal
Tuteljan ja Jüri rühmast Roland Jõgi
said esmakordse võistluse kogemuse,
et järgmisel aastal anda tugevat konkurentsi teistele noortele.
Päev varem sõitsid koos esindaja

Noortekohtumine Saaremaa õpilastega
10. - 13. septembrini toimus Loksa
Gümnaasiumis projekt “Noortekohtumised”, mille teemaks oli “Kultuurivahetus”. Selles projektis osales
kaks kooli: Valjala põhikool Saaremaalt
ja Loksa Gümnaasium. Valjalast tuli
9 õpilast ja 2 õpetajat, Loksa koolist
13 õpilast ja projektijuht õpetaja
Maret Vihman. Kohtusime Saaremaa
õpilastega 10. septembril Loksa Noortekeskuses.
Esimene kohtumine oli meil Loksa
linna päästjatega. Nad rääkisid meile,
mida ei tohi teha, et kõik oleks turvaline
ja et midagi ei süüdataks. Pärast lõunat
tutvusime üksteisega ja vaatasime
ööbimiskohta. Seejärel mängisime huvitavaid tutvumismänge, mis kõigile
väga meeldis. Pärast maitsvat õhtusööki
jätkasime mängimist. Õhtul kirjutasid
kõik oma muljeid sellest päevast ja
läksid puhkama.
Reede hommikul oli meil orienteerumine
Loksa linnas. Rühmad jaotati nii, et
mõlemas rühmas oleks õpilasi mõlemast koolist. Kontrollpunktid tuli
leida kaardilt ja fotodelt ning teha
kohapeal oma foto. Seejärel jagati kõik
kahte rühma. Esimene rühm võttis osa
klaasimaali meistriklassist, mida juhatas
Lemara Vahi. Teine rühm – Elena
Mesevrya meistriklassis “Kujundus ja
kaunistamine scrapbookimise tehnikas”.

Selles meistriklassis värvisime oma
soovi järgi küünlajalgu ja õppisime
scrapbookima. Pärast lõunat vahetasid
rühmad kohad.
Seejärel läksime õppereisile PärispeaPurekkari-Viinistu. Külastasime Eesti
põhjapoolseimat punkti. Seal ronisime
kivide otsa, ehitasime ilusa kividest
torni ja pildistasime. Külastasime
Viinistut, kus kunagise kalandustalu
ruumides asub kunstimuuseum. Õhtul
valmistasid kõik koos endale õhtusöögi,
vene rahvustoidu - pelmeenid.
Laupäeva hommikul tegime kordamööda pannkooke ja siis sõime neid.
Pärast hommikusööki oli meil väljasõit
Lahemaa rahvuspargi territooriumile
marsruudil Käsmu-Palmse-Viitna. Käsmus külastasime meremuuseumi, kus oli
palju huvitavat. Palmse territooriumil
vaatasime filmi ja näitust, nägime
vanaaegset traktorit (vedurit). Käisime
Viitna järve ääres. Lõuna oli meil Viitna
kõrtsis. Pärast lõunat sõitsime Viru raba
matkarajale. Tutvusime raba taimede
ja asukatega, teel korjasime jõhvikaid.
Järgmine peatus on Kolga mõisas. Seal
jutustati meile, et vanasti tehti kõike
oma kätega. Edasi sõitsime JaaniTooma suure rändrahnu juurde. Mõni
õpilane ronis selle kivi otsa ja õpetaja
tegi meist grupifoto. Mõned kohad olid
ka meie jaoks uued ja huvitavad.

Õhtusöögi ajaks sõitsime tagasi Loksale.
Õhtul laulsime vene laule, mängisime
vene mänge ja lahendasime mõistatusi.
Vabal ajal tegid kõik, mida tahtsid:
mängisid mänge, rääkisid sõpradega,
pidasid sõpradega kirjavahetust ja
vahetasid aadresse.
Pühapäeval
pärast
hommikusööki
kogunesime algkooli saali ja hakkasime
4 päeva muljetest plakateid tegema. Neid
plakateid näeb Loksa Gümnaasiumi
stendil. Võtsime kokku nelja päeva
tulemused ja rääkisime sellest, mida
nüüd teame ja oskame paremini teha.
Kell 12.30 lahkusid Valjala õpilased.
Ja meie jäime ruume koristama. See
projekt meeldis meile kõigile ja ootame
põnevusega kohtumist Saaremaa õpilastega, olles neil külas.
Selles projektis oli palju huvitavaid
ülesandeid ja tegevusi, mida me rühmades sooritasime. Sõbrunesime õpilastega ja veetsime mõnusalt aega.
Kõik olid väga lahked ja avatud, saime
eestikeelse suhtlemise kogemuse ning
Saaremaa õpilased avastasid vene
inimeste kultuuritraditsioone.
Täname sellise võimaluse ja meeldiva
kohtumise eest!
Maria Tšistjakova ja Danila Jašin
Loksa Gümnaasiumi 9. klassi õpilased

Kristo Metusega Tallinna Maleva
võistlusmatkale “Salupere” Loksa rühma vanemad noorkotkad Pert Paesüld,
Kregor Latt ja Kolga rühmast Sven
Kadaste ning Jägala rühmast Tommi
Laanejõe, kes saavutasid 2. koha.
Kregor Latt osales veel 30.1001.11 Sakala maleva võistlusel
“Laidoneri rada” koos Jägala rühma
noorkotkastega ning taas tuli tagasi
2. kohaga.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste rühmajuhid
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6. novembril toimusid noorte
Osaluskohvikud 2020
Eesti Noorteühenduste Liit
korraldab alates 2011. aastast
novembris koos maakondlike
noortekogude ning linna ning
valla
noortevolikogudega
üle-eestilisi Osaluskohvikuid.
Osaluskohvikud on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja
otsustajatele. Ühise kohvilaua
ümber arutletakse nii piirkonna murekohtade kui Eesti
tuleviku teemadel.
Osaluskohvikute ideeks on tuua
ühise arutelulaua ümber kokku
noored ning noortemeelsed,
otsustajad
ning
kohaliku
elu
eestvedajad.
Ühiseks
eesmärgiks on aktuaalsete probleemkohtade üle arutlemine
ning neile lahenduste leidmine.
Üle Eesti toimus seekord
kokku 15 osaluskohvikut,
millest üks oli ka venekeelne.
Osaluskohvikud toimusid ENLi
kirjutatud Erasmus+ projekti
„Noortelt noorele - osalusest
laiemalt“ raames. Reedestel

osaluskohvikutel arutati nii
riiklikel kui ka kohalikel
teemadel. Riiklikud teemad
olid „Kas valimised suruvad
mind kasti?“, kus arutati
KOV 2021 valimisi ning
teine kandis nime “Head
otsustajad - otsustage lõpuks
ära!“, mille põhifookus oli
koroonakriisiga kaasnenud
kommunikatsioonikriis.

eestvedajaks Kalle Klandorf,
kes kuulas noorte arutelu ära
ja enne kui kell kukkus ning
pidi teise teemalaua juurde
liikuma vastas küsimustele
ja võttis teema kokku. Selles
laudkonnas jõudsid noored
ühele meelele, et valitsus võiks
võtta vastu otsuse maskide
kandmine kohustuslikuks.
Harjumaa osaluskohvik toimus Kuusalu Spordikeskuses
ja seda vedasid Kuusalu
noorteaktiivi noored. Osalejaid oli palju erinevatest
koolidest ning huvitavaid
teemasid ja arutelusid jagus
terveks päevaks.
Päeva avasid Eesti Vabariigi
presidendi Kersti Kaljulaidi
ja
Kuusalu
vallavanema
Terje Kraanvelt tervitused.
President vastas videotervituses
küsimustele infoküllasusega toimetulekust ning andis soovitusi
noortele, kes järgmisel aastal
valima lähevad.
Üle 60 osaleja said päeva
jooksul arutleda viiel erineval teemal, mis on täna
Eestis
väga
aktuaalsed.
Laudkondades räägiti nii
valimistest,
eriolukorrast,
igavast koolipäevast, transpordi teemadel Harjumaal
ja noored tööle. Päeva
jooksul jõudis läbi käia kõik
laudkonnad ja igas laudkonnas oli oma vestluste
eestvedaja ja otsustaja siis
vastavast ametkonnast.
Teemad
olid
huvitavad
ja juttu jätkus kauemaks.
Laudkonnas „Head otsustajad
- otsustage lõpuks ära!“, oli

Teemalauas „Kas valimised
suruvad mind kasti?“ eestvedajaks oli Joel Jesse, kes
rääkis noortele palju huvitavat
seoses valimistega ja julgustas
neid minema valima, sest kui
sa ei anna oma häält, siis ei ole
sul ka põhjust kritiseerida üht
või teist otsust. Nii et karta ei
ole midagi, vii ennast kurssi
teeviit.ee ja mine julgelt
valima 17. oktoobril 2021!
Kohalikest teemadest laudkondades sai arutleda igava
koolipäeva osas, Harjumaa
bussiliinide teemal ja noored
tööle teemal. Päeva teises
pooles
asendus
arutelu
laudkondades
fishbowliga
ehk akvaariumiga, mis on
osalejaid kaasav edasiarendus
aruteluringist. Arutelu toimus
kuue inimese vahel, ülejäänud
osalejad seisid ringis nende
ümber. Siseringis olevad
otsustajad said vastata noorte
küsimustele, mis jäid veel
arutamata.
Loksa linnast võttis Harjumaa
Osaluskohvikust osa Loksa
Gümnaasiumi õpilane Liisa Laur ja Loksa linna
noorsootöö- ja avalike suhete
spetsialist Õnne Arba.
Õnne Arba

Noortevolikogu
infopäev Loksal
Loksa noortekeskuses toimus 2. novembril 2020 juba
teist korda noortevolikogu
infopäev.
Noortevolikogu
infopäeva
viisid
läbi
Maarja Mehiste ja Doris
Lisett Rudnevs Eesti Noorteühenduse Liidust.
Nad
tutvustasid
Noorte
Ühenduse Liidu tegevusi
rääkisid
noortevolikogu
moodustamisest, viisid läbi
erinevaid teste, milles ühes
oli näiteks vaja ära parandada
vead põhimääruses. Nende
üllatuseks olid Loksa linna
noored väga teadlikud, mida üks põhimäärus peab
sisaldama ja mida seal kohe
üldse olla ei tohi. Sellel korral
tuli kohale neli aktiivset noort
kellel oli välja pakkuda nii
mõnigi hea idee mida noored
võiksid Loksa linnas läbi viia.
Kuidas saad sina noorena
otsuste tegemises kaasa rääkida?
Kohalikud omavalitsused ja
maakondade asutused teevad
igapäevaselt kõigi inimeste
elu puudutavaid otsuseid.
Parim viis neid mõjutada,
on avaldada arvamust, moodustada noortevolikogu. Ainult arvamuse kuuldavaks
tegemine tagab selle, et otsuste
tegemisel arvestatakse noorte
huvidega. Oma arvamust on
võimalik kuuldavaks teha
läbi noortevolikogu kohalikus
omavalitsuses. Kohaliku tasandi noortevolikogu on valla
või linna juures tegutsev
nõuandev kogu, mille liikmed
on noored. Noortevolikogu
eesmärgiks
on
esindada

vallas või linnas noorte huve
ning nõustada otsustajaid ja
ametnikke noori puudutavates
teemades.
Noortevolikogus
tegutsemine on hea viis
mõjutada oma kodukoha
arengut ja saada uusi kogemusi
ning oskusi. Läbi praktiliste
tegevuste on võimalik õppida
sündmuste korraldamist, avalikku esinemist, projektide kirjutamist, meeskonna juhtimist
ja palju muud. Noortevolikogu
tegevuse käigus on võimalik
kohtuda erinevate inimestega
alates kohalikest otsustajatest
ja teistest aktiivsetest noortest
kuni Eesti peaministri või
presidendini.
Kindlasti on neist kontaktidest
ja
kogemustest
kasu ka tulevikus tööd
otsides. Noortevolikogu liikmeid valivad noored ise.
Noortevolikogu liikmeskond
peab koosnema noortest.
Noorteks loetakse käesoleva
seaduse tähenduses füüsilisi
isikuid vanuses 7–26 eluaastat. See tähendab, et noortevolikogu liikmed ei tohi olla
nooremad kui 7 ja vanemad

kui 26 eluaastat. Lisaks peab
olema noor registreeritud
konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil või
kes õpib selle omavalitsuse
territooriumil mõnes haridusasutuses.
Noortevolikogusse
saavad
kuuluda õpilasesinduste ja
noorte ühingute esindajad
ning ka organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu
noorteorganisatsiooni
või
-gruppi).
Noortevolikogu
tegemiste
kohta huvi tundes tasub
kindlasti
ühendust
võtta
Eesti Noorteühenduse Liiduga (ENL) või kohaliku
noorsootööspetsialistiga. Kui
olukord meie riigis võimaldab
siis plaanime järgmist noortevolikogu infopäeva korraldada juba novembri lõpus.
Ootan aktiivset osavõttu ja
jälgige reklaami!
Õnne Arba
Loksa noorsootöö-ja avalike
suhete spetsialist

Pudrukuu Loksa koolis
Oktoobrikuus tähistati juba
viiendat aastat Eestis koolides
pudrukuud toreda ettevõtmisega „pudruprogramm”,
kus õpilased saavad oma
õpetaja juhendamisel ja terve
klassiga koos katsetada enda
retsepte valmistades toite
teraviljatoodetest.
Pudruprogrammi
eesmärk
on tõsta laste teadlikkust
tervislikust toidust, eriti teravilja
toitudest ning saada rohkem
infot õigete toitumisvalikute ja
toiduvalmistamise kohta.
„Pudrusööja 2020”-s osalesid
sellel aastal meie kõige nooremad - 1.a klassi ja 1.b klassi
õpilased.
Külli Adler
kodunduseringi juhendaja

Elagu puder!
Osalesime oma klassiga
Pudruprogrammis.
Reede
hommikul läksime kooli
õppekööki. Seal ootas meid
õpetaja Külli.
Kõigepealt pesime korralikult
käed puhtaks, siis panime

põlled ette ja mütsid pähe.
Nüüd algas töö.
Esimesena tegime valmis
küpsisetaigna. See pidi enne
küpsetamist natuke aega
seisma.
Pudrupotti kallasime kõigepealt vee ja piima, siis lisasime
ühte potti kaerahelbeid ja
teise riisihelbeid. Kõik tuli
täpselt mõõta ja putru hoolega
segada. Kui puder valmis sai,
panime ka küpsised ahju.
Nüüd oli aeg välja otsida
kodust kaasa toodud moosid
ja muud lisandid ning algas pudru maitsmine. Omakeedetud puder maitses tõesti
hästi.
Igaüks sai mälestuseks Pudruprogrammi diplomi ja ühe paki
kiirputru. Lõpuks sõime veel
kaerahelbeküpsiseid piimaga.
Väga tore oli kõik koos putru
keeta. Meile meeldis see
väga. Aitäh, õpetaja Külli!
Loodame, et saame veel koos
sinuga köögis toimetada.
1.a klassi õpilased ja õpetaja
Eve Jürgens

Oktoobrikuu on pudrukuu
Kõkidel koolidel ja klassidel on võimalus kaasa l a
Pudruprogrammis. Nii küski
1b klass ühel oktoobrikuu teisipäeva hommikul putru keetmas ja kaeraküsiseid küpseta-

mas. Pudrukuu käigus omandasid lapsed uusi teadmisi
teraviljadest, laua katmisest
ja pudru keetmisest. Seekord
oli klass jaotatud nii, et poisid
keetsid putru ja tüdrukud küpsetasid küpsiseid. Koos kaeti
laud ja hakati sööma. Oma

valmistatud putru sai kaunistada ja veel maitsvamaks
muuta moosi, kaneeli, mee
ja mustikatega. Puder maitses ka neile õpilastele väga,
kes muidu putru ei söö. Koos
klassiga otsustati, et õppekööki külastatakse kindlasti

veel ka detsembris, kui on aeg
piparkooke küpsetada.
Aitäh, Küllile, kes meid õppeköögis juhendas.
1.b klassi õpilased ja õpetaja
Margret Latt
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Loksa Gümnaasium sai Ettevõtliku
kooli baastaseme
30. oktoobril 2020 anti Loksa
Gümnaasiumile üle tunnistus,
seinaplaat ja lipp, mis tõendavad,
et Loksa Gümnaasium on
saavutanud Ettevõtliku kooli
baastaseme.
-Tunnused andis meie koolile
üle haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ arendusjuht Heidi
Uustalu.
Palju õnne meile kõigile!
Olgu see esimene innustav
samm rühkimaks järgmiste
tasemete poole.
Täpsemalt meie osalemisest
selles programmis saab lugeda kooli kodulehelt http://
loksakool.ee/ettevotlik-kool
Loksa Gümnaasium

Loksa kool – 153!
Loksa tegutseb kool 1867. aastast. Sünnipäeva tähistatakse meie koolis oktoobris. Pidulikul
aktusel anti 12. klassile kooli märgid. Üle anti ka edukatele õpilastele kiituskirjad 2019/2020
õppeaasta eest ja Loksa linna ja Kuusalu valla meened/kinkekaardid.

Ringiga „Minu kodupaik“ Hara saart
avastamas
Teist õppeaastat saavad Loksa kooli algklasside lapsed
osa võtta ringist „Minu
kodupaik“. Ringi eesmärk on
lastega koos uurida Kuusalu
valla ja Loksa linna olulisi
paiku, loodust, randlaste kombeid ja pohiranna keelt, et nad
saaksid edasi kanda randlaste
omapärast kultuuri.
Sel aastal võtab ringitööst
osa 20 last. Oktoobrikuu
alguses läksime avastama
Hara saart. Ilm soosis meie
lühikest paadisõitu Hara sadamast saarele ja tagasi ning
ringkäiku Hara saarel igati.
Tegime saarele tiiru peale,
uurisime tulepaaki ja hoonete
varemeid, rääkisime saare
ajaloost. Laste muljed:
Oliver Siirius: „Me sõitsime
bussiga Hara sadamasse.
Sealt edasi sõitsime Hara
saarele. Meid sõidutas saarele
ja tagasi Ago. Kõndisime
mööda saare äärt. Jõudsime
kõrgele kaldale miljoni dollari
vaate juurde. Siis aga läksime
tulepaagi juurde, kus me
rääkisime Kupparimoorist.
Tegime pikniku, sõime ja
jõime. Seejärel sõitsime paadiga tagasi sadamasse.“
Kärolin-Lisette Potjomkina:
„Mulle jäi meelde, et Nõukogude ajal oli Hara sadamas
valve ja keegi ei saanud
saarele. Saarel loodust vaadates räägiti meile, et kui lehe
peal on seen, siis on värske
õhk, aga kui ei ole, siis juba ei
ole värske õhk. Meie nägime
saarelt Loksa sadamat ja kui me
sõime, siis tuli meie juurde part.
Mul oli sel päeval sünnipäev.“
Luise Aasrand:
„Mulle meeldis kõige rohkem
see, kui saare peal jalutasime.
Mul on siiani miljonivaade
silmade ees ning part oli ka
armas.“
Ene Velström ja Riina
Laanetu, ringijuhid

Raamatukogupäevad Loksa Linnaraamatukogus
Kirjanik ja tõlkija Reet Kudu
saatis raamatukogule kingituseks mitu enda tõlgitud
raamatut. Koroona tõttu jätsime kirjaniku kohale kutsumata, aga tegime lugemissaalis
tema
raamatutest
näituse. Välja said pandud nii
tema enda kirjutatud kui tema
tõlgitud raamatud. Päris mitu
raamatut sai ka lugejatele laenutatud.
Lasteosakonnas oli kaks üritust – „Vaata, kes laenutab“ ja
„Ettelugemisepäev“.
Uute kohtumisteni!
Õnne Teern
Loksa Linnaraamatukogu

Fotod Arvi Soolind

Loksa
Kultuurikeskus
annab teada
Austatud kultuurikeskuse sõbrad ja
külalised!
Loksa Kultuurikeskus kavandab
jõulueelsesse aega mitmeid etendusi ja kontserte. Seoses nakatumisnäitajate arvu järsu kasvuga riigis jätab kultuurikeskus
endale õiguse piirata külastusi või
vajadusel lühikese etteteatamisega
loobuda kultuuriürituste korraldamisest. Info edastatakse Loksa
linna digitaalsetele infotahvlitele,
mis paiknevad kultuurikeskuses,
bussijaamas ja Loksa ujulas ning
avaldatakse Loksa Kultuurikeskuse
FB-i lehel. Reageerime kiirelt
Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti
otsustele.
Neljapäeva, 12. novembri seisuga
töötavad kõik huvialaringid. Palve
lapsevanematele – kultuurikeskuse
majja sisenevad vaid töötajad ja
õpilased. Hädavajadusel majja
sisenemisel peab lapsevanem desinfitseerima käed, kasutama maski ja
vältima lähikontakte.
Kontserti/etenduse külastajale!
Palume täiskasvanud külalistel
kõikidel
kontsertidel-etendustel
kasutada maski. On olemas võimalus kehatemperatuuri kontaktivabaks kontrolliks. Kohtade arvu
saalis piirame lubatud mahtudeni.
Ootame Teid külla, kui olete terved
ja haigusnähtudeta!
Hoiame kokku, aga püsime lahus!

Tuntud ja tundmatu Georg Ots

30. oktoobril toimus lõpuks kauaoodatud Eesti Kontserdi koolikontsert „Tuntud ja
tundmatu Georg Ots“.
Algselt oli kontsert planeeritud tuntud eesti laulja Georg Otsa 100. sünniaastapäeva nädalale – 19. märtsile. Aga tookord pani viirus meid kõiki koduõppele ja kontsert lükkus edasi tulevikku. Ja 30. oktoobril astusid lõpuks meie ette lavale „Kolm
musketäri“: Tõnis Sarap, Silver Piiroja ja Kaur Pennert Tallinna Muusikakeskkoolist.Kontsert oli super – kuulsime laule Georg Otsa repertuaarist ja ka laule
muusikamaailma hilisemast perioodist.

Helle Lootsmann
Riina
Paartalu Loksa Gümnaasiumi huvijuht
t
Loksa Linnavolikogu aseesimees
Sihtasutuse Loksa Kultuur tegevjuht

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

https://twinspace.etwinning.net/
122523/home

Loksa Gümnaasium osaleb koordineeriva koolina
rahvusvahelises projektis

„Meie jätkusuutlikud sammud“.

Partnerkoolid on Liceo Classico Statale „Dante Alighieri“ di Latina Itaaliast, Zespol
Szkol im. Jana Kasprowicza Poolast ja Gymnasium Winsen Saksamaalt.
Projekti eesmärk on muuta meie igapäevaelu jätkusuutlikumaks.
Käsitletavad valdkonnad on transport ja energia, prügi sorteerimine, taaskasutus
ning looduslik mitmekesisus. Korraldame talguid ja töötube ning osaleme vabatahtlikus töös. Uurime kooli huvirühmade teadlikkust ja käitumist ning tutvume
olukorraga osalevates riikides ja kogukondades.
Valmib ühine vlog, milles kajastame meie jätkusuutlikke samme ning tehtud muudatusi meie käitumises ja elukorralduses.
Inga Korts-Laur, projekti kontaktisik

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

Mälestame endist kauaaegset õpetajat

REET VIIRANDIT

ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Loksa Gümnaasium

