Õnnitleme loksalasi, naabreid ja meie sõpru saabuva Eesti
Vabariigi 99. aastapäeva puhul! Head isesisvuspäeva meile kõigile!
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2 AKTUAALNE

Loksa
linna rändesaldo
President
ei vaja
on positiivne
isiklikku
residentsi
Viimased Eesti
Vabariigi valitud-kinnitatud Presidendid
on oma käitumise ja
väljaütlemistega jätnud
mulje, justkui presidendile
pandud esindusülesannete
täitmiseks ja protokolliliselt vajalike ürituste korraldamiseks
vajalik residents ei peagi olema riigi presidendi kui institutsiooni, vaid hoopis konkreetse Presidendi residents!
See, mida võib oma siirate ja otsekoheste
väljaütlemistega lubada endale tubli firmajuht või kõrge euroametnik, ei sobi alati
veel riigi Presidendile. Viimaste päevade
mõttevahetus Presidendi residentsi kohast
ja vajadusest on enam kui kummaline. Isegi
kui tänane Vabariigi President, austatud
Kersti Kaljulaid ei pea vajalikuks Liberty
suvemõisa restaureerimist residentsiks väitega,
et Presidendil on olemas Nõmmel kodu, siis
tuletan meelde, et residentsi ei vaja Kersti
Kaljulaid, vaid Eesti Vabariigi President.
Ükski president pole igavene, aga Presidendi
residentsi vajavad ka järgnevad presidendid.
Kuni 1939. aastani oli selleks otstarbeks
imekaunis Oru loss Toilas. Ka taasiseseisvunud Eesti esimese Presidendi Lennart
Meri mõte liikus laastatud Oru lossi
restaureerimiseks ning ainult puudulikud
(et mitte öelda olematud) rahalised võimalused
olid need, mis ei lubanud suurprojektiga
algust teha. Just seepärast valis President
tagasihoidliku variandi ja residentsiks sai kena
mereäärne Paslepa.
Täna, kui Eesti riik on veerand sajandiga
tublisti jõudu kogunud, on viimane
aeg kemplemised lõpetada ja Vabariigi
Presidendile residents rajada. Kindlasti
sobiks selleks ideaalselt endine Liberty
suvemõis. Sellest äraütlemisel on järjekordselt
võimalus, et JOKK-skeeme kasutades leiab
see kinnisvara „eriti õige“ omaniku, nagu
Eestimaal tihti juhtunud.
Ja kui endise Liberty suvemõisa kinnistu
mingitel põhjustel tõesti ei sobi, siis tuleks
tõsiselt kaaluda Presidendi residentsi rajamist
Maardu mõisa, nagu oma juhtkirjas tegi
asjaliku ettepaneku möödunud laupäeva
ajaleht Postimees.
Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva soovides,
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Presidendi kantselei haldusdirektor
aastatel 1992-1994

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4400
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

Elukoha registreerimine 2016 kampaania tulemused
Loksa linn korraldas 2016. aastal elukoha registreerimise kampaania.
Kõigile, kes registreerisid end Loksa linna elanikuks ajavahemikul
01. jaanuar kuni 31. detsember 2016. a, kinkis linn Loksa ujula aasta
pääsmed. Lisaks osalesid uued linnaelanikud auhindade loosimises.
Nende isikute nimed on juba edastatud Loksa ujulale. Tasuta ujula
pääsme kasutamine toimub isikuttõendava dokumendi alusel ja
seda juba alates 11. jaanuarist 2017.a.
Linnavalitsuse liikmete poolt 30. jaanuari 2017.a linnavalitsuse
istungil läbi viidud loosimise tulemusel võitsid perepileti kõikidele

Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele kontsertidele 2017. aasta
jooksul Janno Tobi, Karin Ilves, Damir Gorgadze, Elis Anikina, Triin
Kosso, Oliver Järve, Tatjana Gerassimtšuk; kuni neljaliikmelise
pere kruiisi Rootsi Maria Poptsova ja Mihkel Rohtla; televiisori Ivi
Adler ja sülearvuti Ly-Lii Tobi.
Võitjatele antakse auhinnad üle Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulikul kontsert-aktusel, mis toimub 24. veebruaril 2017. aastal
kell 12.00 Loksa Gümnaasiumi aulas.

Viru Haigla rajab Loksale kaasaegse tervisekeskuse

Eesti Vabariigi juubeliaastaks kerkib Loksale Euroopa
Liidu vahendite toel uus tervisekeskus, mis hakkab
teenindama nii Loksa linna kui ka nende piirkondade
inimesi, kelle tõmbekeskuseks linn on. Meie tegevust
ei reguleeri haldusreform vaid inimeste reaalne vajadus
teenuste järgi ning perearstide nimistu.

Rajatavas keskuses leiavad omale uued ning nende
vajadustest lähtuvalt kujundatud ruumid perearstid koos
pereõdedega, füsioterapeut, vaimseterviseõde ja ämmaemand.
Lisaks on planeeritud tervisekeskusesse hambaarstid ning Karell
Kiirabi, kes Viru Haigla värske tütarettevõttena piirkonna eest
vastutab. Kokku saab kahekordses majas, mida katab kõrge

viilkatus, olema 900 ruutmeetrit netopinda, lisaks parkla
paari-, kolmekümne parkimiskohaga.
Veebruaris loodame alustada praeguse hoone lammutamisega. Kevadel peaks tänasest eelprojektist sirguma
põhiprojekt, misjärel saame viia läbi riigihanke ehitaja
leidmiseks. Kui viimane endaga vaidlustusi kaasa ei too,
planeerime hoonele nurgakivi panna suve algusesse.
Ehitusprotsess peaks eeldatavalt võtma pool aastat ning kui
kõik ilma suuremate viivitusteta sujub, võiks Posti tänav 11
tulevased „elanikud“ sisse kolida juba uue aasta saabumisega.
Rannar Vassiljev
Viru Haigla juhatuse esimees

Enn Eesmaa tutvus loksalaste eluoluga
Riigikogu I aseesimees Enn Eesmaa viibis 27. jaanuaril ringsõidul
Harjumaal. Hea tavana külastab aseesimees visiitidel erinevaid
omavalitsusüksusi. Sel väljasõidul soovis aseesimees kohtuda ka
loksalastega.
Loksal külastas ta Loksa Linnavalitsust, Loksa Linnaraamatukogu,
Loksa Lasteaeda Õnnetriinu, Loksa Kultuurikeskust, Loksa
Muusikakooli, Loksa Noortekeskust, Loksa ning kohtus Loksa
Gümnaasiumi õpetajatega ja töötajatega.
Kohtumistel julgustas ta inimesi, et rohkem suhtlema Riigikogu
liikmetega, rääkima neile oma kodukoha probleemidest ning mida
saaks riik muuta paremaks. Samuti oli teemadeks hoonete remondid,
millal ja kust on saadet hoonete renoveerimiseks toetust. Koolis
oli pikem arutelu teemal kooli kakskeelsus. Samuti kerkisid üles
teemad pensionitest ning isegi looduskaitsest.
Oli tegus, sisutihe hommikupoolik mõtete vahetuseks ja plaanide
tegemiseks.
Hilleri Treisalt, abilinnapea

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:
1. Eripedagoog 0,5 ametikohta (eesti osa) ja eripedagoog
0,5 ametikohta (vene osa).
2. Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale - õpetatavaks aineks
matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda
matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.
3. Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis
ja gümnaasiumis.
4. Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Lisainfo haridustehnoloogi ametikoha kohta:
Tööpakkumine haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Kandidaadilt ootame positiivset suhtumist infotehnoloogiasse ja selle kasutamisse
õppetöös.
Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:
• kooli e-õppe käivitamine ja korraldamine
• e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja vahendamine
õpetajatele
• e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja õpilastele,
vastavasisuliste koolituste korraldamine
• IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine
• õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide läbiviimisel ja e-kursuste
koostamisel
Omalt poolt pakume:
• võimalust kujundada kooli e-õppe keskkond
• võimalust rääkida kaasa kooli infotehnoloogilise arengu kujundamisel
• võimalust osaleda erialasel täienduskoolitusel
• võimalust juhendada huviringe
•võimalust anda arvutiõpetuse tunde

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata 01.03.2017 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422
Valvi Joaväli

Loksa Linnavalitsuse teadaanne

TOIDUABI
Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium
sõlmisid 22.08.2016 koostöökokkuleppe riigi
tegevusvarusse kuuluvate konservide jagamise
korraldamiseks puudust kannatavatele
inimestele.
Loksa linn annab toiduvaru (lihakonservid:
5tk inimese kohta) tasuta üle puudust
kannatavatele elanikele igapäevase
toimetuleku parandamiseks.
Konservide üleandmine sihtrühma kuuluvatele
inimestele toimub Loksa Linnavalitsuses alates
9. jaanuar 2017 – 17. veebruar 2017
tööpäevadel Loksa Linnavalitsuse lahtioleku
aegadel.
Loksa linnas kuuluvad toiduvarusaajate
sihtrühma:
- mittetöötavad pensionärid;
- riikliku toimetulekutoetuse saajad
(november 2016, detsember 2016,
jaanuar 2017)
- vajaduspõhise peretoetuse saajad;
- puuetega inimesed;
- paljulapselised pered (pere, kus on vähemalt
3 last).

Loksa Linnavalitsus

AKTUAALNE 3

Linnavolikogu tegevusest
2. veebruaril toimunud linnavolikogu
istungil osalesid 15 volikogu
liikmest 14. Istungi tööst võtsid osa
abilinnapead Andres Kaskla ja Hilleri
Treisalt, linna pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk, linnasekretäri
asendaja Airi Öösalu ja lastekaitse- ja
sotsiaalnõunik Tiina Murdvee.
Seoses saabuva rahvuspühaga –
Eesti Vabariigi 99. aastapäevaga
otsustas volikogu tunnustada
Loksa linna teenekaid ja tublisid
inimesi.
- Loksa linna Aukodaniku
nimetuse otsustas volikogu anda
Värner Lootsmannile suure panuse
eest Loksa linna arengusse. Värner
Lootsmann on sündinud Kasispea
külas, õppinud Loksa keskkoolis
omandanud kõrghariduse Tartu
Ülikoolis ja Tallinna Polütehnilise
Instituudis. Loksa kandi tegemistega
on Värner Lootsmann olnud väga
tihedalt seotud alates 90-ndate
aastate lõpust, kui ta asus taas elama
kodukohta. 2003–2005 oli ta Loksa
Linnavolikogu liige ning 2005. aastal
Loksa Linnavolikogu esimees. 2006–
2009 oli ta Harju maavanem. Alates
2010. aastast on Loksa linnapea.
Värner Lootsmanni panus Loksa
linna arengusse olnud märkimisväärne. Ta on juhtinud Loksa
linna tulemuslikult läbi keeruliste
majandusaastate, on otsinud ja
leidnud uusi võimalusi linna
arenguks. 2013. aastal sai Loksa linn
endale renoveeritud lasteaia, 2014.
aastal valmis Loksa Jäätmejaam.
Linn on saanud endale kaasaegse
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Ka
töökohtade loomisel on ta otsinud
võimalusi, et ettevõtjaid Loksale
kutsuda – 2015 aastal avas Loksal
uksed Loksa Eakate Kodu, 2016.
aastal ostis endise Laevatehase
kinnistu ja tõi oma tootmise Loksale
Marsalis Metall OÜ. Täna töötab
tehases juba ligi 300 töötajat ja
firma arengustrateegia kohaselt
kahe aasta pärast vähemalt 500
töötajat. Töötades välja esmatasandi tervise arengukava on
Loksa linn koos Viru Haigla AS-ga
asunud panustama Loksa regiooni
esmatasandi tervisekeskuse
ehitamisesse, mis peaks valmima

2018. aastal. Loksa linn on Värner
Lootsmanni juhtimisel saanud peale
majanduskriisi ja Loksa laevatehase
seisakut taas arenguhoo sisse.
- Loksa linna Teenetemärgi
otsustas volikogu anda Valvi
Joaväljale tähelepanuväärse
panuse eest Loksa kandi
hariduselu edendamisel ning
eesti keele ja kultuuri hoidmise
eest. Loksaga sidus Valvi Joaväli
oma elu ja pedagoogiline tegevuse
1985. aasta sügisest, mil asus
õpetama Loksa 1. Keskkoolis eesti
keelt ja kirjandust. 10 aastat töötas
Valvi Joaväli kooli huvijuhina,
2003. aastal sai temast Loksa kooli
õppealajuhataja.
Valvi Joaväli on erakordselt
töökas, pühendunud ja
kohusetundlik inimene, kelle
panus Loksa kooli arengusse,
õppe- ja kasvatustegevusse on
vaieldamatult märkimisväärne. Suur
töövõime, hea planeerimisoskus,
süsteemsus, järjekindlus koolielu
organiseerimisel ja nõudlikkus
kolleegide ja õpilaste, ennekõike
aga enese vastu on teinud Valvi
Joaväljast autoriteetse ja lugupeetud
õpetaja, õppealajuhataja, kolleegi.
Tema nõuandeid ja toetust vajatakse
ja tunnetatakse igapäevases
koolitöös, tema kui valdkonnajuhi
põhjalikkus ja täpsus on kollektiivile
eeskujuks.
- Loksa linna Teenetemärgi
otsustas volikogu anda Viktor
Fjodorovile tänuväärse töö
eest Loksa linna arengu heaks.
Viktor Fjodorov on olnud
seotud Loksaga 30 aastat, algul
tegelenud ettevõtlusega, seejärel
8 aastat töötanud tootmisjuhina
Loksa laevatehases ning alates
2009. aastast Loksa linna
kommunaalmajanduses. 2014. aasta
märtsist asus juhtima Loksa linna
heakorraasutust ning sama aasta
lõpus Osaühingut Loksa Haljastus.
Viktor Fjodorovi vastutusalas on
Loksa linna elanikele, asutustele ja
ettevõtetele ööpäevaringse vee- ja
kanalisatsiooniteenuse tagamine.
Tema töö tulemusel on tunduvalt
paranenud OÜ Loksa Haljastus
majandus- ja finantsolukord, mille
tulemusel sai käesoleva aastal

võimalikuks alandada vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hinda.
Viktor Fjodorov osaleb aktiivsel
linna ühiskondlikus elus. Aastast
2014 juhib ta Pensionäride Ühenduse
Loksa Kompass tegevust. Tema
algatusel osales PÜ Loksa Kompass
2015. a Euroopa Liidu tõukefondist
rahastuse saanud projektis,
mille raames toimus mitmeid
ekskursioone ja kokkutulekuid,
kus osalesid MTÜ Loksa Kompass
ja MTÜ Rannamännid liikmed.
Loksa Kompassi ja Rannamännid
koostöö jätkus 2016. a projektiga
„Vabaühenduse initsiatiivi
tugevdamine oma kogukonna
kultuuri edasikandmiseks“, mida
rahastas Loksa Linnavalitsus ja
mille käigus tutvuti Seto kultuuri ja
kommetega.
- Loksa linna Teenetemärgi
otsustas volikogu anda Hilleri
Treisaltile tähelepanuväärse
panuse eest Loksa kandi elu
korraldamisel ja loksalaste
heaolu tagamisel. Hilleri Treisalt
on sünnikodu on Kolgaküla. Ta
on lõpetanud Loksa keskkooli
ja omandanud pedagoogilise
kõrghariduse Tartus. 1997. aastast
asus ta tööle õpetajana Loksa
Vene Gümnaasiumisse. 2009.
aastal kutsuti Hilleri Treisalt tööle
Loksa Linnavalitsusse, kus ta
täna töötab abilinnapeana. Tema
juhtida on Loksa linna nn „pehmed
valdkonnad”: sotsiaalhoolekanne,
haridus, kultuuri-, spordi- ja
noorsootöö. Tema toimetada on
ka linnaleht Loksa Elu ja linna
veebileht internetis. Hilleri Treisaltit
kohtame me ka pea igal ülelinnalisel
üritusel nii korraldaja kui fotograafi
rollis. Oma kompetentsi tõstmiseks
on Hilleri ameti- ja ühiskondlikele
kohustustele lisaks ikka ja jälle
pidanud vajalikuks edasi õppida.
Ta on täiendanud oma teadmisi
Tallinna Pedagoogikaülikoolis,
käesoleval aastal lõpetab ta
Tallinna Ülikooli magistriõppes
haldusjuhtimise eriala. Hilleri
Treisalti 20-ne aastast tegevust
õpetajana ja abilinnapeana iseloomustab missioonitunne,
kohusetundlikkus ja töökus. Oma
tööd on ta teinud parimal moel,
kõigi loksalaste huvides.

- Volikogu otsustas tunnustada
aktiivse ja tubli tegutsemise
eest noorsootöö valdkonnas
Loksa linna aunimetusega
„Aasta Noor” Helina Piibelehte.
Helina on Loksa Gümnaasiumi
õpilasesinduse asepresident. Kooli
ürituste ettevalmistamisel on ta
alati eestvedaja ja vastutaja rollis.
Helina on heatahtlik, abivalmis.
Koolielu huvitavaks muutmisel on
alati välja pakkunud erinevaid ideid.
Koolikaaslaste seas omab suurt
populaarsust.
Palju aastaid on Helina olnud
kodutütar ja aktiivne osaleja
Loksa rühma töös ning pälvinud
tunnustuse Harju ringkonnas. Helina
on osalenud Vabariiklikul Ernakesel
2013. ja 2014. aastal. Kaitseliidu
aasta aktiivsuse näitajaks oleva
tundide arvu on Helina viimasel
viiel aastal ületanud mitmekordselt.
Ta omab Kodutütarde 3. järku ja
hoolsuspaela. Helina on edukalt
esindanud Loksa rühma, Harju
Malevat ja Eesti Kaitseliitu
maakondlikel, vabariiklikel ja ka
rahvusvahelistel võistlustel. Helina
oli 2016. aasta võidupüha paraadil
Harju maakonna tuletoojaks. Ka
Noortekeskuse töös on Helina alati
valmis vabatahtlikuna aitama.
- Volikogu otsustas tunnustada
aktiivse ja tubli tegutsemise eest
noorsootöö valdkonnas Loksa
linna aunimetusega „Aasta Noor”
Siim Aksel Amerit. Siim Aksel on
väga aktiivne noor Loksa koolielus.
Ta on positiivse ellusuhtumisega ja
ideede genereerija. On alati nõu ja
jõuga nii koolis kui linnaüritustel.
Väga aktiivse noorkotkana on
ta teistele igati eeskujuks. Siim
Aksel Amer on edukalt esindanud
Loksa rühma, Harju Malevat ja
Eesti Kaitseliitu maakondlikel,
vabariiklikel ja ka rahvusvahelistel
võistlustel. 2016. aasta võidupüha
paraadil oli Siim Aksel Amer
Harju maakonna tuletoojaks.
Möödunud aastal osales ta aktiivselt
Loksa noorsootöö sisehindamise
läbiviimisel.
- Volikogu otsustas anda Loksa
linna aunimetuse “Aasta
Sportlane” Epp Paalbergile
kõrgete sportlike saavutuste eest.
Epp on kahel korral pälvinud Loksa

linna aunimetuse „Aasta Sportlane“.
2016. aasta sporditulemused
annavad taas tunnistust tema
sportlasekarjääri väga kõrgetest
saavutustest. Epp Paalberg on olnud
edukas nii noorsoo,
juuniorite kui ka täiskasvanute
arvestuses. Seda kinnitavad Eesti
kergejõustiku meistrivõistlustel
naisjuunioride (NJ) seas saavutatud
2000 m takistusjooksu 1. koht; Eesti
meistrivõistlustel orienteerumises,
naiste (N)18 tavarada 1. koht;
Eesti klubide karikavõistlustel
murdmaajooksus NJ 3 km 1. koht;
Eesti meistrivõistlustel suusatamises
N 30 km 2. koht; Eesti noorte
ja juunioride meistrivõistlustel
suusatamises N18 5 km 4. koht;
ETV-Swedbanki noorte suusasarja
2015/16 N18 üldkokkuvõttes
(5 etappi) 4. koht; Viru maratoni
N20 42 km 1. koht. Väga häid
tulemusi on Epp saavutanud veel
mitmetel teistelgi aladel.
- Toimus Loksa linna 2017.
aasta eelarve eelnõu 1. lugemine.
Eelarve projekti tutvustas
koosolijaile, selgitusi jagas ja vastas
küsimustele linna pearaamatupidaja
Ljudmilla Tursk. Volikogu võttis
majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekul eelarve eelnõu aluseks.
2016 novembris kavandatud
eelarve projekti tulude ja kulude
pool edasise menetlemise käigus
muutub. Eelnõu 1. lugemine
lõpetati ja see suunati 2. lugemisele.
Muudatusettepanekute esitamise
tähtajaks kinnitati 01. märts 2017
kell 12.00.
Eelarve eelnõuga saab tutvuda
Loksa linna kodulehel http://www.
loksalinn.ee/eelarve
- Volikogu otsustas võõrandada
avalikul suulisel enampakkumisel
Loksa linnale kuuluva 1-toalise,
31,9 m² suuruse korteri aadressil
Posti tn 30-11. Enampakkumise
alghind on 3 000 eurot. Korteri
enampakkumise ja võõrandamise
korraldab Loksa Linnavalitsus.
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
http://www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Nööbist ja pintsakust
Eestimaa valdade ja linnade elanike elukorralduses on
kätte jõudnud suurte muutuste aasta. Juba 8 kuu pärast
hakkavad nad elama vähemalt 5000 elanikuga võimekates
omavalitsusüksustes. Ühinenud ja suuremate valdade külge liidetud väikevaldade elanikele hakatakse väidetavalt
pakkuma rohkem ja kvaliteetsemaid avalikke teenuseid. Selline on käimasoleva haldusreformi seaduse (HRS) eesmärk.

jätkatakse ja ühinetakse 2005. aastal. Seetõttu oli ootamatu,
arusaamatu ja paljude Loksa kandi elanike tahte vastane
Loksa vallajuhtide ja volikogu tegevus asuda Loksa linna
selja taga läbirääkimistesse hoopis Kuusalu vallaga. Varem
kavandatud Loksa linna ja valla ühinemisele tõmbasid kriipsu
peale äsjaloodud ResPublica poliitikud. Ühinemispiirkonda,
kuhu pidid kuuluma vaid Loksa linn ja vald, õnnestus, sõna
otseses mõttes, trügida ka Kuusalu vallal. Loksa valla liitmisel
naabervallaga võtsid võimu Kuusalu poliitikud ja valla keskus
liikus Loksalt 32 kilomeetri kaugusele, „nurga taga“ paiknevasse
Kiiu mõisa. On kahju, et suure poliitika sünnitatud vastasseisu
tõttu ei ole tänaseni õnnestunud teostada Loksa kandi elanike
seas juba 90ndatel liikunud mõtet, et ühise omavalitsusena
toimiksid koos Loksa linn ja vald ning Vihula vald. Selline PõhjaEesti rannarahva oma valitsus sobitunuks kenasti käimasoleva
haldusreformi raamesse.

Kas see aga nii ka olema saab, selles ma kahtlen. Kahtluseussi
pani inimeste hinge seaduseandja juba 2016. aasta juunis, kui
HRS rakendusaktideta vastu võeti. Optimismi, et seadus „tööle
hakkab“, ei ärata ka haldusreformi piirkondlike komisjonide
arvamused ja hinnangud, kuna neid „uuringuid“ pole keegi
näinud. Hetkel tundub mulle, et eesseisvad „sundabielud“ saavad
suuremalt jaolt toimuma põhimõttel „vähemalt 5000 elanikku
pluss otsustajate kõhutunne“. Kordan taas mõtet, et ehk võiksime
õppust võtta soomlaste, ligi 3 korda pikema haldusreformi
käekäigust, et vältida võimalikke vigu ja kohtuvaidlusi. Kui Lahemaa Rahvuspargi territooriumil paiknevate omavalitsuste
oktoobris jääb Eesti kaardile sadakond omavalitsust praeguse võimaliku ühinemise nimel asuti taas tegutsema 2015. aasta sü213-ne asemel, oleks see ju suurepärane tulemus!
gisel, kui Loksa linnapea initsiatiivi Lahemaa vallast toetasid ka
aktiivsed inimesed Vihula vallast, mis sai väljundi Vihula valla
Taasiseseisvunud Eestis said omavalitsusüksuste vabatahtlikud Võsu põhikooli direktori Liis Reieri pöördumisena avalikkuse
ühinemised alguse aastal 1996. Kolm aastat hiljem, põhjarannikul poole.
esimestena, „panid leivad ühte kappi“ tollased Võsu ja Vihula vald. Lahemaa valla ideest ajendatuna tegi 20. jaanuaril 2016 LokSajandivahetusel alustasid ühinemisläbirääkimisi ka Loksa linn sa linnavolikogu ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi
ja vald, millest on Loksa Elus mitmeid kordi kirjutatud. Kui Harjumaa ja Lääne-Virumaa omavalitsustele – Kuusalu, Vihula,
2002. aastal esimene katse luhtus, lepiti kokku, et läbirääkimisi Kadrina, Haljala vallale. Loksa ettepanekule vastasid Kadrina ja

Haljala vallavolikogu eitavalt, mida ka arusaadavalt ja mõistuspäraselt põhjendati. Vihula valla volinikud otsustasid ühinemise
teemaga jätkata siis, kui vastav seadus on vastu võetud. Kuusalu
vallavolikogu aga keeldus läbirääkimistest, jättes selle aga
seadusekohaselt põhjendamata.
Kui Vabariigi President 13. juunil haldusreformi seaduse
(HRS) välja kuulutas, tegid Kuusalu juhid kannapöörde ja soovisid nüüd kiirkorras ühinemisläbirääkimisi alustada.
Vastus küsimusele, miks seda tehti, kui Loksa linnavolikogu
20. jaanuaril tehtud, on imelihtne – uue seadusega terendas
vallajuhtidele ühinemisel hüvitisena AASTAPALK ja ühinemistoetus suurenes selliselt, et sellega oleks saanud katta kenasti
Kiiu mõisa remondiks võetud pangalaenu (üks miljon eurot).
Kui aga nüüd Vihula vald soovis läbi rääkida kõigi oma naabritega, sealhulgas Loksaga linna ja Kuusalu vallaga, ei sobinud see
juba Kuusalu juhtidele, kes kartsid oma võimutäiuse kaotamist.
Küll aga luiskas Enn Kirsman hiljem volikogu istungil, et Vihula
vallavolikogu soovib jätkata läbirääkimisi hoopis Rakvere suunal.
Oluline oli ju desinformeerida Kuusalu ja Loksa rahvast ja mitte
kaasata läbirääkimistele Vihula valda. Nii püüti kangelaslikult jätkata Kuusalu pintsakule Loksa nööbi õmblemist, et pintsakukandja
Enn Kirsmanni isikus ikka korralikult riietatud välja näeks. Kui
aga nööp pintsakule ei sobi, pole see alati nööbi süü.
Siin kohal saab vaid nentida, et volikogu esimehe pintsak
osutus Enn Kirsmanile suureks ja kantuks, kuhu see nööp
hästi ei passinud.
Rein Heina, Loksa linnavolikogu esimees
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Igal teol ja tegevusetusel
on tagajärg
Kuigi tihtipeale võib tunduda, et mitteteatamine ei saa kedagi kuidagi
mõjutada, siis tegelikkuses on olukord sootuski vastupidine. Teatud
olukordades on teavitamine elulise tähtsusega ja abi võid vajada sina või
sinu lähedane.
Kuidas teatada?
Helista või kirjuta
Ohu ja hädaolukorral kutsu patrull 112 numbrilt.
Üldiste küsimuste korral helista politsei infotelefonile 6123000
või piirkonnapolitseinikule Kalev Kuuspalu 6125565.
Võimalik on saata ka e-mail: pohja@politsei.ee;
info@politsei.ee; kalev.kuuspalu@politsei.ee
Tule kohale: P. Pinna 4 politseijaoskond Lasnamäel; Kuusalu tee 33, Kuusalu
valla konstaablipunkt - vastuvõtt on kolmapäeviti kell 15-17; Tallinna tn 45,
Loksa linna konstaablipunkt - vastuvõtt on neljapäeviti kell 15-17. Soovitame
aeg enne piirkonnapolitseinikuga kokku leppida, sest meie tööst tulenevalt
võib juhtuda, et töökohustuste tõttu ei pruugi piirkonnapolitseinikku olla
koha peal ning vastuvõttu ei pruugi toimuda tavapärasel ajal.
Facebook: Ära kasuta sotsiaalvõrgustik Facebooki selleks, et anda teada
juhtumitest, mis vajavad kohest politsei sekkumist. Kui info peab jõudma
politseini kiiresti, siis helista 112.
Mida on oluline meeles pidada, kui märkad midagi kahtlast/ebaseaduslikku?
Kui märkad, teavita kohe! Ära muretse, et paanitsed üle või see ei pruugi
olla oluline. Lase politseil otsustada, millise prioriteediga antud juhtum on.
Kiirus ja täpne kirjeldus aitab tabada! Kui sind või su lähedast
röövitakse, ahistatakse või juhtub mõni teine süütegu, siis teavita sellest
kohe. Katsu meeles pidada võimalikult palju detaile: sõiduki värv, mark,
registreerimisnumber või inimese sugu, pikkus, riietus. Iga infokild
annab võimaluse kurjategija kiiremini tabada. Mõnikord on tabamiseks
vaja videosalvestust, kuid alati ei pruugi videosalvestis olla piisavalt hea
kvaliteediga. Osadel juhtudel nagu näiteks auto-, maja- ja poevarguste puhul
kasutab politsei varga tabamiseks jäljekoerasid. Selleks, et koer saaks jälje
üles võtta on politseinike sündmuskohale kiire jõudmine määrava tähtsusega.
Selliste sündmuskohtade puhul on oluline ise sündmuskohas mitte jälgi ära
rikkuda.
Taavi Idavain ja Jäpe
Foto: PPA (Allikas: http://
jarvateataja.postimees.
ee/3736261/parimteenistuskoer-sai-pagenudkahtlusaluse-metsast-katte)
Lähisuhtevägivald ei tohi jääda koduseinte vahele. Oleme üks kogukond
ja peame üksteist toetama. Kui kuuled korterist imelikke hääli ja sa pole
kindel, mis seal toimub, siis tasuks sellest politseile teada anda. On olnud
juhtumeid, kus peretülid on lõppenud kellegi vigastamisega või isegi surmaga.
Karjumine ja/või löömine ei ole lubatud käitumine ja keegi ei pea taluma
füüsilist ega ka vaimset vägivalda. Tihtipeale ei soostu ohver ja ta lähedased
ise abi paluda, sest on kas hirmul või tunnevad häbi. Lähisuhtevägivalda ei
pea häbenema ega kartma sellest politseinikule rääkimist. Vaid ühiselt saab
kannatanule pakkuda võimalikke lahendusi.
Ole julge ja näita välja, et sa hoolid oma kogukonnast. Oma käitumisega aitad
meil tugevdada kogukonnatunnet ja ühiselt saame muuta meie kodukandi
turvalisemaks.
Ida-Harju konstaablijaoskond

Loksal toimusid koduohutuse loengud
eakatele
Statistika Eestis näitab, et tuleõnnetustes hukkuvad valdavalt üksi elavad
ja toimetulekuraskustes vanemad inimesed. Põhja Päästekeskus tegeleb
pidevalt ennetustööga. Ennetustöö eesmärk on aidata vähendada õnnetuste
ja nendes hukkunute ning vigastatute arvu, samuti teisi õnnetustest tingitud
kahjusid.
Loksa eakatele
käis 19. jaanuaril
koduohutuse
teemadel vestlemas Põhja
Päästekeskuse
ennetusbüroo
peaspetsialist
Galina Ozdoba.
Loenguid peeti
kaks - üks eesti ja
teine vene keeles.
Teema oli huvitav
ning õpetlik. Avastada oli koduohutuse seisukohalt palju uut. Kuid polnud
paha ka vanade tõdede meelde tuletamine. Osalejatel oli võimalus kutsuda
Päästjaid üle vaatama nende kodusid ning vajadusel paigaldama või välja
vahetama suitsuandureid. Suured tänud Põhja Päästekeskusele.
MTÜ Rannamännid ja PÜ MTÜ Loksa Kompass

Tulude deklareerimine sel aastal
Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja
huvikoolituse kulusid

2016. aasta tulude deklareerimise peamised
muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.
Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –
sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid.
Samuti ei saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga
18-aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse
kulusid. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust
pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud
deklaratsioonil enam ei esita.
Teine oluline muudatus puudutab üüritulude
deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga
kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis
nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti. Selleks
ei pea esitama kuludokumente, mahaarvamise
teeb maksu- ja tolliamet üüritulu deklareerimisel
tuludeklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20%
mahaarvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri
üürimisel eluruumi üürilepingu alusel, teistele rendija üürituludele see ei laiene. Tuludeklaratsioonis tuleb
näidata kogu aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta
tasutud kommunaalmakseid.
Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus ehk
2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni
korral oli 225 eurot kuus ehk 2700 eurot.
Eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste
täiendav maksuvaba tulu on väiksem kui varasemalt ehk
1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro
ulatuses.
Tuludeklaratsioonil on olemas juba terve rida
eeltäidetud andmeid, näiteks isikuandmed, info
töötasu ja kinnipeetud maksude kohta, pension,
haigusraha, tasutud koolituskulud jne. Eluasemelaenu
intresside andmed saab deklaratsioonile saata oma
internetipangast, esmakordsetel deklareerijatel tuleb
esitada ka lisadokumendid, seda saab teha kohe peale
deklaratsiooni kinnitamist sealsamas e-maksuametis/etollis.
Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud tulud, andmed
vara (sh metsamaterjali) võõrandamise kohta ega
ettevõtlustulude kohta esitatav E vorm. Need andmed
tuleb ise deklaratsioonile lisada.
Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab
e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.-10. veebruarini.
Kui sealt on mõned andmed puudu või erinevad
teadaolevatest, siis tuleb andmete esitajaga ühendust
võtta ja paluda need ära parandada.
Soovi korral võivad abikaasad esitada ühise
tuludeklaratsiooni. Selleks tuleb mõlemal abikaasal
teha oma deklaratsioonile märge, et ta soovib esitada
ühist deklaratsiooni. Ühisdeklaratsiooni võivad esitada
isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva s.o
31.12.2016.a seisuga abielus. Kui üks abikaasadest suri
maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi,
kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud
abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid
deklaratsioone saab esitada üksnes paberkandjal.
Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis
näidatud pangakontole. Kui deklaratsioonis esitatud
andmed vajavad täiendavat kontrolli, siis võtame
inimesega enne tulumaksu tagastamist ühendust.
Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulumaksu juurde maksta,
siis saadab maksu- ja tolliamet maksuteate, mis on
kättesaadav e-maksuametis/e-tollis.

soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat
madalapalgaliste töötajate toetust. See tähendab
seda, et sel aastal makstav madalapalgalise töötaja
tulumaksu tagasimakse võib puudutada ka neid
möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga
töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes
tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud.
Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks
on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see
inimene, kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse
e-maksuametis/e-tollis. Seetõttu palume kindlasti
vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate
toetuse saamise tingimused (välja arvatud tulu). Kui
tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aastane
tulu alla 7817 euro, siis saate e-maksuametis/e-tollis
tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka
madalapalgalise tulumaksutagastust.
Toetuse taotlemiseks saab avalust esitada kuni
31.03.2017.a.
Tulude deklareerimisega seotud küsimusi saab esitada
maksu- ja tolliameti foorumis, samuti aitavad meie
konsultandid telefonil 880 0810 või meili teel fyysisik@
emta.ee.

Olulised kuupäevad
15. veebruar Algab tuludeklaratsiooni esitamine
e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad
väljastama eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil
28. veebruar Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
31. märts Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
20. märts Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
3. juuli Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
2. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu
tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise
tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu
vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu;
FIE-del deklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev
Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?
Tuludeklaratsiooni peavad esitama :
- kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka need kes 2016.a
ettevõtlusest tulu saanud ei ole;
- isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid,
kinnisasjad) võõrandamisest;
- isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;
- isikud, kes on saadud üüri- või renditulu;
- isikud, kes on saadud tulu välismaalt. Deklareerida
tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav
välisriigist saadud palgatulu, pension ja dividendid.
Kui tulude deklareerimise kohustust ei ole, aga
soovitakse kasutada mõnda maksusoodustust (täiendav
maksuvaba tulu kui on kaks või enam kuni 17-aastast
last; on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse,
kogumispensioni III samba makseid; tehtud kingitusi või
annetusi tulumaksusoodustusega MTÜ-de, sihtasustuste
ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutel), siis
tuleb tuludeklaratsioon esitada.
Katrin Simul
teenindusosakonna Põlva büroojuht

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes

Linn teeb uisusõpradele liuvälja
Külmakraadid on olnud
viimasel nädala päris
krõbedad ja linnavalitsus
koostöös Loksa Haljastuse töömeestega ja
Loksa päästekomando
meestega alustasid Loksa
linnaväljakule liuvälja
tegemist. Liuväli ei ole
veel päris valmis, üks
nurk vajab veel paari
korralikku kastmist, kuid
lapsed said möödunud
nädalavahetusel juba
uisutada. Loodame, et
külm püsib ning saab
liuvälja täielikult jääga
katta.
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Projekt „Mina ja keskkond“ –
Talvised aialinnud ja nende toitumine
26. jaanuaril toimus Loksa Lasteaias
Õnnetriinu Päevakoerte ja Sipelgate
rühmadele õppeprogramm - loeng
projekti „Mina ja keskkond“ raames.
Seekord oli teemaks „Talvised
aialinnud ja nende toitmine“. Eesti
Ornitoloogiaühingust tuli meile
teadmisi edasi andma Thea.
Lapsed said teada palju uut - õppisid
tundma linde, milliseid linde
peaksime toitma, millega talvel linde
toita, millised peaksid olema lindude
söögimajad jne. Lapsed said jagada
oma kogemusi, kes toidavad kodus
linde, millega, millised on kodudes
erinevad lindude söögimajad ja
kellel need kuhu on üles riputatud.
Üheskoos vaadati antud teemal
Jänku Jussi õppefilmi. Thea õpetas
meile, kuidas kiiresti ja lihtsalt ise
lindudele söögimaja meisterdada
näiteks täiesti tavalisest veepudelist.
Lapsed jõudsid vaeva 12-ni lugeda,
kui juba oligi linnu söögimaja valmis.
Lapsed said teada ka, kes on Eestis
2017 aasta lind. Iga laps sai brošüüri
lindudest, kleepsu ja töölehe.
Lõpetuseks läksime kõik koos õue,
et vaadelda, kuulata, millised linnud
lasteaia hoovis talvel elavad. Panime
üles ka söögimajad, kuhu puistasime
lindudele head-paremat. Suur aitäh
Theale ja Ornitoloogiaühingule.

Taliolümpia Loksa lasteaias
03.02.2017. toimus Päevakoerte rühma taliolümpiamängud. Kuna ilma
peale loota ei saa, peeti olümpia saalis. Nagu olümpial tavaks andsid
Päevakoerad vande. Võistelda ausalt ja jälgides kaaslasi. Võistlus toimus
neljal alal: mäesuusatamine, suusahüpped, hoki ja kelgutamine. Olümpiamängud lõppesid suure lumesõjaga. Kõikidele osalejatele pandi kaela
olümpiamedalid. Oli tore õhtupoolik, mida nautisid nii väiksed kui suured
Päevakoerad!
Margret Latt, Pille Paesüld
Päevakoerte rühma õpetajad

Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
direktor
projekti „Mina ja Keskkond“
projektijuht

Hip-Hop – noorte tants!

Õnnetriinud NUKU Teatris
Loksa Lasteaia Õnnetriinu Päevakoerte ja Sipelgate
rühm käisid 24. jaanuaril Tallinnas. Külastasime Nuku
teatrit, kus vaatasime etendust „Nublu“ ja hiljem
tutvustati meile nukumuuseumit. Etenduses tuletasid
tuletõrjujad Valgemaa ja Mustpea lastele meelde, kuidas
tuleb käituda kui on juhtunud tulekahju. Ja mida peavad
lapsed teadma, et ei juhtuks õnnetusi – ära mängi
tikkude ja tulega, et igas kodus peab olema suitsuandur.
Kokkuvõtteks „kordamine on tarkuse ema“.

Nukumuuseumis said lapsed mängida - vaadelda
erinevaid tube ning nukkusid. Toimus põnev otsimise
mäng, mis tekitas põnevust nii lastes kui ka õpetajates.
Oli väga tore ja huvitav päev, vahelduseks tavalisele
lasteaia päevale. Aitäh meie lasteaia direktorile Kairele.
Margret Latt, Pille Paesüld
Päevakoerte rühma õpetajad

Veebruarikuud loetakse meil sõpruse kuuks ja selle kuu tantsuks
valisime me noorte seas populaarse
tantsusuuna – Hip-Hopi!
Miks just Hip-Hop? Seetõttu,
et see pole raske, on meeldiv,
huvitav, lõbus ja veel on väga lahe
osata tantsida mitte kehvemini kui
Beyonce või Justin Timberlake.
Hip-Hopis domineerib mõiste
“groove”, meil aga lihtsalt “catch”.
See on energia muusikast, rütmist
ja keha liikumisest rütmis. Pole
oluline, mida sa alguses peeglist
näed, vaid oluline on see, et sa
naudid seda tegevust ja ei kavatse
peatuda.
Olulist rolli mängivad ka nn
lahingud. Püüe näidata endale,
sõpradele, treenerile ja teistele tantsijatele, et sa oled tõesti midagi väärt,
sunnib uuesti ja uuesti tulema trenni ning treenima väga innukalt.
Arvatavasti just see ning ka palju muud, mis on omane Hip-Hop kultuurile,
lummab nooro nii väga.

Loksa mälumängus toimus kolmas voor
Reedel, 27. jaanuaril toimus
Loksa Kultuurikeskuse saalis
Loksa mälumängusarja kolmas
voor. Kokku oli võistlustules 21
võistkonda.

(Andres Allmägi, Tõnu Sild,
Toomas Kurg ja Ave Allmägi) ning
43 punkti kogusid Sabotöörid (Mart
Tamm, Taavi Tšernjavski, Tõnnu
Tšernjavski ning Räni Piikmann).

Tasavägiselt kulgenud võistluse
suutis 46 punktiga võita kohalik
võistkond Sõbrad (Margit Amer,
Siim Aksel Amer, Tarmo Amer ja
Epp Külmsaar).

Esiviisiku lõpetasid võrdselt 42
punktiga Eluõied (Margot Kihulane,
Terje Kihulane, Kati Kiiver ja Ene
Tammann) ning esimest korda
mängus osalenud Meeste Varjupaik
(Argo Tuuletare, Veiko Esken ja
Lennart Krönström).

45 punktiga järgnes Parksi küla

--Mälumängusarja kokkuvõttes
tõusis aga liidriks Parksi, kes
on läbi hooaja näidanud väga
stabiilset vormi ning kolme
mänguga kogunud 138 punkti.
Seni liidrikohta hoidnud Vanad
on kogunud 130, Sõbrad 128
ning Kardashianid 126 punktiga.
Mälumängusarja järgmine mäng
toimub 10. märtsil.
Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Meie tantsukool NEWSTART püüab samuti pidada ajaga sammu ja pakkuda
populaarseid tantsustiile! Alates veebruarist oleme avanud Hip-Hop grupi,
mille eesotsas on antud stiili Loksa tuntud tantsija Vjatšeslav Tsvetov.
Hip-Hop NEWSTARTis - siin on huvitavad treeningud, õpetatakse
erilisi tantsuelemente, lisatakse akrobaatikat, effektsed tantsunumbrid,
meistriklassid parimatelt Euroopa tantsijatelt, klubisisesed lahingud ja
võimalus proovida ennast võistlustel juba peale 4-6 kuud treenimist!
Sõbrapäeva puhul teeme me kingituse kõigile, kelle on vanemad kui 10
aastat - soodustus abonemendile 20%!
Lisainformatsiooni saamiseks ja gruppidesse registreerimiseks võtke
ühendust NEWSTART juhatajaga telefonil 5355 4996.
Ära jäta seda ainulaadset võimalust olla parimate seas!

Loksa ujula lahtiolekuajad:
E, T,K, N, R: 8.00-21.30
L, P: 10.00-21.00
Telefon: 688 8055
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185 aastat Loksa kooli rajaja
Jakob Janteri sünnist
(21. veebruar 1832–17. jaanuar 1915)

Sündis Loksal, kus isa pidas Soosilla talu. Oli
aastatel 1858-1915 Loksa köster. 1867. aastal
rajas Kõnnu valla Loksa külakooli. Kuna puudus
koolituba, õpetas ta lapsi kaheksa aastat oma
elutoas kuni esimese koolitare valmimiseni.
1875. aastal valmis Janteri majaga ühe katuse
alla viidud juurdeehitus. Olgugi et tal puudus
ametikohane eriharidus, oli Janter paljudest
tolleaegsetest kooliõpetajatest kaugel ees,
iseäranis muusikatundmises ja orelimängus.
Köster Janteri tungival soovitusel astus ka
tulevane orelikunstnik Hugo Lepnurm Tallinna
Konservatooriumi oreliklassi. Kooliõpetaja
ametit pidas Janter 26 aastat. Kui koolides sai
vene keelest õppekeel, oli kauaaegne koolmeister sunnitud sellelt tööpõllult kõrvale astuma ja enese algatatud töö pojale pärandama. Kooliõpetaja ametist lahkunud,
pidas ta köstriametit edasi kuni 1915. aastani.
Jakob Janter suri 17. jaanuaril 1915. aastal ja on maetud Loksa kalmistule.
Loksa kooli 100. aastapäeval, 1967. aastal püstitati Loksa kooli rajaja hauale
mälestuskivi.
Loksa Gümnaasium

Huvitav kohtumine
Käisime teisipäeval 4., 5. ja 6. klassiga ühel kohtumisel, mis toimus
väikese koolimaja saalis. Selle organiseeris meie klassijuhataja Maie Itse ja
külaliseks oli tema kunagine õpilane Asko Osula, kes tuli meile rääkima,
miks läheb elus matemaatikat ja üldse kõiki esmapilgul ebavajalikke aineid
vaja. Meile räägiti enda kogemustest, juhtumistest ja paljudest muudest
asjadest, mis seondusid nii matemaatika kui ka teiste ainetega. Loodetavasti
nii mõnedki õpilased said aru, miks on nüüd neid aineid vaja teada ja, et
rohkem õppimine tuleb alati kasuks ja võib tulevikus isegi sinu elu päästa.
Tänan klassijuhatajat ja tema kunagist õpilast sellise hea ürituse eest!

Karl Kivistu
Loksa Gümnaasiumi 6.a klass

Õppepäev Kurgjal
17. jaanuaril osalesid Loksa Gümnaasiumi 4.a, 5.a ja 6.a klassi õpilased
Kurgja talumuuseumis õppepäeval, kus tutvustati Eesti talu toiduringi.
Tegevused toimusid rühmatöödena, mille käigus tehti ise võid, küpsetati
kaerahelbe küpsiseid, saadi huvitavaid teadmisi talu elust ja toidust. Päevast
tegi kokkuvõtliku luuletuse 6.a klassi õpilane Isabell-Marii Uotila.
Hommikul vara startisime,
kohale kiirelt jõuda proovisime.
Pikk tee meid ootas ees,
kindad soojad jope sees.

Tallis oli väga tore,
hobuseid me paitasime.
Lambad nii pehmed olid,
lehmad rahulikult mälusid.

Küpsiseid me küpsetasime,
võid tegema õppisime.
Veskis ringi käisime,
palju juurde õppisime.

Toit oli ime hea,
perenaine olin mina.
Lahkuda oli kahju,
kuid juurde õppisin hästi palju.

Reaalainete nädal Loksa
Gümnaasiumi põhikooli osas
2017. aasta jaanuarikuu viimasel
nädalal räägiti Loksa Gümnaasiumis
reaalainete rollist meie igapäevaelus
rohkem kui tavaliselt – toimus
reaalainete nädal, kus põhirõhk
oli matemaatikal. Kuna 2016 oli
merekultuuriaasta ja matemaatika on
meremeeste elus väga oluline oskus,
siis ainenädalal oli Loksa noortel
seda sidusust võimalik kogeda ja
kuulda eriala spetsialistidelt.
Nädala jooksul selgitati välja
parimad peastarvutajad II ja III
kooliastmes. Selleks tuli igal
õpilasel nutiseadmes 10 minuti
jooksul sooritada 100 tehet – IVVI klassidel täisarvudega ja VII-IX
klassidel ratsionaalarvudega.
Loksa Gümnaasiumi
II kooliastme parimad
peastarvutajad on:
I koht Anna Kuznetsova VIb klass
II koht Aleksei Zrelov VIb klass
III koht Liisa Riin Linno VIa klass
Aleksandr Levin Vb klassi parim
Kregor Latt Va klassi parim
Aleks Vooglaid IVa klassi parim
Kira Nefjodova IVb klassi parim
Loksa Gümnaasiumi
III kooliastme parimad
peastarvutajad on:
I koht Rostislav Tšistjakov
IXb kl
II koht Vladimir Kukarin
VIIIa klass
III koht Artur Dubina VIIIb klass
Sander Šamotailo IXa klassi parim
Andrei Levin VIIb parim
Kevin Piibemann VIIa parim
24. jaanuaril kohtusid 5.a, 6.a ja
7.a klasside õpilased õpetaja Maie
Itse endise õpilase Asko Osulaga,
kes peale põhikooli jätkas õpinguid
merekoolis laevajuhi erialal, seejärel
kõrgkoolis samal erialal. Ta on
töötanud laevas alates madrusest
kaptenini, olnud ka sadamakapten,
praegu juhib oma firmat, tegeleb
noorkotkaste ja väga mitmete
ühiskondlike ülesannetega. Ta
rääkis noortele näiteid oma elust,
kuidas on tal läinud hästi tänu kiirele
arvutamisele ja laeva juhtides olnud
ka õnne tänu kiirele tegutsemisele.
Kuigi sihtrühm veel füüsikat ei õpi,
toodi näiteid ka füüsika seaduste
tundmise vajalikkusest. Kuna tal on
endal 7. klassis õppiv tütar, siis oskas
külaline väga hästi ja arusaadavalt
tuua noortele näiteid igapäevaelust.

Eriti läks noortele hinge see, kuidas
ta oma tippsporti pürgivat tütart
õppimisel
ja
ajaplaneerimisel
suunab ning aitab. Loksa noored
arvasid, et kohtumine oli huvitav
ja mõtlemapanev. Nii mõnigi noor
soovis, et ka tema isa oskaks temaga
sedasi suhelda ja eluks vajalikest
asjadest rääkida.
16. veebruaril toimub maakondlik
Nuputa võistlus. Loksa Gümnaasiumi esindajate väljaselgitamiseks
toimus 26. jaanuaril koolivoor,
kus osalesid 5.a, 6.a ja 7.a klasside
nuputamishuvilised.
Loksa Gümnaasiumi Nuputa
võistluse tulemused:
5.a klass
I koht Ranel Liivamägi
II koht Liisa Olop
III koht Aleks Mizinov
6.a klass I koht Liisa Riin Linno
II koht Elly Sirtse
III koht Uku Aasrand
7.a klass I koht Joonas Rajamägi
II koht Anni Jõe
III koht Lilli Ann Linno
26. jaanuaril külastasid Loksa
Gümnaasiumi 7 tulevast vormiriietuses laevajuhti (5 noormeest
ja 2 neidu) Mereakadeemiast ja
Merekoolist, nende seas ka Loksal
õppinud Olga Pozolotina, kes tänavu
lõpetab Eesti Merekooli laevajuhi
eriala. Nad kohtusid 8.a, 8.b ja 9.b
klassi õpilastega ning juhendasid
praktilist kaarditööd, mille käigus
sai iga noor kogeda, kuidas panna
kurssi kui navigatsiooniseadmed
ei tööta. Seda peab oskama ka iga

väikelaevajuht, seega eluks vajalik
oskus. Kursantidel olid kaasas
kõik vajalikud töövahendid ja
kahe tunni jooksul said tulevased
meremehed kogeda õpetaja rolli
ning Loksa noored kogesid, kui
lihtne või keeruline on tegutseda
mitme joonlaua, sirkli ja malliga
samaaegselt ning seejuures veel
arvutada ka. Tulemus oli mõlemale
poolele rikastav kogemus.
27. jaanuaril toimus õpetaja Merike
Moksi
eestvedamisel
loogika
päev eesti algklassidele (vene
algklasside päev toimus õpetaja
Oksana haigestumise tõttu 03.02).
Õpilastel oli vaja näidata nutikust
ja samas ka kiirust. Soojenduseks
olid veidi riukalikud küsimused:
näiteks mitu korda saab hammustada
ühte tervet õuna (ainult ühe korra,
sest pärast pole õun enam terve)
jne. Kuigi pakutavaid vastuseid oli
palju, leidus igale küsimusele ka
õige vastuse teadja. Elevust pakkus
rühmatööna ristkülikutest kujundite
(loom, sõiduk, robot) loomine.
Kulminatsiooniks kujunes rühmadel
kätest kinni hoides peaga õhupalli
mängimine. Kõik osalejad said
diplomi ja suu magusaks.
Lisaks tegevustele oli võimalik
lugeda huvitavaid fakte ja ütlemisi matemaatikutest ning matemaatikutelt nii õpetajatel (õpetajate
toa stendil) kui õpilastel (B korpuse
II ja III korruse stendidel).
Kokkuvõtte koostas:
Loksa Gümnaasiumi õpetaja
Maie Itse

Heategevusfondi Aitan lapsi ja
Eesti Kunstimuuseumi ühisprojekt
„Aitan lapsi kunsti juurde”
Juba teist aastat korraldavad heategevusfond Aitan lapsi
ja Eesti Kunstimuuseum ühisprojekti „Aitan lapsi kunsti
juurde”. Loksa Gümnaasiumi õpilastel avanes võimalus
ka sellel aastal osaleda. Eelmisel õppeaastal osalesid eesti
osa õpilased, sellel õppeaastal vene osa õpilased. Neljal
päeval said õpilased külastada Kadrioru Kunstimuuseumi
erinevaid programme:
11. jaanuaril osales 1.b ja 2.b klass programmil „Kadrioru
lossi lugu”;
12. jaanuaril osales 3.b ja 4.b klass samal programmil, peale
programmi sõitsid lapsed Loodusmajja ekskursioonile;
18. jaanuaril osales 5.b, 6.b ja 9.b klass programmil
„Muuseumi köögipool”;
19. jaanuaril viibisid Kadrioru Kunstimuuseumis samal
programmil 7.b ja 8.b klass.
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht
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Tublid suusatajad!

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

Veebruari esimese pühapäeva veetsid
mõned Loksa noored koos teiste
Harju maleva esindajatega Tehvandi
suusaradadel
esindades
Harju
malevat Kaitseliidu Meistrivõistlustel
murdmaasuusatamises.
Bussisõit
algas vara ja oli pikk, siis sai lühikest
uneaega pikendada. Kohale jõudes
algasid kohe stardid. Esimestena said
oma sõidu ära teha kõige nooremad,
keda esindasid Kuusalu ja Loksa neiud
Marion-Kirkeli Reinvelt, Annaliisa
Tihane ja Johanna Süda. Kahjuks
samas vanusegrupis poisid ei olnud
esindatud, see eest keskmiseid poisse
oli rohkemgi kui juhend lubas. Kevin
Mõttus, Kuldar Süda, Andrei Bekker,
Martti Neidla ja Alex Alliksaar tegid
väga tublid sõidud. Siis oligi aeg saata
rajale keskmise vanusegrupi tüdrukud
Margit Liimani ja Liisa Olopi, kes olid
koos Kiili ja Jüri tüdrukutega Harju
maleva eest punkte toomas. Noorte
stardid lõpetasid vanemad noored
kotkad Kaarel Eelmäe, Siim Aksel
Amer, Märt Mägi ja Mattias Idavain,
kes andsid oma panuse rajal.
Täname noori, sõpru ja lapsevanemaid osalemise, toetuse ja panustamise eest!

1. Endise laboratooriumihoone kinnistu aadressil Kalurite tn 2b
Loksa linn, pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa
sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind 21600 eurot. Kinnistu
asub looduslike tiikide põhjakaldal,
mereni (Hara laht) umbes 250 m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c
Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine),
enampakkumise alghind 4650 eurot.
Mereni umbes 300m. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
3. Kinnistu aadressil Nooruse tn 6
Loksa linn, pindalaga 3232 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine kaheks eramu
krundiks), enampakkumise alghind
32 320 eurot.
Kinnistu asub Loksa linna keskosas.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega 42401:001:0051,
pindalaga 1424m², sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360 eurot.

Margit Amer, Loksa rühmajuht

Kodutütred 85

Kodutütred pidasid oma 85 aastast juubelit
19. jaanuaril Muraste koolis. Toimus pidulik
koondus, kus kodutütreid, nende juhte, sõpru ja
lapsevanemaid olid tulnud tervitama kaitseliidu
ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Kaitseliidu Harju
maleva pealik Eero Kinnunen, Harju maleva Noored
kotkad ja teised sõbrad.
Kodutütarde peavanem Angelika Naris saatis
videotervituse, mida vaadati üheskoos ekraanilt.”
Üle Eesti on tänaseks juba rohkem kui 3300
kodutütart ning see arv kasvab, sest kodutütred on
rõõmsad ja täis teotahet ega lase ennast raskustest
heidutada” rääkis Angelika Naris.
Pidulikul koondusel võeti vastu uusi kodutütreid
ning ka Loksa rühm täienes kahe tüdruku võrra.
Helina Peek ja Kaisa Kütt on alates 19.jaanuarist
Loksa rühma tõotuse andnud kodutütred.
Ringkonnavanema Krista Alliku tänukirjad said
meie rühmast Helina Piibeleht, Hanna-Eliise Kiviberg, Liisa Olop, Margit Liiman ja Karola Rõhlik. Helina ja Hanna-Eliise said
pidulikult kätte ka oma 2. järgu tunnistused, nad olid ainsad Harju kodutütred, kes sooritasid veel eelmise aasta lõpus 2. järgu
eksami. Kodutütardel on 6 järku ning esimene on kõige kõrgem, mida on üldse väga vähesed tüdrukud saanud.
Suur sünnipäeva pidu, kuhu tulevad Kodutütarde organisatsiooniga seotud inimesed üle Eesti kokku, toimub 25.märtsil Estonia
kontserdisaalis ning aprillis ilmub Kodutütarde ajalooraamat. Sündmuseid juubeliaasta tähistamiseks jätkub veel läbi aasta.
Margit Amer
Loksa kodutütarde rühmajuht

5. Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev hoonestatud
kinnistu aadressil Tallinna tn 43
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0052, pindalaga 1085m²,
sihtotstarve ärimaa, kinnistul kaubandushoone ehitisregistritunnusega 116043740, pindalaga 327,8 m², alghind
50000 eurot. Hoone koormatud tähtajatute rendilepingutega.
6. Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis oleva korteri aadressil Posti tn 40-59, 1-toaline
kõigi mugavustega, üldpindalaga 32,5 m2 enampakkumise
alghind 7000 eurot.
7. Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis oleva korteri aadressil Posti tn 30-11, 1-toaline
kõigi mugavustega, üldpindalaga 31,9 m2 enampakkumise
alghind 3000 eurot.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka. Osalemisel
esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Enampakkumine toimub
9.03.2017 kell 11.00
Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Ülekooliline Playbox

1.
veebruaril
toimus
koolis
traditsiooniline ülekooliline võistlus
Playbox. Teemaks oli „Eurovisiooni
lood läbi aegade”. Teema valiku
tingis asjaolu, et 2.märtsil Kose
Kultuurikeskuses toimuval maakondlikul algklasside Playboxide võistluse
reglemendis oli see teema kinnitatud.
Kuna meie kool tahab ka sellel

võistlusel olla esindatud, siis valisime
ka meie oma võistlusele samasuguse
teema. Võistlusele registreerus 10
klassi:
2.a klass: ABBA „Waterloo” (1974
Rootsi)
3.a klass: Ivi Adamou „La La Love”
(2012 Küpros)
3.b klass: Ksenija Kozhikhova esines

üksinda: Sofia Fesenko „Elav vesi”
(Laste eurovisioon 2012 Venemaa)
4.a klass: Getter Jaani „Rockefeller
Street” (2011 Eesti)
5.a klass: Popurrii lauludest: 2012
Venemaa, 2015 Rootsi, 2015 Eesti
5.b klass: Sergey Lazarev „You are the
only one” (2016 Venemaa)
6.a klass: Rodolfo Chikilicuatre „Baila

el chiki chiki”(2008 Hispaania)
9.a klass: Koza Mostra Agathonas
Lakobidis „Alcohol is free” (2013
Kreeka)
11.klass: „Euromix 11”
12.klass: Kristo Metus esindas
üksinda: Ott Lepland „Kuula”
(2012 Eesti)

Eripreemiad:
Ksenija Kozhikhova (3.b) – julge
uustulnuk
Kristo Metus (12.) - kõige
hingestatum esinemine
Martti Neidla (5.a) – parim
ümberkehastuja
Ike Kaugerand (9.a) – parim laval
liikuja
Uku Aasrand (6.a) – parim „tüdruk”
laval
1.-4.klass:
I koht – 2.a klass
II koht – 4.a klass
III koht – 3.a klass
5.-12.klass:
I koht – 11. klass
II koht – 9.a klass
III koht – 5.b klass
Maakondlikul algklasside
Playboxide võistlusel Kosel esindab
meie kooli 2.a klass võidukavaga
ABBA „Waterloo”
Riina Paartalu
Loksa Gümnaasiumi huvijuht

TIIU VILJASAARE NÄITUSE
UUS EKSPOSITSIOON
LOKSA KULTUURIKESKUSE
FUAJEES
Näitus on avatud
alates 06.02.2017 kuni
27.02.2017
kl 10.00 – 18.00

Ettevõtete ja tööotsijate kohtumispaik – töö- ja karjäärimess
07. märtsil korraldab töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond töö- ja karjäärimessi.
Mess leiab juba teist korda aset Kultuurikatlas.
Messist annab ülevaate Gerli Toomla, töötukassa tööandjate konsultant.
Kellele mess mõeldud on?
Kõigile inimestele: nii töötavatele kui tööd otsivatele, nii õppivatele kui pensionipõlve
pidavatele, nii eesti emakeelega kui muud keelt kõnelevatele, samuti ka vähenenud
töövõimega inimestele. Messilt leiab väga erinevaid tööpakkumisi, põneva
seminariprogrammi, karjäärinõustamise ja palju muud huvitavat. Mess on ligipääsetav
ka vähenenud töövõimega inimestele.
Kas meie valla töötutel on mõtet messile tulla?
Kindlasti on mõtet, sest tööl saab käia ka kodust kaugemal ning paljud ettevõtted
pakuvad töötajatele ka organiseeritud transporti tööle ja koju saamiseks. Valikuid on
palju ja kohapeal on hea võimalus kõigest täpsemalt kuulda ja juurde küsida.
Mitu ettevõtet messil osaleb?
Messile tuleb ligi 100 tööandjat, esindatud on ka riigisektori asutused. Pakutakse
nii lihttööd kui spetsialisti ametikohti, nii täis- kui osalist tööaega, samuti lühiajalisi
tööampse ja hooajalisi töökohti.
Millist tegevust leiavad messilt noored?
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aitavad tööd valida, CVd kirjutada,
teste teha, õpetavad, kuidas võiks töövestlusel käituda. Kui mõnel noorel on soov
välismaale tööle minna, saab rääkida Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES
esindajatega, kes tutvustavad oma riigi tööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid,
mida teise riiki elama asumisel silmas pidada. Esindatud on ka kutseõppeasutused.

Tuleohutusaudit
Küttesüsteemi ekspertiis
Kasutusload
Tulipunane OÜ
Tel: 6 200 542, info@
tulipunane.ee
www.tulipunane.ee

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad
(litsents nr 075620)

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 6031263
E-post: ignatenko49@mail.ru

Osaühingu Loksa Haljastus
teenustööde hinnakiri alates
01.02.2017.a
vaata http://www.loksalinn.
ee/ou-loksa-haljastus

Loksa apteek
Papli tn. 2
ESMASPÄEV-REEDE
9.00 - 18.00
LAUPÄEV-PÜHAPÄEV
Suletud

Ostan parima hinnaga
ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust
kaelakee. Aus kaup ja raha
kohe kätte. Helista julgelt!
Tel 58710351
Südamlik
kaastunne Evele kalli
abikaasa
Heino Sandströmi
surma puhul.
Töökaaslased Loksa
Gümnaasiumist

Kas pensionipõlve pidaval inimesel tasub ka messile tulla?
Kindlasti. Kuna Eesti seisab silmitsi töökäte nappusega, värbavad ettenägelikud
ja mitmekülgseid inimsuhteid väärtustavad ettevõtted juba praegu hea meelega
vanemaealisi inimesi, pakkudes tihti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi.
Praeguseks on ümber lükatud ka mitmed varasemad vanuse ja töötamisega seotud
stigmad. Näiteks on välja selgitatud, et ligikaudu 70% vanemaealistest inimestest
ei puudu töölt haiguse tõttu. Samuti ei vasta tõele see, et õppimisvõime vanusega
halveneb – vastupidi, sõnavara ja jutustamisoskus muutuvad hoopiski paremaks.
Mida põnevat messil veel toimub?
Messile tasub tulla ka inimesel, kes parasjagu tööd ei otsi. Karjääriseminaril „Meie
inimesed – meie võimalused 2.0“ arutletakse, kas ja miks valida infotehnoloogia, kes
on IT-virtuoos - kas patsiga poiss või hoopis tüdruk, kas ettevõtte väärtuse loovad
inimesed või nende loodud IT-lahendused jne.
Samuti toimuvad erinevad töötoad. Varasematel messidel on väga menukaks osutunud
ettevõtlusega seotud ja ka stressi ning läbipõlemise ennetamisest kõnelevad töötoad.
Messikülastajate küsimustele vastavad meie koostööpartnerid Maksu- ja Tolliametist,
Tööinspektsioonist ja Sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi
ühendavad organisatsioonid.
Messil saab ka tasuta karjäärinõu, karjäärinõustamisele võib tulla ka juba töötav
inimene. Nõustamisele on mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi hiilima, kui tundub,
et tahaks tööelus muudatust või on soov õppida uut ametit. Samuti nõustame CV
koostamisel ning aitame valmistuda tööintervjuuks. Ka tasub nõustaja jutule tulla,
kui püüdlete ettevõtluse poole, kuid seda varjutavad kõhklused. Need, kes messil
karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa
Lilleküla büroosse - lisainfot leiab lehelt www.minukarjaar.ee.
Messil osalevad tööandjad, messi kava ja seminariprogrammi leiate töömesside
kodulehelt www.toomess.ee

