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Harjumaa ballil jäeti hüvasti
Harju Maavalitsusega
Palju õnne
sünnipäevaks!
JAANUAR

Läinud aasta eelviimasel päeval
toimus
traditsiooniline
Harju
maavanema vastuvõtt ja Harjumaa
ball. Ja seda juba kahekümne
kolmandat korda. Aga seekord
veidi teistmoodi. Seekord jäeti
hüvasti 100-aastase maavanema
institutsiooniga – 1. jaanuarist 2018
lõpetasid maavalitsused tegevuse.
Harju maavanema esindajana
sõnas kõnega esinenud Harju
maasekretär
–
maavanema
ülesannetes Leevi Laever: “Tulles
tagasi tänapäeva, on edukaks
seniste maavalitsuste ülesannete
täitmiseks maakondlikul tasandil
vaja võimekaid partnereid. Ole
selles osas üsna lootusrikas, kuna
Harjumaa Omavaliotsuste Liitu
kuuluvad kõik meie vallad ja
linnad, omavalitsusliit on selge
ja kindla struktuuriga asutus ja
usun, et kogu arengutegevus ning
väliskoostöö läheb edasi ilma
tõrgeteta.“
Harju maavanema vastuvõtul
ja järgneval Harjumaa ballil
jagatakse alates 1996 aastast
tunnustust tublimatele harjumaalastele.
järg lk 2
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2 AKTUAALNE

Hea lugeja, valla- ja
linnarahvas!
Me

oleme astunud uude, 2018. aastasse. Me astusime
aastasse, kus me tähistame oma riigi juubelit – Eesti riigi 100ndat sünnipäeva.
24. veebruar saab olema kindlasti rohkem lipuehtes kui kunagi
varem. Oma iseseisva riigi juubelit tähistame me kogu aasta
jooksul ja see on pidustuste kulminatsioon. Tegelikult said Eest
riigi juubeliüritused alguse juba eelmise aasta 28. novembril,
kui me tähistasime 100 aasta möödumist Eesti Maapäeva
(Maanõukogu) kokkutulekust, kus otsustati Eesti tulevase
riigikorra saatus. Toonase Maanõukogu otsus kuulutada end
kõrgema võimu kandjaks Eestis oli esimene Eesti rahva
enesemääramise akt ja pani aluse vabariigi väljakuulutamisele
24. veebruaril 2018. aastal.
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Harjumaa ballil jäeti hüvasti
Harju Maavalitsusega

Harjumaa teenetemärgi pälvisid:
- Lembit Pallas, Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
matemaatikaõpetaja, Tallinna
Tehnikaülikooli matemaatikaloodusteaduskonna lektor, Tabasalu
Triatloniklubi treener – pühendunud
panuse eest pedagoogilises
tegevuses reaalainete õpetamisel ja
Tabasalu Triatloniklubi loomisel;
- Rait Killandi, Päästeliidu
nõukogu esimees, MTÜ
Kaberneeme Klubi juhatuse
esimees, vabatahtlik merepäästja
– tunnustustvääriva panuse eest
päästeala vabatahtlikku tegevusse
ja Eesti kodanikuühiskonna
edendamisse;
- Ülle Rajasalu, Tallinna

Linnavolikogu liige, Harju
maavanem aastatel 2009-2017
– märkimisväärse panuse eest
maakonna huvide kaitsmisel ja
arendamisel;
- Värner Lootsmann, Loksa
linnapea, Harju maavanem aastatel
2006-2009 – märkimisväärse
panuse eest maakonna huvide
kaitsmisel ja kohaliku elu
edendamisel Loksa linnas;
- Mait Kornet, Harju maavanem
aastatel 1994-1999 – pühendunud
panuse eest maakonna huvide
kaitsmisel ja edendamisel.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
auhinna – skulptor Seaküla
Simsoni poolt valmistatud

pronksist skulptuuri pälvisid:
2017. aasta Suure Holmeri pälvis
Tallinna linnapea Taavi Aas
2017. aasta Väikese Holmeri
pälvisid Anija Vallavolikogu liige
Jüri Lillsoo ning Rae Vallavalitsuse
rahandusameti juhataja Tiit
Keerma.
Harjumaa Kultuuripärli nimelise
tunnustuse sai Jõelähtme valla
kauaaegne rahvatantsujuht Erika
Põlendik.
Hilleri Treisalt
Loksa abilinnapea

Olgem

uuel 2018. aastal meie väikese, aga tubli riigi
väärilised!

Kolm küsimust Harju Elult
Vastab Värner Lootsmann
Loksa linnapea, endine Harju maavanem
Kas Harjumaa teenetemärgi saamine oli suur üllatus?
Kindlasti oli tunnustus minu tööle minu jaoks üllatus,
loomulikult meeldiv üllatus. On ju suur au olla ühes reas
kogenud, energiliste ja oma maakonda armastavate ning
tema arengusse panustavate inimestega.

Tööülesanded: ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse
korraldamine, maastikuplaneerimise ja planeeringutega
seotud toimingute korraldamine, ehitusjärelevalve.
Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduses
ametnikule esitatavatele nõuetele, tundma tööks vajalikke
õigusakte, omama erialast haridust. Töötasu kokkuleppel.
Avaldus ja elulookirjeldus märgusõnaga “linnaarhitekt”
palume saata hiljemalt 31.01.2018 aadressile linn@loksa.
ee või saata postiga aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa
linn. Info tel 603 1253.
Täpsem informatsioon www.loksalinn.ee/et/uldinfo.

Seoses Loksa linna II lisaeelarve
menetlemisega pidas Loksa
Linnavolikogu IX koosseis
jõulukuul kaks istungit. Mõlemal
istungil osales 13 volinikku 15-st.
Istungite tööst võtsid osa linnapea
Värner Lootsmann, abilinnapea
Andres Kaskla, linnasekretäri
asendaja Airi Öösalu, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk, linnaarhitekt-ehitusnõunik
Villu Uett.
Uue volikogu 13. detsembril
toimunud 4. istungil alustati
Loksa linna 2017.a II lisaeelarve
menetlemist. Eelnõu 1. lugemisel
tehti linnavalitsuse ettepanekul
2017.a eelarvesse muudatused,
põhiliselt seoses projektide
rahastamisega: Haridus- ja
Teadusministeerium eraldas
rahalisi vahendeid 3-7 aastastele
lasteaialastele eesti keele õppe

korraldamiseks, Harjumaa
Omavalitsuse Liit gümnaasiumile
geomeetria teemapäeva ja
XXI üleriigilise etluskonkursi
„Koidulauliku valgel“ Harjumaa
eelvoori läbiviimiseks.
Lisaeelarves kajastati sponsorite
toetus linna aastavahetuse
ilutulestiku korraldamiseks,
samuti mitmesugused muud
täiendavad tulud, sealhulgas linna
majandustegevusest. Lisaeelarvega
korrastati kulude poolt ja suurendati
reservfondi 10,4 tuh euro võrra.
Eelnõu 1. lugemine lõpetati ja see
suunati 2. lugemisele.
Volikogu otsustas jätta kehtima
Loksa Linnavolikogu 14.05.2009
otsusega nr 38 kehtestatud Loksa
linna üldplaneeringu, kuna
see on terviklik ja elluviidav.
Volikogu vaatas üle Loksa linna
üldplaneeringu ja seda muutvad

detailplaneeringud. Ruumilise
planeerimise korraldamise kohustus
tuleneb kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest ja see kuulub
volikogu ainupädevusse. Loksa
linna üldplaneering on kehtestatud
2009. aastal. Ainus üldplaneeringut
muutev detailplaneering on 2015.
aastal kehtestatud Mere 4 ja
osaliselt Mere 14 detailplaneering.
Kuna selle detailplaneeringuga pole
üldplaneeringut oluliselt muudetud
ning see detailplaneering ei takista
ka üldplaneeringu elluviimist,
otsustas volikogu 12 poolthäälega
(I. Ternovskaja jäi erapooletuks),
et Loksa linna üldplaneering on
asjakohane ja jääb kehtima.
22. detsembril toimunud 5.
istungil võttis volikogu vastu
Loksa linna 2017. aasta II
lisaeelarve. Kuna lisaeelarvele
muudatusettepanekuid ei laekunud,

otsustas volikogu 12 poolthäälega
(I.Ternovskaja ei hääletanud) eelnõu
2. lugemise lõpetada ja lisaeelarve
vastu võtta. Alaeelarvete kulud
majandusliku sisu järgi kinnitab
linnavalitsus. Põhjalikuma ülevaate
Loksa linna 2017. aasta eelarvest
saab linna kodulehelt http://www.
loksalinn.ee/eelarve
Volikogu nimetas Loksa linna
valimiskomisjoni täiendavad
liikmed. Volikogu moodustas
linna valimiskomisjoni juunis
2017 3-liikmelisena otsuse
tegemise hetkel kehtinud kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise
seaduse alusel. Käesoleva
aasta 1. jaanuaril jõustunud
seadusemuudatus aga sätestab, et
valla- ja linna valimiskomisjoni
peab kuuluma vähemalt 5 liiget.
Tulenevalt eeltoodust otsustas
volikogu 12 poolthäälega

suurendada valimiskomisjoni
liikmete arvu kahe liikme
võrra. Loksa linna 5-liikmelise
valimiskomisjoni koosseis on 1.
jaanuarist järgmine: komisjoni
esimees Airi Öösalu, liikmed Olga
Losjeva, Antonina Gusseva, Merily
Laur ja Olga Trubotšev. Liikmeid
asendab vajadusel asendusliige Ain
Kasetalu.
Rahvasaadik Ilmi Ternovskaja aga
arvas, talle kohaselt, et tema Eesti
Vabariigi seaduseid täitma ei pea
ning hääletas ainsana otsuse vastu!
Sest väiksele Loksa linnale pole nii
suurt komisjoni vaja.
Rohkem teavet Loksa kohaliku
omavalitsuse tegevusest linna
kodulehel www.loksalinn.ee
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees
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Austusega,
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Loksa Linnavalitsus võtab tööle
linnaarhitekt-ehitusnõuniku

Volikogu tegevusest detsembris

Mida peate oma suurimaks teeneks Harjumaa ees?
Väga raske on hinnata, mis võis olla see teene, mis pälvis
Harjumaa teenetemärgi. Kuna välja on toodud minu töö
Harju maavanemana, siis küllap siit tuleb ka põhjust
otsida. Kinnitan aga, et kõik minu olulisemad tegemised
maavanemana said teoks tänu Harju maavalitsuse tugevale
meeskonnale ja Harjumaa 24 omavalitsusele pärast seda,
kui meil 2006. aasta lõpuks õnnestus kõik koondada ühe
katuse alla – Harjumaa Omavalitsuste Liitu. Koostöös
sai hingamise Harjumaa Ühistranspordikeskus, koos
töötasime välja Harjumaa pikaajalise arengukava ning
ettepanekud asjaomastele riigiasutustele. 2007. aastal
väljendasime harjumaalaste selget seisukohta asuda
võitlusse alkoholi liigtarbimisega. Kõige selle eest suur
tänu oma toonastele kolleegidele ja koostööpartneritele.
Kas usute et Loksa ja Kuusalu kunagi ühinevad?
Kunagi nad kindlasti ühinevad, kahjuks lasti parim
aeg selleks 15 aastat tagasi käest. Samas, jälgides
haldusreformi käiku Soomes, tuleb endale aru anda, et
suur omavalitsus ei taga alati veel häid teenuseid oma
inimestele. Palju tähtsam on üksteist arvestav koostöö
omavalitsuste vahel, seda maakonnaüleselt.
Kuusalu vallavolikogu liikmena pean tunnistama, et
koduvalla senised juhid pole soovinud ei koostööd ega

võrdsete partneritena ühinemist. Ettearvamatu on ka
tulevik. Kui kolm kuud pärast kohalike omavalitsuste
volikogude valimisi pole volikogu liikmed suutnud valida
volikogu esimeest, vallavalitsust, volikogu komisjone ja
ees terendavad juba umbusaldusavaldused vastvalitutele,
siis ... Jääb vaid soovida, et Eesti riigi 100. juubeliks saab
korda ka Kuusalu valla asjaajamine.

Vastavalt Riigikogus vastu võetud
seadusemuudatustele lõpetavad kõik
maavalitsused alates 1. jaanuarist
2018 tegevuse ja nende senised
ülesanded antakse üle teistele
selleks määratud riigiasutustele
või kohalikele omavalitsustele.
Alljärgnevalt
ülevaade
koos
vajalike kontaktidega, kes millist
maavalitsuste senist ülesannet
edaspidi täitma hakkab.
1. Rahvastikutoimingud
1.1 maakonnakeskuse
omavalitsused:
sünni registreerimine; surma
registreerimine; abielu
sõlmimine; abielu lahutamine;
nime muutmine (seda toimingut
saab teha neljas kohas Eestis Tartu Linnavalitsuses, Tallinna
Perekonnaseisuametis, Pärnu
Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses); soo muutmise
andmete registreerimine;
isikukoodi andmine andmekogusse
kandmiseks; isikukoodi andmine
Euroopa Liidu, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi
ja Šveitsi kodanikule elukoha
esmakordsel registreerimisel Eestis;
elukoha registreerimine; hilisema
isaduse omaksvõtu registreerimine;
rahvastikuregistri väljavõtte ja
perekonnaseisutõendi väljastamine
(sh abieluvõime tõend); andmete
sisestamine rahvastikuregistrisse
Eesti ja välisriigi
perekonnaseisudokumendilt,
kohtuotsuselt ja rahvusvahelise
kaitse andmise otsuselt; andmete
väljastamine rahvastikuregistrist
õigustatud huvi korral;
rahvastikuregistri andmete
parandamine ja muutmine.
Täitjad: Tallinna
Perekonnaseisuamet, Hiiumaa
Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus,
Narva Linnavalitsus, Jõgeva
Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus,
Haapsalu Linnavalitsus,
Rakvere Linnavalitsus, Põlva
Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus,
Rapla Vallavalitsus, Saaremaa
Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus,
Valga Vallavalitsus, Viljandi
Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus.
Rahvastikutoimingute ülesanded
ülejäänud kohalikes omavalitsustes
ei muutu, nad registreerivad
endiselt surmi, sünde, elukohti

ning annavad rahvastikuregistri
väljavõtteid.
1.2. Siseministeerium:
rahvastikuregistri kvaliteeditööde
korraldamine, haldusjärelevalve,
kannete kogumine ja arhiveerimine,
registripõhise rahvaloenduse
raames toimuv andmesisestus,
perekonnaseisuametnike koolituse
ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine.
Siseministeeriumi kontaktid:
6125008, info@siseministeerium.ee
2. Maa järelmaksunõuete
haldamine, sh
- lapse sünniga seotud soodustuste
määramine;
- loa andmine hüpoteegiga
koormatud kinnistutel raie
teostamiseks;
- loa andmine kinnistu jagamiseks;
- hüpoteegi kustutamised,
loovutamised ja vähendamised.
Riigi Tugiteenuste Keskus,
kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663
1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee
3. Maareformi ja maatoimingud
- Maa erastamisega seotud
toimingud
- Maa munitsipaalomandisse
andmisega seotud toimingud
- Maa riigi omandisse jätmisega
seotud toimingud
- Riigimaa kasutusvaldusesse
andmisega ja riigimaale
kasutusvalduse seadmisega seotud
toimingud
- Kasutusvaldusesse antud maa
omandamisega seotud toimingud
- Reformimata riigimaa ajutise
valitsemisega seotud toimingud
- Riigimaale hoonestusõiguse
seadmisega seotud toimingud
Maa-amet, kontaktid: Maire Salu,
maareformi osakonna juhataja, 675
0877, maire.salu@maaamet.ee;
Tiina Vooro, riigimaa haldamise
osakonna juhataja, 665 0762, tiina.
vooro@maaamet.ee; Mai Lind,
maatoimingute osakonna juhataja,
665 0771, mai.lind@maaamet.ee .
4. Maakonna bussitranspordi
korraldus
Harjumaal, Läänemaal, Lääne-

Virumaal ja Raplamaal – MTÜ
Harjumaa Ühistranspordikeskus;
Hiiumaal – Hiiumaa Vallavalitsus;
Ida-Virumaal – MTÜ IdaViru Ühistranspordikeskus;
Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa
Ühistranspordikeskus;
Järvamaal - MTÜ Järvamaa
Ühistranspordikeskus;
Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ
Kagu Ühistranspordikeskus;
Pärnumaal - MTÜ Pärnumaa
Ühistranspordikeskus; Saaremaal
– Saaremaa Vallavalitsus;
Tartumaal – MTÜ Tartumaa
Ühistranspordikeskus;
Valgamaal - MTÜ Valgamaa
Ühistranspordikeskus;
Viljandimaal - MTÜ Viljandimaa
Ühistranspordikeskus.
5. Maakonna bussitranspordi
järelevalve ja piletikontroll –
Maanteeamet, kontakt: Ahto
Pahk, ühistranspordiosakonna
järelevalvetalitus, 51990917,
ahto.pahk@mnt.ee
6. Siseriiklik laeva- ja
lennuliinide korraldus –
Maanteeamet, kontakt: Mika
Männik, ühistranspordiosakonna
juhtivekspert, 6361119,
mika.mannik@mnt.ee
7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:
- Sotsiaalvaldkonna riiklike
tegevuslubade väljastamine,
riikliku- ja haldusjärelevalve
tegemine ning statistiliste
andmete kogumine –
Sotsiaalkindlustusamet, 612 1360,
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
- Asendus- ja järelhooldusteenuse
(varasem asenduskoduteenus)
rahastamine ja teenuse
lepingute sõlmimine – linnaja vallavalitsused, toeks
Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitse osakond
- Alaealiste õigusrikkujatega
seotud tegevused – linnaja vallavalitsused, toeks
Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitse osakond
8. Haridusvaldkonna ülesanded:
- Õppeasutuste järelevalve –
Haridus- ja Teadusministeerium,
735 0222, hm@hm.ee

- Nõustamiskomisjoni töö
korraldamine – SA Innove,
735 0500, innove@innove.ee
- Õpilase riiklikult toetatavale
õpilaskodu kohale vastuvõtmise
taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222,
hm@hm.ee
- Lõpudokumentide plankide ja
medalite haldamine – SA Innove,
kontakt: Maarja-Liisa Kütt,
asjaajamise üksuse arhivaar, telefon
735 0525, maarja-liisa.kytt@
innove.ee
- Rahvusvaheliste haridusuuringute,
nt PISA ja IELS (rahvusvaheline
alushariduse uuring), riiklike
tasemetööde ja eksamite
ettevalmistamise ja läbiviimisega
seotud tegevused – SA Innove,
kontaktid: Aimi Püüa,
Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620
(rahvusvahelised haridusuuringud);
Rain Sannik,
Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560
(tasemetööd ja eksamid).
- Maakonna haridusüritused
– kohalike omavalitsuste
maakondlikud liidud
koostöölepingute alusel HTMiga
9. Maakonna arengu
kavandamise ülesanded, sh
maakonna arengustrateegia
koostamine, turvalisuse
nõukogude koordineerimine,
terviseedenduse ülesanded ja
maakonna kultuurikorraldus
Harjumaa - MTÜ Harjumaa
Omavalitsuste Liit; Hiiumaa
- SA Hiiumaa Arenduskeskus;
Jõgevamaa - SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus;
Järvamaa - MTÜ Järvamaa
Omavalitsuste Liit; LäänemaaSA Lääne-Eesti Arenduskeskus;
Lääne-Virumaa - MTÜ LääneViru Omavalitsuste Liit; Põlvamaa
- MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste
Liit; Raplamaa - MTÜ Raplamaa
Omavalitsuste Liit; Tartumaa
- MTÜ Tartumaa Omavalitsuste
Liit; Valgamaa - MTÜ Valgamaa
Omavalitsuste Liit; Viljandimaa
- MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste
Liit; Võrumaa - SA Võrumaa
Arenduskeskus;
Maakonna arengu kavandamise
ülesande täitja osas pole Pärnumaa,
Ida-Virumaa ja Saare maakonna

kohalikud omavalitsused veel
Rahandusministeeriumi teavitanud,
millisele organisatsioonile need
ülesanded oma maakonnas antakse.
Kui see selgub, täiendame infot.
10. Siseriiklike regionaalarengu
programmide korraldamine:
- Regionaalsete investeeringutoetuste programm – taotlused
esitatakse EAS-ile (Terje Kuus,
627 9529, terje.kuus@eas.ee),
maakonna projektide prioriteetsust
hindavad maakondlikud
arendusorganisatsioonid
- Kohaliku omaalgatuse
programm - maakondlikud
arendusorganisatsioonid (MTÜ
Harjumaa Omavalitsuste Liit,
SA Hiiumaa Arenduskeskus,
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa
Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti
Arenduskeskus, MTÜ LääneViru Omavalitsuste Liit, MTÜ
Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ
Raplamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ
Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ
Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ
Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA
Võrumaa Arenduskeskus)
Antud ülesande täitja osas pole
Pärnumaa, Ida-Virumaa ja Saare
maakonna kohalikud omavalitsused
veel Rahandusministeeriumi teavitanud, millisele organisatsioonile need
ülesanded oma maakonnas antakse.
Kui see selgub, täiendame infot.
- Hajaasustuse programm – linnaja vallavalitsused
- Venemaa Föderatsiooni viisa
menetlemise tasu kompenseerimise
toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa
Arenduskeskus
11. Kohaliku omavalitsuse
üksuse haldusaktide järelevalve Justiitsministeerium, Iivika Sale,
iivika.sale@just.ee
12. Maakonnaplaneeringu ja
maakonna teemaplaneeringute
koostamine, järelevalve
üld- ja detailplaneeringute
üle – Rahandusministeerium,
Väino Tõemets, regionaalhalduse
osakonna juhataja, 611 3075,
Vaino. Toemets@fin.ee
järg lk 4
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alates 01.01.2018
13. Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse
piiride muutmise korraldamine – Rahandusministeerium, Väino
Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@
fin.ee
14. Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja
kompenseerimise valdkonnas – Rahandusministeerium, Väino Tõemets,
regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee
15. Noorsootöö ülesanded – Eesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer,
735 0399 edgar.schlummer@entk.ee
16. Maakonnaraamatukogude järelevalve - Kultuuriministeerium,
Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 6 282 244,
kristiin.meos@kul.ee
17. Valimiste korraldamine – Riigi valimisteenistus, Priit Vinkel,
valimisteenistuse juht, 631 6548, Priit.Vinkel@valimised.ee
Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla
ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa
Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.
18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes – üldjuhul
Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi, üldosakonna jurist, 626 0706,
eike.parnamagi@envir.ee: Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise
osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee
19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti
ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine - Veterinaar- ja
Toiduamet, 6051710, vet@vet.agri.ee
20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine
kolmanda riigi isiku poolt – linna- ja vallavalitsused
21. Saarevahi töö – vallavalitsused
Mart Uusjärv
Rahandusministeerium

MTÜ Rannamännid
ÜLDKOOSOLEK

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi
ja Aumärgi kandidaate!
Traditsiooniliselt tunnustatakse
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
toimuval linnapea vastuvõtul
inimesi, kellel on silmapaistvaid
saavutusi või erilisi teeneid Loksa
linna ees. Tunnustust avaldatakse
Loksa linna Aukodaniku nimetuse,
Teenetemärgi, Aumärgi ning tänuja aukirjade andmisega. Seekord
avaldatakse tunnustust juba
kuueteistkümnendat korda.
Teenetemärk antakse füüsilisele
isikule Loksa linnale osutatud
eriliste teenete eest. Aukodaniku
nimetus antakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Loksa linnale
elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest. Aumärk antakse
füüsilisele isikule austusavaldusena
silmapaistvate saavutuste
eest. Loksa linna Aukodanike,
Teenetemärgi ja Aumärgi saajate
nimed kantakse ka Loksa linna

auraamatusse.
Ettepanekuid
Aukodaniku
nimetuse ja
Loksa linna
Teenetemärgi
andmise kohta
võivad teha kõik
juriidilised ja
füüsilised isikud.
Aumärgi andmise
ettepaneku
võib teha
linnavolikogu
liige, linnapea
ja linnavalitsuse
liige.
Palun esitage avaldus Loksa
Linnavalitsusele hiljemalt
26. jaanuariks 2018. a. Selles
peab sisalduma ettepanek, koos
kandidaadi elulooliste andmete ning
põhjendusega, miks isik võiks saada

Aunimetused „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ on
Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes
on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö
valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi
spordis.
„Aasta Noor“ – ettevõtlik silmapaistev noor, kes on
algatanud või läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi
tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna.
„Aasta Sportlane“ – spordialal silmapaistev isik, kes
on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna
või vabariigi tasandil.
Ettepanekuid aunimetuse andmiseks võivad teha kõik

füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanek esitada kirjalikult Loksa Linnavalitsusele
26. jaanuariks 2018 ning peab sisaldama aunimetuse
kategooriat, andmeid isiku kohta, ülevaadet esitatu
tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor„ ja „Aasta
Sportlane“ saajad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel veebruaris 2018.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Loksa Linnavalitsuse poole telefonil 603 1253 või e-posti teel:
linn@loksa.ee

			

Kavas:
1) Juhatuse aruanne 2017 tegevusest
2) 2018. a tegevuskava arutelu
3) Jooksvad küsimused

MTÜ Rannamännid juhatus

TEADAANNE
MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass üldkoosolek
toimub 20. jaanuaril 2018 Loksa Kultuurikeskuse saalis algusega keel
12.00.
Päevakava:
1. Revisjonikomisjoni finantsaruande ajavahemikul 01.01.2017 –
31.12.2017 kinnitamine
2. Juhatuse 2017.a tegevusearuande kinnitamine.
3. Juhatuse ja revisjonkomisjoni liikmete valimine.
4. 2018. a ürituste aastakava kinnitamine.
5. Muud.
Ootame aktiivselt osalemist MTÜ Pensionäride Ühenduse Loksa
Kompass liikmetelt!
Palume MTÜ Pensionäride Ühenduse Loksa Kompass liikmeid,
kes ei saa osaleda üldkoosolekul, vormistada üldkoosoleku
osalemisvolitus selle MTÜ Loksa Kompass liikme nimele, kes võtab osa
üldkoosolekust!
MTÜ Loksa Kompass juhatus

Lisainformatsiooni saamiseks
pöörduge Loksa Linnavalitsuse
poole telefonil 603 1253 või
e-posti teel linn@loksa.ee

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“
ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks

toimub 25. jaanuaril 2018 Loksa Kultuurikeskuse saalis
algusega kell 13.00.

Küsimuste korral palume helistada telefonil 5670 2757.

Aukodanikuks või Loksa linna
Teenetemärgi kavaleriks.

Loksa postkontor on edaspidi
avatud argipäevadel
Alates 8. jaanuarist on Loksa postkontor avatud viiel päeval nädalas,
oleme   nüüd avatud ka esmaspäeviti ja osadel õhtutel kauem. Kuna
postkontori peamiseks tegevuseks on saanud saadetiste väljastamine, siis
toetab postkontorit ka lähedalasuv pidevalt avatud pakiautomaat, millest
saab paki kätte kordades kiiremini ja mugavamalt.
„Statistika näitab, et ligi 90% laupäevastest tehingutest on saadetiste
väljastamised, mida on kliendil märksa mugavam teha lähedal asuvast
Loksa pakiautomaadist. Seetõttu oli ka postkontori lahtiolekuaegade
ülevaatamine igati paslik,“ ütles Omniva Jaevõrgu piirkonnajuht Kersti
Kustavus. Omniva pakiautomaadid on kõikjal hästi vastu võetud ning
klientidelt suurepärase tagasiside osaliseks saanud. Pakiautomaadist saab
oma saadetised kätte kõige kiiremini ning kellaajast sõltumata.
Loksa postkontor on avatud viiel päeva nädalas:
E,K, N kell 10.00 – 16.00
T ja R kell 10.00 – 18.00
L, P - suletud
Nädalavahetuseti on postkontor suletud ning klientidel on paki saatmiseks
või kättesaamiseks võimalik kasutada pakiautomaati.
Viiel päeval nädalas on avatud ka postkontor Kuusalus. Lisaks on Kuusalu
alevikus ka pakiautomaat.
Kuusalu postkontor on avatud:
E,T,N,R kell 8.00 – 15.00
K 10.00 – 18.00
L,P - suletud

Puutükk
kõneleb!
Loksa Linnaraamatukogu
lasteosakonnas on avatud
Vitali Tšubukovi loodusest
leitud materjalidest tehtud
9 kuju väljapanek. Tööd on
fantastilised. Ootame vaatama ja kui leidub huvilisi,
õpetab Vitali Tšubukov hea
meelega raamatukogus
meisterdama sama vahvaid
kujusid. Kui on soovi, helistage telefonil 607 5332.
Loksa Linnaraamatukogu

Tegus poolaasta Loksa
Lasteaias Õnnetriinu
Septembris alustasime uue õppeaastaga,
täis õpihimu ja teotahet. Alustasime
küll veidi väiksema perena kui eelmisel
õppeaastal, aga Vabariigi 100-dale
sünnipäevale kohaselt 100 lapsega. See
ei takistanud meil korraldamast vahvaid
üritusi, olgu selleks sügise sünnipäeva
tähistamine, sügisnäituse korraldamine,
õpetajatepäeva tähistamine, isadepäeva
esinemine kultuurikeskuses, väga rohke osavõtuga isadepäeva perepidu,
advenditule toomine üheskoos kirikust,
adventide tähistamine - jõuluootus ja
loomulikult toredad jõulupeod.
Ka sellel õppeaastal saime Keskkonnainvesteeringute Keskusest rahastuse
keskkonnahariduse projektile „Maailm
ja mõnda … “. KIK rahastab kogu projekti, mille maksumuseks on 902 eurot
ja 50 senti. Planeeritud on väljasõidud Tallinnasse Loodusmuuseumisse ja
Sagadi Looduskooli, kus lastele keskkonnahariduslikud õppeprogrammid.
Lasteaias toimub õppeprogramm meie pisematele. Loodame, et tänu
projektile saavad lapsed uusi teadmisi, mida igapäevaselt kasutada ja jagada
oma pereliikmetele.
Jaanuaris tutvusime õigeusu jõulutraditsioonidega ja kõik üheskoos
lehvitasime kuusele kolmekuningapäeval.
Ees on ootamas veel päris mitu pikka töist kuud ja toredaid ettevõtmisi,
enne kui saame puhkuserõõme nautida. Aga neist juba täpsemalt järgmistel
leheveergudel.
Suur aitäh kõikidele asjaosalistele.
Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor

Ja ongi möödas aasta kõige
pimedam aeg

Esmaspäeva hommikul kogunesid
Õnnetriinu lapsed ja õpetajad saali,
et veel laulda, tantsida ja pilli
mängida kuusepuule.
Meenutades lastega jõuluaja algust,
esimese advendi küünla süütamist,
päkapikkude- ja jõuluvana aega…
Kostus koputus ja kellahelin. See
oli harakas, kellel oli kaasas kiri
metsaelanikelt. Kirjas seisis: „Kallid
lapsed, igal jõuluajal viiakse meie
metsadest ära palju kuuski. Mets jääb
aina hõredamaks ja hõredamaks.

Loksa talviste ujumisvõistluste tulemused
50m vabalt
T 10 - 12 klass
1. Anita Jakobson 38.66
2. Karolina Vaino 40.77
P 6 - 9 klass
1. Artur Sankin 33.18
2. Roman Pshenychnyy 34.02
3. Mark Perman 34.48
T 6 - 9 klass
1. Johanna Öösalu 37.08
2. Grete Tuur 40.06
3. Anna Elisa Mänd 45.15
P 4 - 5 klass
1. Uku Trolla 41.58
2. Villiam Kütt 58.70
3. Semjon Han 1.05,93

25m vabalt
P- lasteaia lapsed
1. Oliver Siirus 45.15

T 4 - 5 klass
1. Linda Trolla 38.96
2. Alisa Kask 45.89
3. Ida Leen Katvel 54.61

50m selili
T 10 - 12 klass
1. Karolina Vaino 48.86
2. Anita Jakobson 51.81

P 2 - 3 klass
1. Hendrik Hang 47.02
2. Kevin Julius Kiviberg 49.83
3. Kevin Aiaotsa 58.58

P 6 - 9 klass
1. Artur Sankin 39.63
2. Roman Pshenychnyy 41.83
3. Mark Perman 42.33

T 2 - 3 klass
1. Saskia Tuur 50.09
2. Anni Mai Katvel 54.39
3. Roosi Mänd 55.26

T 6 - 9 klass
1. Grete Tuur 45.82
2. Anna Elisa Mänd 48.18
3. Lena Gubenkova 51.39

Mehed
1. Rein Kane 45.31
2. Tarmo Amer 48.10

P 4 - 5 klass
1. Uku Trolla 49.52
2. Villiam Kütt 58.75
3. Semjon Han 59.82

T 4 - 5 klass
1. Linda Trolla51.94
2. Alisa Kask 54.47
3. Katariina Ulpus55.31
P 2 - 3 klass
1. Hendrik Hang 53.86
2. Kevin Julius Kiviberg 59.06
3. Kevin Aiaotsa 1.00,66
T 2 - 3 klass
1. Saskia Tuur 50.18
2. Roosi Mänd 56.74
3. Anni Mai Katvel 59.94
Mehed
1. Tarmo Amer 53.45
2. Rein Kane 54.22
25m selili
P - lasteaia lapsed
1. Oliver Siirus 43.13

Et loomadel ja lindudel oleks ilus,
roheline ja varjuline olla, palun
tooge puud metsa tagasi! Lapsed olid
rõõmuga nõus. Lauldi kuusepuule
ja tantsiti loomade – lindude
rõõmutantsu J.Brahmsi „Ungari
tants nr 5“ järgi. Lehvitati kuusele ja
harakale, kes lubas tihedamini lastel
külas hakata käima.
Kaja Tilk
Loksa Lasteaed Õnnetriinu
muusikaõpetaja

ADIDAS Winter Xdream 2018
Loksal 21. JAANUARIL
Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on
otsida talvisest loodusest kontrollpunkte,
rada läbitakse joostes või jalutades, aga
lubatud on kasutada ka abivahendeid:
suusad, räätsad,
jalgrattad, tõukekelgud.
Läbitava teekonna pikkuse ja rajal
viibimise aja saab iga võistkond ise valida,
kontrollajaks on 4-tundi.

INFO: https://www.xdream.ee/
winter-xdream- info
Loksa ujula reserveeritud sellel päeval
võistlejatele.
Ujula avatakse 21. jaanuaril tavakülastajatele
kell 17.00.

EESTI KOOLISPORDI LIIDU
UJUMISVÕISTLUSED

19.01.2018 Loksal
Algus 10.00.
Ujula ja saun võistlejatele reserveeritud.

LOKSA-KUUSALU
NOORTE TUGILA,
Diana Nooska.
Telefon: 56300340

LOKSA NOORTEKESKUS
aadress: Tallinna 47 Loksa
linn 74805 Harjumaa, tugila.
loksa@gmail.com
FB: Loksa - Kuusalu Noorte
Tugila, www.facebook.com/
LoksaTugila
lisainfot vaata www.tugila.ee
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Loksa noorkotkaste ja kodutütarde sisutihe aasta
lõppes piduliku koondusega
Kaitseliidu Harju maleva Loksa
rühma kodutütred ja noored kotkad
lõpetasid oma 2017. aasta traditsioonilise piduliku koondusega. 17.
detsembril oodati Loksa Kultuurikeskuse saali lapsevanemaid, vilistlasi ja loomulikult kodutütreid ja
noorkotkaid.
Võeti vastu ka uusi liikmeid, Loksa rühm täienes kahe kodutütre ja
kahe noorkotka võrra, mis teeb vaid
rõõmu, sest 2017. aastal lõppes
üle 10 noore kodutütre-noorkotka
ajajärk seoses vanuse täitumisega.
Harju maleva poolt tunnustati tublisid noori, kes esindasid kodumalevat edukalt nii vabariigis kui ka
välisvõistlustel (Märt Mägi, Kaarel
Eelmäe, Marko Metus ja Siim Aksel
Amer).

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.

„Operatsioon Charlottenhof“ oli
eelmise aasta suurim töö. JänedaAegviidu näitering läheks seda
meelsasti mängima ka teistesse
rahvamajadesse-saalidesse,
kuhu
vaid kutsutaks.

„On tehtud tööd ja nähtud vaeva,
tahaksime seda ka laiemale
vaatajaskonnale näidata. Suuri
dekoratsioone meil ei ole, lavastust
annab igale saalile kohandada,“
märgib Tiit Tammleht.

Hispaaniast Hiinasse läbi Eesti

Elena Viktoria Vaas, Kristiina Bekiš

Huviringide ruumid saavad
uue ilme
raldatud hinnapakkumise konkurss
huviringide ruumide mööbli soetamiseks.
Kogu projekti maksumus on
17 711.40 eurot. MTÜ Arenduskoda
kohaliku tegevusgrupi toetuse ja
LEADER-projektitoetuse maksumus
on 14 044 eurot, omafinantseeringu
summa on 3 667.40 eruot.
Oleme veendunud, et nendest
ruumidest saavad värske hinguse
tulevased uute ringidega alustajad.
Head tegutsemistingimused toovad kindlasti juurde ka liikmeid
olemasolevatesse ringidesse.
Marija Kudrjakova
projektijuht
SA Loksa Kultuur

Joonas-Jasper Peek ja Kregor Latt

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.

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.

Kõik sai alguse kõhutantsust
Paar aastat tagasi loodud JänedaAegviidu näiteringi Tahaks Teatrit
Teha eelkäija oli Jäneda Näitemängu
Trupp. Selle lõid 2009. aastal kuus
kõhutantsijat, kes tahtsid ka näidelda.
Lavastajaks
kutsuti Alburahva
Teatri juht, 30 aastat harrastusteatris
näidelnud ja kümmekond lavastanud
Tiit Tammleht. Kuigi koosseis
vahetus, tegutses trupp 2013. aastani
ning tõi selle aja jooksul lavale mitu
lavastust.

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:

2. Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c Loksa
linn, pindalaga 2317 m², sihtotstarve
tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise alghind
4650 eurot. Mereni umbes 300 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

„Operatsiooni Charlottenhof“ mängib
Jäneda-Aegviidu
näitering
Tahaks Teatrit Teha ning tüki
on spetsiaalselt sellele trupile ja
Aegviidu rahvamaja 100. aastapäevaks kirjutanud Ambla näiteringi Anne juhendaja Ain Kütt.
Kaasa teeb kogu Jäneda-Aegviidu
näitering. Lehtse mõisa parunit
mängib Aivar Nork, mõisaproua
Charlotte´i Lea Ruus, tema
virtinat Riina Ahven, paruni ema
Gilda Lindmaa, mõisa teenijat
Kertu
Noor,
rändkaupmeest
Anett Käärma, selgeltnägijat Ülle
Väronen, tema tütreid Renaate
Noor ja Anete Kams, külalisi Eele
Ehasoo ja Peeter Krevald.

Muusikaliste vahepaladega esinesid
Loksa rühma noored ja pärast ametlikku osa toimus ühine kohvilaud,
kus sai vabas õhkkonnas suhelda.
Väga rõõmsaks tegi nii paljude endiste noorte kohal olemine!
Kaitseliidus arvestatakse aktiivsustunde, mille alusel on hea vaadata
tegevuses osalemist. Loksa rühma
39 noorest pooled osalesid läbi aasta
vähemalt 100 tundi erinevates laagrites, võistlustes ja muudes tegevustes. Kõige aktiivsemal noorkotkal Märt Mägil kogunes aasta peale
kokku tunde 785 ja kodutütar Liisa
Lauril, kes oma vanuse tõttu veel ei
saa nii paljudel võistlustel osaleda,
tuli tunde 366. Mõlemad noored osalesid pea 100 % kõikidel erinevatel
vaba osalemisega tegemistes.
Loomulikult on noortel väga palju
muidki väljakutseid, põnevaid tegevusi ja nad ei pea ja ei saagi alati igal
pool meie tegemistes osaleda, aga
leiame, et ka meil on erinevaid võimalusi, et teha oma vajalikud tunnid
täis.

SA Loksa Kultuur käivitas projekti
„Loksa Kultuurikeskuse huviringide
ruumide funktsioonide muutmine
ja uute võimaluste loomine huvitegevuseks“.
Projekti
raames
me parendame laste kunsti- ja
käsitööruumi olukorda vajaliku
mööbli
(toolide, laudade ja
kappidega) soetamisega.
Ostame teiste huviringide tegevuse
paremaks
toimimiseks
kapi,
laua, diivani, lahtikäivad tumbad
jalanõudele, kaks kummutit ja kaks
riiulit. Ringidest osavõjad teevad
ise ruumid vanast mööblist tühjaks.
Koostöös paigaldatatakse ka uus
mööbel nii, et see sobiks kõigile
kasutajatele.
27. novembril alustati laoruumi
remondiga. Samal ajal on kor-

Laupäeval, 20. jaanuaril
kell 15.00 Loksa Kultuurikeskses.
„Operatsioon Charlottenhof“ räägib
Aegviidu rahvamaja ehk kunagise
Lehtse mõisa jahi- ja karjamõisa
Charlottenhof saamisloost. Tegu
pole ajaloolise tõega, vaid erinevaid
keerdkäike täis fantaasialooga,
kuhu on põimitud eri ajastuid, ka
tänapäeva ja isegi ulmet.

Helina Piibeleht ja Hanna-Eliise
Kiviberg said kätte kodutütarde kõrgeima järgu, mis on tubli saavutus,
sest 1. järguni jõudnud tüdrukuid on
kogu Kodutütarde organisatsioonis
vähe.

Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühmajuhid

Jäneda-Aegviidu näitering mängib
ajaloolis-ulmelist tõsielulugu

5. jaanuaril toimus Loksa Kultuurikeskuses TRI
OPERA kontsert “Reis
Hispaaniast
Hiinasse
läbi Eest. Sellel kontserdil kõlasid kuulsad
ooperiteosed
hispaania,
itaalia, hiina, vene, eesti
ja inglise keeles. Aariaid
esitasid Herman Gholami
Hispaaniast, Maria Melaha
Eestist, Jie
Ynn Hiinast. Klaveril saatsid Tiiu Sisask ja Margus
Riimaa.
Suurepärane
kontsert!
Täname kõiki kuulajaid
kunstnike sooja vastuvõtu
eest!
Maria Kudrjakova
Loksa Kultuurikeskus

Piparkoogid valmisid Kultuurikeskuses

5. Jõekalda kinnistu Loksa linnas, pindalaga 14414 m², sihtotstarve elamumaa,
võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine.
Enampakkumise alghind 85 000 eurot.
Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m.
Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Enampakkumine toimub 15.02.2018
kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Eesti Vabadusvõitluse muuseum Lagedil korraldab
20. jaanuaril kell 12.00

MÄLESTUSPÄEVA

Velikije Lukis langenud eesti sõjameeste mälestuseks.

75 aastat
Velikije Luki lahingust

Sel aastal täitus 75 aastat Teise Maailmasõja verisemast ja
ohvriterohkemast lahingust Velikije Lukis, kus lahingutes
osales ka 8. Eesti laskurkorpus.
Velikije Luki vennaskalmistule on maetud üle 6500 eesti
sõjamehe, kes langesid lahingutes.Kõik nad väärivad
austust ja meelespidamist.
Mälestuspäevale on kutsutud kõik 8. Eesti Laskurkorpuse
veteranid, Velikije Luki lahingutes võidelnute ja langenute
lähedased, saksa ja soome poolel võidelnud veteranid,
Eesti Kaitseväe ajateenijad.
Austame Velikije Lukis ja kõikide Teises Maailmasõjas
langenud sõjameeste mälestust.
Mälestusjumalateenistuse viib läbi Eesti Kaitseväe kaplan. Kuulame rindemeeste
meenutusi, laulame sõdurilaule koos Erich Kriegeri, Juhan Kanguri ning Johannes
Tõrsiga.
Mängib Eesti Kaitseväe Orkester Peeter Saani juhatusel.
Rindekunstnik Osvald Saulepa maalide näitus.
Eesti tööpataljoni 1941-42 maalid, kunstnik Toivo Toom. Soome kunstniku
A. Lidenbergi graafikanäitus.
Sööme sõdurisuppi, näeme Teise maailmasõja aegset sõjatehnikat ja relvi ning
Näitust-„75 aastat Velikije Luki lahingutest“. Esineb ansambel „Kuldne Õhtupäike”
Kuuno Kasaku juhatusel.
Lugupidamisega Eesti Vabadusvõitluse muuseumi juhataja
Johannes TÕRS

Loksa Clothing
Expert OÜ
vajab kiiresti

overlockmasinatele
õmblejaid

Korstnapühkimise
teenus!
OÜ Dolmax korstnapühkijad (kutsetunnistus nr 126621,

korstnapühkija 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 6031263.
E-post:ignatenko49@mail.ru

(võib tulla tööle ajutiselt),
töö sobib ka pensionäridele, kes
on eelnevalt
overlockmasinatel töötanud.
Asume Loksal, Kalurite tn.1
Täpsemat infot saab telefonidelt
5822 7034; 5615 5384 või
saata kiri aadressil:
loksa.elta@mail.ee

Südamlik kaastunne Külli
Adlerile

ema
HILDA ADLERI
surma puhul.

Loksa Gümnaasium

Mõnd’ kallist südant kaot’in,
mis järel’ nuttes leinasin,
aeg andis teised tagasi:
ei ema südant – iialgi!
Kallid Lydia ja Anton!
Südamlik kaastunne teile

ema Erna Škurko
kaotuse puhul.
Erna oli meie tänava viimane oma
põlvkonna esindaja.

LOKSA AUTOREMONT OÜ

MTÜ Rannamännid mälestavad
oma kauaaegset liiget

ERNA ŠKURKOD
Ei astu jalg sul enam
armsaid radu,
ei ava käsi koduust.
Südamlik kaastunne lastele ja
lastelastele.

Männi tänava rahvas

Südamlik kaastunne
Nelli Himitševale
kalli ema
surma puhul.
Töökaaslased Loksa
Gümnaasiumist

Südamlik kaastunne Külli
Adlerile

EMA HILDA ADLERI
kaotuse puhul.

Loksa Linnavalitsus

Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:
Rehvitööd, õlivahetus,
autovaruosad, rehvid, õlid ja
määrded!
Remont ja diagnostika.
Registreerimine:
58137151
Aleksei

