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2 AKTUAALNE

Toompeale lippu heiskama!
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
hommikul on kõik oodatud Toompeale
Kuberneri aeda pidulikule riigilipu
heiskamise tseremooniale. Lipp
heisatakse hümni saatel kell 7.33.
Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki
Nestor ja Tallinna Reaalkooli abiturient
Mathias Kübar. Õnnistussõnad ütleb
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
(EELK) peapiiskop Urmas Viilma.
Eesti iseseisvusmanifesti loeb ette
Riigikogu liige Ain Lutsepp. Esinevad
Eesti Meestelaulu Selts ning Politseija Piirivalveorkester.
Pärast tseremooniat saavad kõik
koos rahvamuusikute ja -tantsijatega
meelde tuletada ja kaasa tantsida
meile nii tuttavaid rahvatantse.
Alustame koos
sünnipäeva!

Eesti

riigi

100.

Kolme aastaga Loksale kaks eakate hooldekodu
Loksa endise Meremeeste Maja
rekonstrueerimine 2015.
aastal Loksa
Eakate Koduks,
andis ärimees
Olev Puldrele
uusi
mõtteid eakate hoolduse laiendamiseks just siin – Loksal. Kui tekkis
võimalus endise Loksa Ravikeskuse
hoone soetamiseks, sai asuda ka
soove realiseerima.
Olev Puldre: “Endise Loksa ravikeskuse hoone I etapi rekonstrueerimistööd on lõpusirgel ning peagi avame selles majas teise Eakate
Kodu – ehk siis kolme aasta jooksul
kaks eakate kodu!
Miks just Loksal ja miks just selles
majas? Seda on minult küsinud
paljud inimesed. Vastus on lühike,
sest asukohana on Loksa linn sellise
teenuse osutamiseks ideaalne - ümbritsetud männimetsaga ja meri on
lähedal.

Palju oleneb ka sellest, kuidas kohalik omavalitsus suhtub ettevõtlusesse. Kui koostöö sujub, on ka
tulemus hea. Kuna see on mul juba
Loksa linna teine vanadekodu ehitada, saan öelda ainult kiitvaid sõnu
Loksa linnavalitsusele. On ka murekohti, aga need on loksalaste abiga
kindlasti lahendatavad – kutsun tublisid inimesi meie kollektiivi tööle,
eriti vajame häid hooldajaid.“
Eesti Vabariigi 100ndaks aastapäevaks avatav Loksa Hooldekodu on
kolme korruseline.
Esimsel korrusel asuvad hambaravi, perearstid, kiirabibrigaad, väike
laboratoorium, protseduuride tuba.
Arvan, et vähe on hooldekodusid
(kui üldse on) selliste teenustega,
kus isegi perearstid ja kiirabibrigaad
asuvad samas majas.
Esimese ja teise korrusel vahel liigub
lift, mis võimaldab eakaid mugavalt
sõidutada oma korrusele või siis õue
jalutama.
Teisel korrusel on loodud head tingimused ratastooliga liikujatele ja
lamavatele eakatele.

Kolmanda korruse asukateks saavad
eakad, kes saavad iseendaga hakkama.
Tööle pannakse ka kunagine taastusravikeskuse vastuvooluga bassein.
Nähes, mida on majas jõutud lühikese aja jooksul teha ja kuulates
Olev Puldre tulevikuplaane, tuleb
meelde vanasõna – kes teeb, see
jõuab! Kõik, mis Loksale ehitatakse
või kasutusse võetakse, toob mitte
ainult Loksa linnale, vaid tervele

Loksa kandile ja Kuusalu vallale.
Just koostöö eest ja tehtavate tööde
eest eakate hoolduse parandamiseks
meie regioonis, otsustas linnavalitsus Olev Puldret tänada ja omistada talle Loksa linna Aumärk, mis
antakse üle Eest Vabariigi 100ndale
aastapäevale pühendatud kontsertaktusel 24. veebruaril.
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu vallavolikogu liige

Reedel, 23. 02.2018
algusega kell 16
toimub
Loksa Maarja kirikus
Eesti iseseisvuse
100. aastapäeva
tänujumalateenistus.
Sellele järgneb
lillede asetamine
mälestuskivile.
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Loksa Linnavolikogu IX koosseisu
6. istung toimus neljapäeval,
8. veebruaril linnavalitsuse
saalis. 15-st volikogu liikmest
oli kohal 14. Istungi tööst
võtsid osa linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapead Andres
Kaskla ja Hilleri Treisalt, linna
pearaamatupidaja Ljudmilla
Tursk.
Seoses saabuva rahvuspüha –
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga
otsustas volikogu tunnustada
Loksa linna teenekaid ja tublisid
inimesi.
- Loksa linna Teenetemärgi
otsustas volikogu anda perearst
Tatjana Proskurinale tänuväärse
töö eest meditsiini alal. Loksaga
on Tatjana Proskurina seotud
alates 1978. aastast, kui alustas
tööd Loksa Haiglas. Arsti elukutse
omandas Tatjana Proskurina
Vitebski Meditsiini Instituudis,
perearsti kutse Tartu Ülikoolis.
Tatjana Proskurina on töötanud
Loksal arstina 40 aastat. Oma
teadmisi ja oskusi on ta edukalt
rakendanud mitme põlvkonna Loksa

Volikogu tegevusest
elanike ravimisel. Alati rahulik ja
tasakaalukas ning hooliv doktor
Proskurina on soovinud, et Loksal
oleks parim arstiabi ja teenused.
- Kõrgete sportlike saavutuste eest
pälvisid Loksa linna aunimetuse
“Aasta Sportlane” kaks loksalast:
Epp Paalberg on pälvinud Loksa
linna aunimetuse „Aasta Sportlane“
kolmel korral. Juba 2016. aasta
tunnustas Loksa linnavolikogu tema
sportlasekarjääri väljapaistvaid
saavutusi. Epp on võitnud
naisjuunioride arvestuses (NJ) 1.
koha 2000 m takistusjooksus Eesti
noorsoo, juunioride, A-ja B-klassi
kergejõustiku meistrivõistlustel;
1. koha N18 arvestuses Eesti
meistrivõistlustel orienteerumises;
1. koha NJ arvestuses 3 km
murdmaajooksus Eesti klubide
karikavõistlustel; 2. koha Eesti
meistrivõistlused naiste 30 km
suusatamises.
2017. aastal: 3. koha maailmameistrivõistlustel suusaorienteerumise teatesõidus;
1. koha Eesti meistrivõistlustel
N20 suusaorienteerumise sprindis;

1. koha Eesti meistrivõistlusel
suusaorienteerumise
teatesprindis; 16. koha juunioride
maailmameistrivõistlustel
suusaorienteerumise sprindis.
Suurepäraseid tulemusi on Epp juba
saavutanud ka käesoleval aastal.
Epu suureks sooviks on osaleda
2022. aastal Pekingi olümpial.
Egert Jõesaar on kettaheites
ja odaviskes saavutanud
märkimisväärseid tulemusi
alates 2011. aastast, kui ta
saavutas Eesti Invaspordi Liidu
Eesti meistrivõistlustel 1. koha
kettaheites. 2016. aastal toimunud
Rio paraolümpiamängudel saavutas
Egerti Jõesaar kettaheites 8. koha
ja 2017. aastal IPC kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel
kettaheites 8. koha. Egert on
seadnud endale lähiaastateks
eesmärgid: tulla 2018. aastal
IPC Euroopa meistrivõistlustel
kolme parema hulka,
2019 IPC kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel 6
hulka ning 2020. aasta Tokyo
paraolümpiamängudelt tuua ära
medal.

- Volikogu alustas Loksa linna
2018. aasta eelarve eelnõu
menetlemist. Eelarve projekti
tutvustas koosolijaile linnapea
Värner Lootsmann, selgitusi andis
pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk.
Põhjaliku ülevaate Loksa linna
2018. aasta eelarve projektist saab
linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/volikoguistung või http://www.loksalinn.
ee/et/eelarve-2018 Eelmise aasta
novembris kavandatud eelarve
projekti edasise menetlemise käigus
tulude ja kulude pool muutub,
põhiliselt seoses eraldistega
riigieelarvest. Majandus- ja
eelarvekomisjoni ettepanekul võeti
linnavalitsuse poolt koostatud
2018.a eelarve eelnõu aluseks, selle
1. lugemine lõpetati ja suunati
2. lugemisele.
Muudatusettepanekuid Loksa linna
2018. aasta eelarvesse saab esitada
28. veebruari kella 12.00-ni.
- Volikogu otsustas jagada
kinnistu aadressil Tallinna tn 5a
neljaks osaks. Kinnistu kuulub
linnale, selle pindala on

Füüsilise isiku tulude deklareerimise meelespea
Peagi on käes taas tulude
deklareerimise aeg.
Nagu ka eelnevatel aastatel,
algab tulude deklareerimine
15.veebruarist.
Alates 7.veebruarist kuni
9.veebruarini on igal inimesel
võimalik tutvuda e-maksuametis/etollis oma eeltäidetud andmetega,
mis Maksu- ja tolliametile teada on.
Eeltäidetud andmed on näiteks
aadress, pangakonto number,
tulumaksu arvutamist mõjutavad
andmed tööandjatelt (näiteks palk ja
kinnipeetud tulumaks), haigusrahad,
pensionid, tasutud koolituskulud,
kingitused ja annetused, tasutud
pensionikindlustuse maksed,
andmed väärtpaberite võõrandamise
tehingute kohta (v.a võõrandatud
väärtpaberite soetamismaksumus ja
võõrandamisega seotud müügikulu)
Eeltäidetud ei ole andmed
välisriigis saadud tulu kohta
ega välisriigis tasutud kulude
(maksusoodustuste) kohta,
mida saab tulust maha arvata,
andmed muu vara võõrandamise
kohta, residendist füüsilise isiku
ettevõtlusest saadud tulu vorm E.
Need andmed tuleb deklaratsioonile
ise lisada.
Kui andmed puuduvad või erinevad
maksumaksjale teadaolevatest
andmetest, tuleb võtta ühendust kas
väljamakse tegija või kulu saajaga
ning paluda andmed Maksu- ja
Tolliametile esitada või esitatud
andmed parandada.
Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni saab esitada
elektrooniliselt, saata postiga
lähimasse Maksu- ja Tolliameti

teenindusbüroosse või tulla
büroosse kohale.
Kes peavad deklaratsiooni esitama:
Füüsilisest isikust ettevõtjad
(esitavad deklaratsiooni põhivormile
(vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu
vormi E).
- Isikud, kes on saanud tulu (sh
dividende) välismaalt.
- Isikud, kelle väärtpaberite
võõrandamisest saadud kahju
on suurem kui saadud kasu ning
kes soovivad selle kahju summa
järgnevatele aastatele edasi kanda.
- Isikud, kes on teinud
maksustamisperioodi jooksul
investeerimiskontole sissemakseid
või sealt väljamakseid.
- Isikud, kes on saanud tulu kasu
vara võõrandamisest, üüri- või
renditulu, müünud metsamaterjal
või raieõigust.
- Isikud, kes soovivad kasutada
maksusoodustusi.
Büroos väljastab teenindaja
kõigile soovijatele eeltäidetud
tuludeklaratsiooni blanketi,
mida maksumaksja ise vajadusel
täiendada saab. Sel aastal ei ole
teenindusbüroodes väljas tühje (nn
„siniseid“) deklaratsiooni vorme,
neid saab igaüks vajadusel ise välja
trükkida meie kodulehelt.
Kõige kindlam on esitada
siiski eeltäidetud andmetega
deklaratsioon, siis võib kindel
olla, et midagi maksuhaldurile
teadaolevatest andmetest
deklareerimata ei jää.
Soovitame enne büroosse tulemist
kontrollida ka oma ID-kaardi
kehtivusaega ja sertifikaatide
kehtivust. Lisaks võiks kaasa
võtta ka ID-kaardi paroolid,

kuna büroos on kohapeal ka
kliendiarvutid ja nende kõrval
abivalmid ametnikud, kes vajadusel
deklaratsiooni täitmisel aitavad.
Sel moel on deklaratsiooni
esitamine kindlasti kiirem. Lisaks
sellele alustatakse elektrooniliselt
esitatud deklaratsioonide alusel
enammakstud tulumaksu
tagastamist varem kui paberil
esitatutele.
Elektrooniliselt on võimalik oma
tulusid deklareerida e-maksuamet/etolli kaudu (sisenedes ID-kaardi,
mobiili ID või pangalinkide abil).
Samuti on deklaratsiooni võimalik
esitada nutitelefoni kaudu.
Nutitelefonis saab esitada Maksuja Tolliameti poolt eeltäidetud
üksikdeklaratsiooni ning
täiendavalt lisada ja muuta ainult
kontaktandmeid ja arvelduskonto
numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse
Nutiversiooni ei saa kasutada
järgmistel juhtudel:
- kui peate esitama ettevõtlustulu
deklaratsiooni (vormi E)
- kui soovite kasutamata jäänud
maksusoodustusi üle anda
abikaasale
- kui soovite kasutada täiendavat
maksusoodustust laste pealt
kui teie kõik tulud ei ole kantud
eeltäidetud tuludeklaratsioonile
- kui saite tulu välismaalt
- kui deklareerite kasu või kahju
vara võõrandamisest
- kui deklareerite kasvava metsa
raieõiguse ja raiutud metsamaterjali
võõrandamist
- kui kasutate investeerimiskontot
Maksuvaba tulu suurus on 2017.
aastal 2160 eurot

Täiendav maksuvaba tulu suurus
pensionilt 2832 eurot
Täiendav maksuvaba tulu suurus
kutsehaigushüvitiselt 768 eurot
Täpsemat informatsiooni leiate
Maksu- ja tolliameti kodulehelt
https://www.emta.ee/et,
infotelefonilt 880 0811 või e-posti
teel eraklient@emta.ee
Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Olulised numbrid ja
kuupäevad
7.-9. veebruar
e-maksuametis/e-tollis on
võimalik tutvuda eeltäidetud
andmetega
15. veebruar algab tulude
deklareerimine
2. aprill tuludeklaratsiooni
esitamise tähtpäev
2. juuli juurdemaksmisele
kuuluva tulumaksu tasumise
ja enammakstud tulumaksu
tagastamise tähtpäev
1. oktoober juurdemaksmisele
kuuluva tulumaksu
tasumise ja enammakstud
tulumaksu tagastamise
tähtpäevresidentidele, kes
deklareerisid ettevõtlustulu,
kasu vara võõrandamisest
või välisriigis saadud
tulumitteresidentidele, kes
deklareerisid mahaarvamisi
Eestis

tULUDE DEKLAREERIMISEST Loe VEEL lk 4

16 874 m2, sihtotstarve -tootmismaa.
Kinnistul asuvad sadevee- ja
kanalisatsioonipumpla, Loksa
jäätmejaam ja Loksa laevatehase
endine tuletõrjevee pumbamaja.
Linnavalitsus ettepanekul jagatakse
kinnistu neljaks osaks: Tallinna tn 5
(3844 m2), kus paiknevad pumplad
ja maalused trassid; Tallinna tn 5a
(4301 m2), kus paikneb jäätmejaam;
Tiigi tn 3 (5090 m2), kus paikneb
endine tuletõrjevee pumbamaja
ja tehase kasutuses olev alajaam;
Tiigi tn 5 (3638 m²), kus paiknesid
varem tehase masuudimahutid.
Detailplaneeringu koostamise
käigus nimetatud pindalad
täpsustuvad. Kinnistu jagamise
korraldab Loksa Linnavalitsus. Uute
kinnistute maaregistrisse kandmisel
avaneb linnal võimaluse eraldada
ettevõtjatele vajalikku maad.
Rohkem teavet Loksa omavalitsuse
tegevusest linna kodulehel
www.loksalinn.ee
Rein Heina
Linnavolikogu esimees

Loksa Linnavalitsus
kuulutab välja
konkursi linnaarhitektehitusnõuniku
ametikohale
Konkursi tähtaeg:
28.02.2018

Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase
tegevuse korraldamine.
Maastikuplaneerimise tegevuse
korraldamine. Ehitusjärelevalve.
Täpsem teenistusülesannete
kirjeldus ametijuhendis
(http://www.loksalinn.ee/
teenistujad).
Nõuded kandidaadile
Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab:
- vastama avaliku teenistuse
seaduses ametnikule esitatavatele
nõuetele;
- tundma tööks vajalikke riigi
õigusakte ning oskama neid
kasutada;
- omama erialast kõrgharidust
või erialane kõrgharidus on
omandamisel;
- valdama eesti keelt C1-tasemel
ning omama vene keele ja inglise
keele oskust ametialase sõnavara
osas;
- tundma asjaajamise aluseid;
- omama ametikohal vajalikku
arvuti kasutamise oskust;
- olema hea suhtlusoskuse ja
pingetaluvusega.
Töötasu: kokkuleppel.
Tingimused ja lisainfo:
Avaldus ja elulookirjeldus
märgusõnaga „linnaarhitekt“
palume saata hiljemalt
28.02.2018.a e-postiga aadressile
linn@loksa.ee või saata postiga
aadressil Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn või tuua Loksa
Linnavalitsusse. Infot saab
linn@loksa.ee või tel 603 1253.
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Maksusoodustused ei pruugi
kasutamata jääda, kuigi
ühisdeklaratsiooni enam
esitada ei saa

Selgitus maksuvaba tulu arvestuse
kohta pensionäridel
1. jaanuarist 2018 hakkas
kehtima uus tulumaksuvabastuse
seadus, mis suurendab
maksuvaba tulu 500 euroni.

- tööandjale
- sotsiaalkindlustusametile või
- tööandjale ja
sotsiaalkindlustusametile.

Kõige suurem muudatus on see, et enam ei ole võimalik abikaasadel esitada
ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi saab teatud tingimustel
abikaasale üle kanda.
- Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost
maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba
tulu maha arvata, kuid abikaasade maksustatav tulu kokku ei tohi sel juhul
ületada 50 400 eurot kalendriaastas.
- Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja
laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui
abikaasade varasuhteks on varaühisus.
Sisuliselt on varaühisusega tegemist, kui abikaasad ei ole notari juures
sõlminud abieluvaralepingut.
- Maksusoodustusi saab üle kanda vaid sel juhul, kui abielu kehtis
31.12.2017.a seisuga.
- Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb kindlasti tuludeklaratsioon esitada
ja sinna märkida abikaasa isikukood, kellele soovitakse kasutamata jäänud
maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa
automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral
aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.
Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada
oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad ja kõiki
mahaarvamisi ei ole tema deklaratsioonis võimalik arvesse võtta. Teisena
kinnitab oma deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv abikaasa.

Mittetöötav pensionär

Kui pensionär on esitanud
tulumaksuvabastuse avalduse
sotsiaalkindlustusametile ja soovib,
et ka edaspidi rakendaks tema
pensionist tulumaksuvabastust
üksnes sotsiaalkindlustusamet,
siis uut avaldust ta esitama ei
pea. Kui inimene rakendab
maksuvabastust üksnes pensionilt,
siis kuulub töötasu esimesest eurost
tulumaksustamisele.

Eluasemelaenu intressid ja koolituskulud

10. veebruaril tähistas oma 80. sünnipäeva Loksa kooli kauaaegne
õpetaja Riina Juhkami.

Ühisdeklaratsioon ja maksusoodustuste ülekandmine

Laenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest maha arvata kuni
1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta, kuid muutunud on see, et eluasemelaenu
intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot.
Näiteks on füüsiline isik tasunud aasta jooksul koolituskulusid 600 eurot
ning eluasemelaenu intresse 430 eurot. Deklaratsioonis võetakse sel juhul
arvesse vaid 900 eurot (koolituskulud 600 + intressid 300).

Laste maksuvaba tulu summa

Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa
ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri. See tähendab, et üks
lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, ühised lapsed
kui ka abikaasa lapsed.
Laste maksuvaba tulu summa alates teisest lapsest on endiselt 1848 eurot.

Olulised numbrid ja kuupäevad

- Maksuvaba tulu suurus on 2017. aastal 2160 eurot
- Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot
- Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot
Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt
https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel
eraklient@emta.ee
Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Maamaksust
Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva
maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.
Maksumaksja, kes ei ole maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud,
on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama
(juhiseid saab telefoninumbrilt 880 0810 või info@emta.ee).
Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade. Maksu- ja
Tolliamet liidab kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste
maksukohustused ning maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma kokku
on vähem kui 5 eurot.
Kui teatise saamisel olete avastanud, et sellel olevates andmetes on vead või
maksu summa erineb eelmise aasta maksest oluliselt, siis palun pöörduge
Loksa Linnavalitsusse. Maamaksuga tegeleb Karin Ilves,
karin.ilves@loksa.ee, telefon 6031253. Parandusi on võimalik sisse viia kuni
25. märtsini 2018.
Karin Ilves
Arendus- ja keskkonnanõunik

HELISTA JA KÜSI LISA 603 1253

Pensionäridel, kes ei tööta ja
kes on juba varem esitanud
sotsiaalkindlustusametile avalduse
maksuvaba tulu arvestamiseks,
muutub pension automaatselt 500
euro ulatuses maksuvabaks.
Uut avaldust esitama ei pea.

Töötav pensionär

Töötav pensionär peab maksuvaba
tulu suuruse määramisel ennekõike
silmas pidama enda igakuist kogu
sissetulekut (töötasu, pension jm).
Töötav pensionär peab otsustama,
kas esitab tulumaksuvabastuse
avalduse:

Kui pensionär on esitanud
tulumaksuvabastuse avalduse
tööandjale ja soovib, et ka edaspidi
rakendaks tulumaksuvabastust
üksnes tööandja. Siis peab ta
ühendust võtma tööandjaga,

täpsustamaks, kas ta peab avalduse
uuesti esitama või mitte. Kui
inimene rakendab maksuvabastust
üksnes tööandja poolt, siis
kuulub pension esimesest eurost
tulumaksustamisele.
Kui pensionär soovib, et
maksuvabastust rakendataks nii
pensionilt kui töötasult. Siis
tuleb tal esitada kindlas summas
maksuvaba tulu avaldus nii
sotsiaalkindlustusametile kui ka
tööandjale. Avalduse esitamisel
peab töötav pensionär silmas
pidama, et kokku saab tal igakuine
maksuvabastus olla seaduses
ettenähtud suuruses (kokku
maksimaalselt 500 eurot kuus).
Lisa informatsiooni saab
sotsiaalkindlustusameti
tulumaksu infotelefonilt 661 0551.

HELISTA JA KÜSI LISA 661 0 551

Riina Juhkami – 80
Riina Juhkami sündis 1938.
aastal
Rakveres
pedagoogide perekonnas. 1945.
aastal asus ta õppima Oandu
koolis. 1949. aastal küüditati nooruke tütarlaps koos
vanematega Eestist Krasnojarskisse. Naasnud kodumaale, asus ta 1956. aasta
sügisel õppima Rakvere 2.
Keskkoolis. Aastatel 19571962 õppis Riina Juhkami
E. Vilde nim Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja
omandas vene keele ja kirjanduse õpetaja ning internaatkooli kasvataja kutse.
Meie linna ja siinse kooliga
on olnud Riina seotud alates
1963. aastast, mil asus koos
abikaasaga Loksale elama.
Riina oli aastakümneid eesti laste vene keele õpetaja, ent ta on õpetanud
ka Loksa Vene Gümnaasiumis eesti keelt. Riina Juhkami tunnid olid
sisukad ja emotsionaalsed: endised õpilased meenutavad, kuidas koostati
kirjanduslik-muusikalisi põimikuid. Tunnis käsitletav seostati kaasajaga,
arutleti aktuaalsetel teemadel. Riina Juhkami õpilased osalesid edukalt
võõrkeeleolümpiaadidel.
Rahvatantsuõpetaja kutsumuse avastas Riina Juhkami endas 1964. aastal.
1967. aastal osaleti õpilastega esimesel koolinoorte laulu-ja tantsupeol.
Hiljem juhendas õpetaja Juhkami neidude rühmi.
1972. aastast töötas Riina Juhkami Loksa Keskkoolis nii keeleõpetaja kui
klassivälise töö organisaatorina. Koolis tegutses palju huvi- ja spordiringe.
Suur huvi oli õpilastel mälumängu vastu. Toimusid klassidevahelised
taidlejate kontserdid, spordivõistlused, viktoriinid.
Pensionipõlve jäi alati tegus ja tarmukas Riina Juhkami pidama 2000.
aastal, ent küpsemas easki jagub Riinal energiat tegutsemiseks, huvi elu,
kultuurisündmuste ja inimeste vastu.
Armas Riina, soovime Sulle palju õnne juubeli puhul! Jätkugu ikka elamise
jõudu, head tervist, toredaid inimesi Sinu ümber, reipust ja vaimuerksust, et
kogeda kaunist, et tunda rõõmu igast päevast, igast järgnevast aastast!
Loksa koolipere

Eesti Koolispordi
Liidu
ujumisvõistlused
Loksal
19. jaanuaril toimusid Loksa
ujulas üle-eestilised koolide
vahelised ujumisvõistlused.
Osales see kord 11 kooli.
Tingimuseks oli, et koolil oli
osalemas 20 võistlejat.
Pärast tihedat võistluspäeva
oli koolide paremusjärjestus
selline:		
1.
2.
3.
4.

Tartu Tamme Kool		
Kuusalu Keskkool
Tartu Kivilinna Kool
Kohtla-Järve Maleva
Põhikool
5. Laagri Kool		
6. Tabasalu Ühisgümnaasium
7. Kadrina Keskkool		
8. Loksa Gümnaasium		
9. August Kitzbergi nimeline
Gümnaasium		
10. Rakvere
Reaalgümnaasium		
11. Tallinna Euroopa Kool
Kõik osavõtjad olid väga
tublid! Suur tänu võistluste
läbiviijatele!
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Eesti Noorsootöö Keskus jätkab naabervaldade koostöö toetamist noortele
osutatavate teenuste ja nendele pakutavate tegevuste mitmekesisuse
suurendamiseks ning suurema hulga noorte kaasamiseks
Alates 2016. aasta sügisest on Loksa, Kuusalu ja Vihula
noorsootöötajad ja kohalike omavalitsuste juhid kohtunud
regulaarselt ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö
arendamiseks järgneva kahe aasta jooksul. Kava koostamisel
toetusime sellele, millisena me näeme meie piirkonna noori:
algatusvõimelistena, ettevõtlikena, julgelt vastutust endale
võtvatena, hääleõigusega kogukonnas. Kavandamise ajal
kooskõlastasime mitmesuguseid üritusi: uute huviringide
tekkimine, noorte aktiivide arendamine, ühisüritused, noorte
tunnustamine, koolitamine, uute noorte huvitegevuseks vajalike
vahendite ostmine ja palju muud.

8. detsembril 2017.a. toimus Kuusalu Keskkooli, Loksa
Gümnaasiumi, Kolga Kooli ja Võsu Kooli õpilaste omavalitsuste
esimene kohtumine. Õpilased tutvusid omavahel, jagasid häid
ja ka halbu kogemusi õpilasesinduste töös, vaatasid koos
tulevikku. Meeskonnatöös otsis koos noortega ühist arusaamist
õpilasesinduste ülesannetest ja koostöö võimalustest Eesti
Õpilasesinduste Liidu juhatuse liige Andrinne Kallas. Järgmine
kohtumine toimub 15. märtsil kell 15.00 restorani «Artur» teise
korruse banketisaalis.
8. detsembril 2017.a. Kuusalu Keskkooli, Loksa Gümnaasiumi,
Kolga Kooli ja Võsu Kooli õpilasesinduste esimene kohtumine.

Tikkimisring töötab igal esimesel ja kolmandal neljapäeval
alates kella 16.00-st kuni kella 17.30-ni Loksa Kultuurikeskuses.
See on kõrgtehnoloogiate ring, kus tütarlapsed õpivad tikkima
nutika etteantud programmi järgi. See on väga huvitav ja põnev,
võib valmistada logodega suveniire, nimelisi salvrätikuid,
ehteid, riietusesemeid … Valik on suur ja on palju ruumi
fantaasialennuks ja ettevõtluse arendamiseks. Ringi juhendab
Elena Mesevrja. Loodame väga, et huviringi tegevus kasvab üle
õpilasettevõtteks. Täname Loksa Gümnaasiumi hindamatu abi
eest noorte ettevõtluse arendamise programmi toetamisel, ringi
käsutusse antud tikkimismasina eest.

Loksa, Kuusalu ja Haljala noorsootöö
arendamise koostöögrupp

Rahvusvaheline Saksamaa ja Rumeenia
kultuuriõhtu

Noorte Kohvik - Klubi loomisel

Noorte Kohvik-Klubi loomise idee sündis möödunud aastal
kohtumisel Loksa Gümnaasiumi vanemate klasside õpilastega,
kui noored arutasid tuliselt Loksa noorsootöö edendamise
väljavaateid ja mida nad ise sooviksid arendada noorte jaoks
oma linnas. Noorte Kohvik-Klubi on 16 kuni 26 aastaste
noorte vaba aja veetmise kohaks, kus võib mängida lauamänge,
piljardit, kohtuda sõpradega, korraldada muusikaõhtuid,
kus võivad esineda noorte bändid, avatud mikrofon noorte
Stand-Up koomikute jaoks. Praegu koguneb klubi algatajate
meeskond õhtuti noortekeskuses, mängivad kitarri, korraldavad
võistlusi lauamängudes, suhtlevad ja peavad plaane sellise
klubi avamiseks kooli vanas katlamajas. Helitehnika on juba
ostetud, piljardilaud tellitud ja ootab transportimist. Jäänud on
vaid koguda juurde reserve ja remontida ruumid noorte Kohvik
-Klubi jaoks. Edu teile noored!

7. novembril külastasid Loksa Kultuurikeskust vabatahtlikud
Kira Saksamaalt ja Kristjan Rumeeniast, sõbrad Võsu koolist
ja meie Loksa noored. Kira ja Kristjan rääkisid igaüks oma
riigist, traditsioonidest ja kohalikust köögist. Valmistasid oma
riigi traditsioonilisi roogasid ja kostitasid kõiki kohaletulnuid.
Jagasid noortega oma mõtteid selle kohta, miks nad on
vabatahtlikud. Tutvusime teiste riikide kultuuriga ja harjutasime
inglise kõnekeelt.
Vabatahtlikud Kira Saksamaalt ja Kristjan Rumeeniast, sõbrad
Võsu koolist ja meie Loksa noored.

Tehnikaring „Vanast uus“

Meediapädevuse suurendamine

23. jaanuaril 2018. a. Meie Loksa, Kuusalu ja Haljala (varem
Vihula) noorsootöö arendamise koostöö grupi kohtumine
Viinistul.

Loksa, Kuusalu ja Haljala koolide
õpilasesinduste koostöö arendamine

Tehnika remontimise klubi töötab iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval alates kella 18.30-st kuni kella 20.00-ni kooli
vanas katlamajas. Siin võib remontida oma jalgratta või võtta
koost lahti varuosadeks vana mopeedi. Panna kokku tõelise
kardi ja katsetada seda kevadel kooliõues. Me täname ettevõtet
Care Pro OÜ ja noori klubist ringile kasutamiseks antud
tööriistade ja materjalide eest. Tehnikaringi juhendab Pavel
Šitškin. Lugupeetud Loksa linna elanikud, kui teil on katkine
jalgratas või mopeed ja te ei ole veel jõudnud seda ära visata,
siis tooge see meile! Oleme selle üle väga rõõmsad!

Tikkimisring – tehnoloogilise pädevuse suurendamine

Meie ajal on edukas see, kes valdab informatsiooni.
Suvel ootab meie kooliõpilasi ees eestikeelne meedialaager,
sügisel aga sotsiaalsete lühifilmide festival „Märka!“ Kuusalus,
ja me ootame noorte väga aktiivset osavõttu. Paljud filmivad
lühikesi filmijuppe telefoniga. Kas on juba aeg tõsta oma
meisterlikkust ja mõelda millelegi tõsisemale? Luua oma film
sotsiaalsel teemal? Väljendada oma seisukohta? Märgata meie
kogukonnas seda, mida teised juba ei märka?
Üsna pea paigaldatakse Loksa Gümnaasiumisse, Loksa
Muusikakooli ja bussipeatusesse infoekraanid, kus võib
saada mitte ainult teavet eelseisvate sündmuste kohta linnas,
vaid ka vaadata sotsiaalseid lühifilme, kus peaosatäitjaks või
režissööriks võid saada sina!
Praegu toimub meediakeskuse juhendaja koolitus.
Kõik, kes tunnevad huvi osalemiseks festivalil „Märka“ tuleb
registreerumiseks oma lühifilmiga pöörduda Maria Kudrjakova
poole!
Noorsootöö arendamist rahastatakse koostöö vahendusel
Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud, Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt realiseeritavas ja ESF poolt
kaasrahastatavas „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ programmis kirjeldatud
tegevuste raames.
Maria Kudrjakova
Loksa, Kuusalu ja Haljala (varem Vihula) noorsootöö
arendamise koostöö grupi koordinaator
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2018. aasta on Loksa rühma kodutütardele ja noortele
kotkastele alanud tegusalt

4.-5. jaanuaril osales Siim Aksel
Amer Lääne maleva maskiballil, kus
ta polnud lihtsalt külaline, vaid sai
austava ülesande olla üks õhtujuhtidest. Väga hea meel on selle üle,
et koostöö teiste maleva noorte ja
nende juhtidega saab järjest hoogu
juurde.
5. jaanuaril korraldas Marko Metus
Harjumaa puhkpillilaagrile väikese
matkamängu, kuhu kutsus abilisteks
meie noori. Noored panid ise tegevuspunktid üles ja olid kogu ürituse
läbiviijad.
19.-21. jaanuaril osales Pert Paesüld
salgajuhi koolitusel ning nooremad
käisid Alavere rühmalaagris tarkusi
saamas. Lisaks malevate vahelisele
koostööle on tekkinud ka Harju maleva piires palju ühiseid laagreid ja
ettevõtmisi.
21. jaanuaril Loksal toimunud orienteerumisvõistlusel ADIDAS Winter Xdream anti ka Loksa koolile
võimalus sellel osaleda ning Marko
Metus, Kaarel Eelmäe ja Kuusalu
rühma Mattias Idavain haarasid
rõõmuga sellest võimalusest kinni
ning ega tüdrukudki saanud alla

jääda, kahjuks kodutütred on meil
just vanusega välja kasvamas ning
nooremate jaoks oleks see võistlus veel vara olnud. Tüdrukud said
võistkonna kokku Karolina Vaino,
Engela Rajamägi ja Anni Jõe. Mõlemad noorte võistkonnad jõudsid
kontrollajaga finišisse ning said vahva kogemuse!
27. jaanuar olid kõik oodatud Kolgas toimuvale Ekströmi marsile ning
meie noori paluti appi parkimist korraldama. Parkimist aitasid kontrolli
all hoida Pert Paesüld, Alex Alliksaar
ja Andrei Bekker. 7 kilomeetrise raja
kõndisid läbi Karola Rõhlik ja Liisa
Laur. Juhid võtsid ette veidi pikema
tee ning meie läbisime 17,6 km.
Suuremad noorkotkad Marko Metus,
Kaarel Eelmäe, Märt Mägi ja Kuusalu rühmast Mattias Idavain käisid
tutvumas kaitseliitlaste õppusega
talvistes tingimustes.
Ka veebruari algus pole olnud tegevusetu, 03. veebruaril toimusid
kaitseliidu meistrivõistlused murdmaasuusatamises Haanjas. Enamus
noorteklassis võistlejatest moodustasid Loksa noored. Kuigi esikol-

Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefond toetab arendavaid
teraapiaid vajavaid lapsi

Käesoleval aastal keskendub SA TÜ
Kliinikumi Lastefondi põhikampaania “Üleannetus” muusika-,
hipo- ehk ratsutamis-, tegevusja füsioteraapiale, mis mõjuvad
raskelt haigetele lastele arendavalt,
parandavad nende seisundit ja
edendavad lähtuvalt erivajadusest
igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate
haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine
ning lähtuvalt lapse erivajadusest
igapäevatoimingutes
toimetuleku
edendamine. Riiklikud vahendid ei
ole aga piisavad, et tagada kõikidele
raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid.
Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes
elavad maapiirkonnas või kellel ei
ole mingil muul põhjusel võimalik
käia teenusel. Seega aitab Lastefond
raskelt haigeid lapsi kasvatavatel
peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab
nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust
kodutingimustest, kattes teenuse
lisamahu, mida riiklikest vahenditest
ei kompenseerita.
Lastefondi esindajad nendivad, et
arendavate teraapiatega seonduv
temaatika on jõudnud haripunkti
ja tulenevalt suurest abivajadusest
on tõstatunud probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab heategevusfond 17 arendavat teraapiat vajavat
last, kuid arstidelt ja terapeutidelt
saadud infole tuginedes on erinevaid
arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on
annetuste kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kuni riiklikud vahendid
pole piisavad, et neid aidata. Lisaks
survestab Lastefond temaatikat ka
riiklikul tasandil, võttes eesmärgiks

saada Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste nimekirja eraldi
ka hipoteraapia ja muusikateraapia.
Kampaania üks taustaeesmärk on
aga üles leida ka need Eesti lapsed,
kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid teraapiaid, kuid kellele on
need tänaseni kättesaamatuks jäänud
seoses liiga kauge elukohaga keskusest või riiklikult piiratud rahalise
mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale
ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile
eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse
saab esitada nii lapsevanem ise kui
ka arst, sotsiaaltöötaja või perele
lähedane isik. Kui taotluse täitmisel
tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil
info@lastefond.ee. Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse
esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut,
konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning
esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.
Üleannetuse kampaania tipneb
10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi
15 Eesti maakonna suurimates
kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning
tuntud artistide kontserte nautida.
Harjumaal toimub perepäev kell
12:00-15:30 Ülemiste keskuses.
Üritusel esinevad Kristjan Kasearu,
Elephants From Neptune, Trevor,
improteater Ruutu10, foorumteater
EluKunst, Henri Rosumovski standup comedy ja Piruett võimlejad,
päeva juhib Hannes Hermaküla ning
kohal on ka mullimeistrid, näomaalijad, õnneloos, vesitätoveeringute
tegijad ja armastatud koeratüdruk
Lotte koos siga Helmutiga.

miku kohad jäid Harju maleval
saavutamata, siis võitis osalus ning
üldarvestuses saavutati 5-6 koht.
Kõik võistlejad andsid selle koha
saamiseks oma tubli panuse, aitäh
teile Kristiina, Margit, Karola, Martti, Pert, Marko, Kevin, Siim Aksel,
ja Tarmo, kes oma osalemisega oli

eeskujuks noortele!
Ees ootavad veel veebruari koolivaheajal laagrid Loksal ja maakondlik
Alaveres.
Veebruaris on antud kodutütardele ja
noortele kotkastele au heisata Pika
Hermanni tornis lipp. Loksa rühmast

on 15. veebruaril lippu heiskamas
Märt, kes võtab kaasa Marko ja Siim
Aksli ning 20. veebruaril on Kaarel
Kuusalu Mattiase kaaslasena päikesetõusu tervitamas.
Margit ja Tarmo Amer
Loksa rühma juhid

Ülekooliline Playbox
30.
jaanuaril
toimus
Loksa
Gümnaasiumis
traditsiooniline
Playboxi võistlus. Teemaks „EV
100“. Esitatav teos pidi olema eesti
autorilt.
Võistlusel osales 9 klassi. Hindamine
toimus kahes vanusegrupis: 1.-4.
klassid ja 5.-12.klassid.
Esimese vanuserühma võitjat ootab
ees maakondlik Playboxide võistlus
9. märtsil Kosel.
Uuendusena võtsime kasutusele
originaalklipi katkendi näitamise:
enne, kui teadustati esitatav teos ja
esineja, vaadati ekraanilt katkendit
originaalesitajast.
Žürii oli 5-liikmeline: õpilased Anna
Zaharjaš ja Marko Metus, õpetajad
Glaidi Aasrand ja Sulev Valdmaa
ning külalisena Lauri Metus.
Eripreemiad:
Ksenija Kozhikhova (4.b) – parim
jäljendaja (Getter Jaani)
Kaisa Kütt (3.a) – parim
ümberkehastuja (ansambel
Metsatöll solist)
Jessika Jõesaar (4.a) – parim
vuntsiga solist (ansambel
Kukerpillid)
Jevgeni Fjodorov (12.) – parim
kontserdikülastaja
Siim Aksel Amer (12.) – kõige
saamatum esineja
Kevin Fjodorov (9.a) – kõige
tumedam solist (Dave Benton)
Kregor Latt (6.a) – parim kostüüm
(Üllar Jörberg)
Annemari Adler (9.a) – suurim
üllataja (Karl-Erik Taukar)
1.-4.klasside arvestuses:
I koht 3.a klass: Valter Ojakäär/
Leelo Tungal „Oma laulu ei leia ma
üles“ (ansambel Metsatöll)
II koht 1.a klass: Stig Rästa/Fred
Krieger „Seitse pühapäeva“ (KarlErik Taukar)
III koht 2.a klass: Vello Toomemets/
Hando Runnel „Maa tuleb täita
lastega“ (uusversioon laulust)

5.-12.klasside arvestuses:
I koht 9.a klass: Alo Mattiisen
„Ei ole üksi ükski maa“ (laulu
uusversioon saatest „Tujurikkuja“)
II koht 12.klass: Arvo Pärt
„Aliinale“

III koht 6.a klass: Mix lauludest
„Jätke võtmed väljapoole“, „Aeg ei
peatu“, „Aasta ema“, „Sein on ees“,
„Kutse tantsule“. Esitajad Anne
Veski, Ivo Linna, ansambel Naised
köögis, Raul Sepper, Üllar Jörberg.
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ADIDAS Winter Xdream - 21.01.2018 Loksal
Võistlustest võttis osa 152 kolmeliikmelist võistkonda. Ilm oli mõnusalt talvine.
Start ja finiš olid Loksa kooli eest ja orienteerujatel tuli punkte võtta tervelt Pärispea poolsaarelt. Kõiki punkte läbiv
linnulennuline distantsi pikkus oli 37 km. Kaugeim punkt oli tiigi kaldal Viinistu-Pärispea tee ääres.
Meeste arvestuses oli parim Team Nordwood (Raido Saar, Peeter Poopuu, Priit Poopuu), teise koha saavutas
Salomon S-Lab (Leivo Sepp, Rait Pallo, Timmo Tammemäe), kolmandaks tuli võistkond MATKaSPORT (Erik
Aibast, Alar Abram, Silver Eensaar).
Segavõistkondadest võitis esikoha Hawaii Express team (Mari-Liis Mõtus, Andrei Gristsenko, Lauri Malsroos),
teiseks tuli võistkond ADIDAS Adventure (Ülari Kais, Sille Puhu,Tarmo Siimsaare) ja kolmandaks võistkond
Suprema (Viivi-Anne Soots, Toomas Marrandi, Kait Vahter).
Naiste arvestuses võitis esikoha Linnaorienteerumine.ee (Grete Gutmann, Eleri Hirv, Piibe Tammemäe), teiseks
tuli võistkond Tüüpiline naiskond (Kristi Helekivi, Hannula-Katrin Pandis, Margret Zimmermann), kolmanda
koha sai võistkond Peaaegu Head Inimesed (Marion Tibar, Laura Maasik, Maris Terno).
Rohkem on infot https://www.xdream.ee/tulemused, seal on üleval ka tore võistluste video.
Suur tänu võistluste organiseerijatele ja kõikidele osalejatele!

LINNAVARA MÜÜK

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
alljärgneva linnavara:
1. Endise laboratooriumihoone kinnistu
aadressil Kalurite tn 2b, Loksa linn,
pindalaga 7195 m², sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
21600 eurot.
Kinnistu asub looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes 250 m.
Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
2. Kinnistu aadressil 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.
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.
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
08.03.2018 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45
Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

MTÜ Pensionäride ühendus Loksa Kompass
liikmed,
kutsume Teid osa võtma Vastlapäeva

pannkoogi konkursist,
mis toimub 18. veebruaril 2018.a

MTÜ Loksa Kompass ruumis
aadressil Tallinna tn 49 (bussijaam) II korrus.

Konkursi algus kell 14.00.
Ootame aktiivset osalemist!
Info tel 5804 4170 Tatjana

19. veebruaril alates 10.00

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

2. märtsil kell 14.00 Loksa Kultuurikeskuse saalis
Film on valminud Loksal ja selle ümbruses. Filmi alguses, tänavastseenides
osalevad ka Loksa Gümnaasiumi õpilased. TULE VAATAMA!
Lugupeetud lapsevanem

OÜ Loksa Haljastus võtab tööle
KOJAMEHE
Tööülesanded
Heakorra ja koristustööd määratud territooriumil:
• igapäevane ettenähtud hoolduspiirkonda kuuluvate
haljasalade ja lilleklumpide hooldus ning korrashoid;
• kõnniteede ja platside korrashoid vastavalt aastaajale sh
lume koristus ja libeduse tõrje
• jäätmete kogumine, ladustamine vastavalt vajadusele ja
korraldustele.
Nõuded kandidaadile: kohusetundlik, täpsus
Tööandja poolt: ülesannete täitmiseks vajalikud töö- ja
kaitsevahendid.
Kandideerijatel esitada avaldust:
Loksa Haljastus kontorisse aadressil Tallinna tn 45
(II korrus), Loksa linn või saata e-postiga aadressile
haljastus@loksa.ee või saata postiga aadressil OÜ Loksa
Haljastus, Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn
Infot saab haljastus@loksa.ee või tel 5551 2015.

1. septembril 2018 Loksa
Gümnaasiumi eesti õppekeelega
1. klassi tulevatele õpilastele
toimub vestlus klassijuhatajaga
ajavahemikul 02.04. - 13.04.2018.
Koolikohustuslik on laps, kes
jooksva aasta 1. oktoobriks saab
seitsmeaastaseks.
Palume registreeruda vestlusele
hiljemalt 30. märtsiks 2018 Loksa
Gümnaasiumi kantseleis või
tel 622 1421. Loksa Gümnaasiumi
juhtkond ja klassijuhataja
Malle Krusell.

