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Tänusõnad, mis tulevad südamest
Aasta 2020 oli eriline. Eesti riigi elukorraldus on muutunud,
meie inimeste elukorraldus on muutunud, meie ise oleme
muutunud. Rohkem kui kunagi varem vajame üksteise toetust,
tähtsamaks kui varem on meie jaoks kujunenud telefonikõne
sõbralt, tuttavalt, sugulaselt, sest isoleeritus on paljude jaoks
muutunud üle jõu käivaks. Lapsed igatsevad kooli, tööinimesed
tööle minekut. Oleme muutunud. Oleme täna hoolivamad, iga
meie samm on enam kalkuleeritud, harjumuseks on saanud
kätepesu ja maskikandmine. Täna tahame me tänada rohkem
kui tavaliselt neid, kelle tööst oleme kõik sõltuvad - poemüüjaid,
lasteaednikke, õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, politseinikke ja
muidugi meie arste, kiirabitöötajaid ja päästjaid.
30. detsembril külastasid linnavolikogu aseesimees Helle
Lootsmann, abilinnapea Hilleri Treisalt ja majandustöötaja
Aivar Kaskla heade soovide ja magusate kingitustega Loksa
Eakate Kodu, Loksa perearste ja Karell kiirabi Loksa osakonda.
Hea oli kuulda Loksa Eakate Kodu omanikult Monika Puldrelt
ja perenaiselt Meedi Kõivilt, et 28. detsembrist on mõlemad
Loksa Eakate Kodu majad viirusevabad. Rõõmustame koos
nendega ja täname neid tubli töö ja koostöö eest. Täname
südamest meie perearste Mall Idavainu, Tatjana Proskurinat
ning nende personali ja Loksa kiirabibrigaade suure panuse
eest meie kõigi jaoks raskel ajal ning asjaliku koostöö eest
Terviseameti peadirektor Üllar Lannot. Ainult koostöö ja ühiste
pingutustega suudame seljatada kurja koroona pandeemia.
Siinkohal täname ja soovime vastupidavust Kuusalu söögitoa
perele, kelle abiga jõudsid Loksale ilusad ja lõhnavad värsked
kringlid.
Head loksalased – ainult meie teadmisest ja suhtumisest, et kui
me kaitseme naabrit, sõpra, sugulast, siis me kaitseme ka ennast
ja oma peret - me hoiame oma linna ja valda viirusevabana.
Hea loksalane ja Kuusalu valla rahvas – väldime mittevajalikke
kontakte ja oleme hoolivad, siis oleme hoitud.
Tugevat tervist soovides
Helle Lootsmann
Loksa Linnavolikogu aseesimees
Hilleri Treisalt
Loksa abilinnapea, Kuusalu vallavalitsuse liige
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Uue valitsuse
koalitsioonileping
väärib kindlasti
lugemist

Tunnistan ausalt, et minu arvates
moodustatav koalitsioon pärast
eelmise lagunemist oligi vast ainus
reaalne võimalus, ehkki pärast
peaministri tagasiastumist sellisel
moel koalitsiooni moodustamise käik
ise veidi kummaline. Aga samas, elus
on vahel nii, et sündmused poliitika
tagatubades kulgevad kiiremini,
kui asjaosalised isegi aru saavad.
Et taktikalised eesmärgid kaaluvad
üle strateegilised, on samuti tänane
reaalsus.
Reformierakonna ja Keskerakonna
ühisavaldusega tutvudes näib, et
erakonnad on otsimas ühisosa
ka nendes küsimustes, kus seni
nn punased jooned olid maha
pandud. On äärmiselt sümpaatne,
et partnerid avalikkuse ette tulid
ühisavaldusega juba enne ametlike
koalitsioonikõneluste alustamist.
Mõnele uurivale Päevalehe ajakirjanikule piisas aga juba avalikustatud ühisavaldusest, et meile
kõigile kiirkorras selgeks teha, mida
seal palju, mida vähe ja millest
ei peaks üldse rääkima, sest olla
suisa piinlik. No näiteks rääkida
osalusest Euroopa Liidus, NATO-s
ja ÜRO-s või vähemuste õiguste ja
eraelu puutumatuse eest. Tarkade
kommentaarideta ei jäänud ükski
punkt ega mõte.
Aga siin on minul jälle piinlik
ajakirjanike pärast, kes oma nupukeste
ja klikkide pärast tormi jooksevad.
Võtke rahulikult lugupeetavad.
Oodake ära koalitsioonileping, mis
kindlast annab Teile palju võimalusi
nii analüüsiks kui omapoolsete
tarkuste avaldamiseks.
Jõudu tööle!
Värner Lootsmann
Loksa linnapea
Kuusalu Vallavolikogu esimees

Mõtteid alanud aasta uuteks väljakutseteks

Lõppenud aastat võib teatud mõttes nimetada A.J. Borkvelli
aastaks, kuna 19.01.2020 möödus 130 aastat Loksal elanud ja
alghariduse saanud matemaatiku ja haridustegelase sünnist. Tänud
kõigile, kes sellesse panustasid ja tema elutööd taaselustasid.
Alanud 2021. aastat võime omakorda nimetada Lahemaa aastaks,
kuna meie esimene rahvuspark saab 1.juunil 50 aastaseks.
Loksa on Eestimaa põhjapoolseim linn, mille territooriumist
on viiendik looduskaitse all, millest 8,6 hektarit ühtib Lahemaa
rahvuspargiga. Seega on põhjust ja vajalik mõelda mida ja kuidas
saab Loksa koos oma elanike ja töötajatega sellesse panustada.
Arvestades, et Loksalt viivad kõik teed ja rajad rahvusparki, siis
kindlasti on sel aastal oodata juubelil osalejaid ka Loksale.
Linna ajalugu, mererand ja loodus pakuvad selleks häid
võimalusi. Kas külaline tahab Loksale tagasi tulla, sõltub väga
palju igast loksalasest: hoida oma linn, jõeorg, rand, nõmmemets
puhtana on igaühele jõukohane.
Ajaloost on teada, et Loksal on olnud mitu pagariäri, kuid praegu
ei ole Loksat külastaval turistil võimalik nautida kohvi ning
kaunist loodust. Eestimaal on viimastel aastatel moes korraldada
kodukohvikute päevi. Loksal on palju eramaju ja kauneid aedu.
Loksal on ka mitmeid väga häid kodukokkasid. Lahemaa juubeli
puhul korraldatav kodukohvikute päev või päevad võiks olla üks
toredatest ettevõtmistest.
Lahemaa ja Loksa on rikkad inimeste poolest, kelle töid ja
tegemisi teatakse ka kodukohast kaugemal. Looduskaitsekuul
toimub Loksal Lahemaa rahvuspargi teemaline konverents, milles
ettevalmistusse ja teostusse on võimalik Loksa ja Lahemaaga
seotud noortel oma panus anda. Kui teil on kodus fotosid või
elasite rahvuspargis selle algaastatel ning olete nõus jagama
oma mälestusi, siis palun andke endast teada. Loome noortele
võimaluse saada ise teadlikumaks, jagada seda külalistele ning
talletada kohalikku loodus-ja kultuurilugu.
Loksa on sooja merevee ja liivaluidete tõttu 100 aastat tagasi
olnud ihaldatum suvituskoht kui Võsu. Siia oli võimalik tulla nii
meritsi kui maad mööda. Siis oli võimalik jõel sõita ka kohapeal
tehtud vesijalgrattaga.
Soovin, et paljude poolt ennustatud muutuste aasta julgustaks
loksalasi väärtustama oma kodulinna erilisust ning tutvustama
seda külalistele ja panustama sellesse, et Lahemaa rahvuspargi
külastaja sooviks siin peatuda, siin alustada ja/või lõpetada
loodusmatka, et loodusturisti jaoks oleks siin olemas vajalik
teenindus.
Huvitavate tegevuste aastat!
Maie Itse
Lahemaa Looduskool

Lähenemas on projekti taotlemise kuupäev Loksa linna noortele
Lähenemas on Loksa linna noortele projektitoetuse taotluse
esitamise tähtaeg mis on 20. veebruar 2021.
Loksa linnas saavad noored esitada projekti taotlust neljal korral
aastas milleks on 20.veebruar, 20.mai, 20.august ja 20.november.
Taotlemise tingimuste ja korraga saab tutvuda Loksa linna

kodulehel https://www.loksalinn.ee/eeskirjad-haridus ‘‘Loksa linna
noortele projektitoetuse andmise tingimused ja kord’’ ning Riigi Teatja
lehel
https://www.riigiteataja.ee/akt/421022020029?leiakehtiv.
Õnne Arba
noorsootöö-ja avalike suhete spetsialist
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Leelo Tungal sai Harjumaa
aukodanikuks
Harjumaa Omavalitsuste Liit tunnustas Leelo Tungalt Harjumaa aukodaniku
märgiga.
Põline harjumaalane Leelo Tungal pälvis tunnustuse luule- ja
proosaloominguga kultuurilukku särava jälje jätmise ning meie kultuuri- ja
kogukonnaellu pikka aega antud panuse eest.
Harjumaa aukodaniku teenetemärk on Harjumaa Omavalitsuste Liidu
poolt kord aastas antav Harju maakonna kõrgeim tunnustus, mis antakse
maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste ära
märkimiseks.
Leelo Tunglale Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine otsustati HOL-I
juhatuse 13. jaanuari 2021 otsusega nr 1.
Harjumaale olulisi, erinevatel elualadel tegutsevaid isikuid on aukodaniku
teenetemärgiga tunnustatud 2009. aastast. Seniste Harjumaa aukodaniku
teenetemärkide kavaleride nimekiri on kättesaadav http://hol.ee/361
Traditsiooniliselt toimub maakonna aukodanikule tunnustuse üleandmine
Eesti Vabariigi aastapäevaks korraldataval vastuvõtul. Sel aastal antakse
teenetemärk laureaadile üle kevadel, pärast koroonakriisi taandumist
korraldataval tänuüritusel, kus tunnustatakse ka Harju maakonna
teenetemärkide ja HOLMER-I tunnustusauhindade saajaid.
Helle Lootsmann
Harjumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees

Harjumaa Omavalitsuste Liit
jagas tunnustust
Teenetemärk nr 100 antakse Heino Reeselile.
Harjumaa Omavalitsuse Liidu juhatus otsustas anda 2020. aastal Harjumaa
teenetemärgid nendele väljapaistvatele harjumaalastele:
- Heino Reesel – Harjumaa ühistegevuselise kaubanduse pikaaegne edendaja
- Marju Randlepp – Harjumaa hariduselu edendaja
- Ülle Tamm – Harjumaa kohaliku ajakirjanduse edendaja, infovabaduse
eest seisja
- Jan Trei – Harjumaa kohalike omavalitsuste arengusse ja ühistegevusse
panustaja.
Kõik teenetemärgi saanud on paistnud silma oma tähelepanuväärse töö või
maakonnale osutatud teenete poolest.
Harjumaa väljapaistvaid inimesti austatakse ja tunnustatakse Harjumaa
teenetemärgiga 1996. aastast.
Harjumaa Omavalitsuste Liit

Loksa Linnavalitsus
pakub tööd
EHITUSSPETSIALISTILE
Teenistusülesanded
Ehitusspetsialisti ülesandeks on
korraldada Loksa linnas planeerimis- ja
ehitusalast tegevust.
Loe täpsemalt: https://www.loksalinn.
ee/toopakkumised
Haridustase: ehitus-, arhitektuuri- või
ehitusökonoomika alane kõrg- või
rakenduslik kõrgharidus.
Keeleoskus: eesti keelt C1-tasemel ja
vene keele ametialase sõnavara osas
Teenistuskoha andmed
Teenistuskoha asukoht: Harju maakond,
Loksa linn, Tallinna tn 45
Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)
Teenistuskohale asumise aeg:
kokkuleppel
Põhipalk: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust,
motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat
haridust tõendavatest dokumentidest
märgusõnaga „ehitusspetsialist“
hiljemalt 29.01.2021. a e-posti
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.

Tunnustati silmapaistvaid harjumaalasi
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL),
ühendab katusorganisatsioonina kõiki
Harjumaa omavalitsusi k.a pealinn
Tallinn ja pärast maavalitsuste
likvideerimist korraldab enam kui
varem maakonna elu s.h jagab
ka maakondlikke tunnustusi.
Tunnusauhind HOLMER (sõnaühend
HOL ja Me Ehitame Riiki), on kunstnik
Aivar Simsoni valatud pronkskuju,
mis omistatakse enim silmapaistnud
omavalitsusjuhtidele ning -tegelastele
HOL-i juhatuse otsuse alusel ja
antakse traditsiooniliselt üle igal
aastal korraldataval Harjumaa Ballil
30. detsembril. Nii oli see enne
koroonakriisi – tänavu seisavad
pronksmehed riiulil ja ootavad esimest pidulikku tänuüritust, et leiaksid
auväärse koha oma peremehe riiulil.
Kõiki HOLMER-i saajaid ühendab
pikaaegne ja tulemuslik töö nii
maakonna kui kohalikul tasandil,
millega nad on teeninud kogukonna
ja kolleegide tunnustuse. Harjumaal
jagati seekord HOLMEREID juba
üheksandat korda.
SUURE HOLMER-i pälvis Kuusalu valla eelmine vallavanem Urmas
Kirtsi, VÄIKESE HOLMERI-ga
tunnustati Loksa abilinnapead Andres
Kasklat ja Anija abivallavanemat
Marge Rajat. Kõiki tunnustatuid
seob pikaaegne ja tulemuslik, südamega tehtud töö oma kodulinnas –
vallas.
Ida-Harjus on HOLMER-I omanikke
nüüd neli, 2019. aastal autasustati
SUURE HOLMERIGA endist Harju maavanemat ja tollast Loksa
linnapead Värner Lootsmanni, aastal
2013 VÄIKESE HOLMERIGA endist Loksa linnapead ja tollast Loksa
Linnavolikogu aseesimeest Helle
Lootsmanni.
Seekordne SUURE HOLMERI omanik Urmas Kirtsi on olnud Kuusalu
vallavanem novembrist 1993 kuni
november 1996, 2009 november
kuni mai 2018 ja november 2018

Loksa Linnavalitsus pakub tööd
LINNAVARA JA
KOMMUNAALMAJANDUSE
SPETSIALISTILE
Teenistusülesanded
Linnavara ja kommunaalmajanduse
spetsialisti ametikoha eesmärk on korraldada
kommunaalmajandust linnas ning linnavara
valdamist, kasutamist ja käsutamist.
Loe täpsemalt: https://www.loksalinn.ee/
toopakkumised
Nõuded kandidaadile
Haridustase: kõrgharidus
Keeleoskus: eesti keelt C1-tasemel ja vene keele
ametialase sõnavara osas
Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti
kasutamise oskust
Teenistuskoha andmed
Teenistuskoha asukoht: Harju maakond, Loksa
linn, Tallinna tn 45
Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)
Teenistuskohale asumise aeg: kokkuleppel
Põhipalk: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest
dokumentidest märgusõnaga „linnavara ja
kommunaalmajanduse spetsialist“ hiljemalt
29.01.2021. a e-posti 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.

kuni detsember 2020. Panustanud
piirkonna arengusse Leader grupp
MTÜ Arenduskoda juhatuse esimehena. Urmas Kirtsi on osalenud
Kuusalu vallas avalikus teenistuses
kokku 20 tulemuslikku aastat, sellest
vallavanemana 14 aastat. Aastatel
2000 oli ta valitud HOL-i juhatuse
esimeheks. Urmas on olnud hea
kolleeg ametikaaslastele, inspireeriv
ja alati toetav. Alates 2021. aastast
asus Urmas Kirtsi tööle riigiametis.
Andres Kaskla – 30 aastat tulemuslikku tööd Loksa linna ja Harjumaa
hüvanguks. 1990 valiti Andres
Kaskla Loksa alevivanemaks, 1993.
aastal Loksa linnapeaks. 2002-2006
töötas Andres Kaskla Loksa linna
kommunaalmajanduse spetsialistina
ning alates 2006. aastast töötab Loksa
abilinnapea. Andrese juhtimisel oli

Loksa linnavalitsus pakub tööd
AVALIKE SUHETE JUHILE
Tööülesanded
Avalike suhete juhi töökoha eesmärk on Loksa
Linnavalitsuse ja Loksa Linnavolikogu ning hallatavate
asutuste tegevuse kajastamine pressis, avalike
suhete korraldamine, ajalehe Loksa Elu väljaandmise
korraldamine, Loksa linna maine kujundamine, linna
kodulehe haldamine. Loe täpsemalt:
https://www.loksalinn.ee/toopakkumised
Nõuded kandidaadile
- Haridustase: kõrgharidus
- Keeleoskus: eesti keelt C1-tasemel ja vene keele
ametialase sõnavara osas
- Arvutioskus: omama ametikohal vajalikku arvuti
kasutamise oskust
Kasuks tuleb eelnev töökogemus ajakirjanikuna või
avalike suhete juhina kohalikus omavalitsuses.
Teenistuskoha andmed
Töökoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn,
Tallinna tn 45
Koormus: 1,0 (täistööaeg)
Töökohale asumise aeg: kokkuleppel
Töötasu: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust, motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust tõendavatest
dokumentidest märgusõnaga „avalike suhte juht“
hiljemalt 29.01.2021. a e-posti 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.

Loksa linn HOL-i asutajaliige, alates 1992. aastast. Andres Kaskla
panus Loksa linna arendamisse on
silmapaistev - 25.augustil 1993
sai Loksa linna staatuse, 1997
pälvis linn Eesti kõige õnnelikuma
linna staatuse. Andres on rahulik,
abivalmis - temasse suhtutakse
suure austusega, sest asjalikkuse ja
rahulikkusega lahenduvad paremini
ka linnaelanike mured. Teenete eest
kohaliku elu edendamisel on Andres
pälvinud Harjumaa teenetemärgi
2006. ja Loksa linna teenetemärgi
2007. aastal.
Palju õnne veel kord, soe kallistus
laureaatidele!
Helle Lootsmann
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
aseesimees

Loksa linnavalitsus pakub tööd
LASTEKAITSE- JA
SOTSIAALNÕUNIKULE
Ametikoha põhieesmärgiks on elanike seadusega
tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine
toetamise ning mõjutamise kaudu ja lastekaitse töö
korraldamine, lapsevanemate ja laste nõustamine,
vanemliku hoolitsuseta laste õigustekaitse ja nendele abi tagamine Loksa linnas, koolikohustuse täitmise üle järelevalve teostamine, sotsiaalnõustamine.
Loe täpsemalt: https://www.loksalinn.ee/
toopakkumised
Nõuded kandidaadile
- Haridustase: kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas
- Keeleoskus: eesti keel C1, vene keel – kesktase,
kasuks tuleb inglise keele oskus
- Arvutioskus: hea
Teenistuskoha andmed
Ametikoha asukoht: Harju maakond, Loksa linn,
Tallinna tn 45
Koormus: 1,0 ametikohta (täistööaeg)
Ametikohale asumise aeg: kokkuleppel
Põhipalk: kokkuleppel
Kandideerimiseks ootame avaldust,
motivatsioonikirja, CV-d ja koopiat haridust
tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Lastekaitse- ja sotsiaalnõunik“ hiljemalt 29.01.2021. a
e-posti aadressile linn@loksa.ee või saata postiga
aadressil Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn või tuua
LoksaLinnavalitsusse. Infot saab linn@loksa.ee või
tel 603 1253.
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Ikka veel Loksa joogiveest
Ööl vastu pühapäeva, 10 jaanuari puhkes Loksal ühes aiamajakeses tulekahju.
Tuletõrjujad olid kiired ja kustusid põlengu, enne kui see suuremat kahju
oleks jõudnud teha. Tuletõrjujate hea töö annab aga halbu tagajärgi Loksa
ühisveevärgile. Tänapäeva päästeautod on varustatud võimsate pumpadega
ja kui neid hüdrantidest veega täidetakse, tõmbavad nad kujundlikult
väljendudes torud tühjaks. Vahel isegi nii võimsalt, et meie pumbajaamade
pumbad lülituvad välja. Tänapäeva päästetehnika on võimas ja peabki olema.
Meie veetorustikus hakkavad aga toimuma seetõttu protsessid, mis igapäeva
rutiinis ei ole märgatavad. Kunagi ma juba kirjutasin, et meie joogivesi on
looduslik, see tähendab selles on käimas bioloogiline elu. Bakterid, vetikad,
muud elusolendid, koos vees lahustunud ainetega moodustavad sisuliselt
„puljongi“. See on loomulik ja seda vältida ei ole võimalik. Vee tarbijate,
ehk siis inimeste organism on sellega harjunud ning normide piiresse
jäävad näitajate puhul ei tekita see organismile kahju. Apteegi vett, ehk siis
tehniliselt puhastatud vett ei ole soovitatav juua. See on lausa kahjulik.
Kogu see torustiku bioloogia elab nii nagu kõik muudki elusolendid. Nad
sünnivad, kasvavad, paljunevad ja surevad neis torudes. Oma elu veedavad
nad torude seintel. Nad kohanduvad torus olevate elamistingimustega.
Eelkõige vee voolukiiruse, temperatuuri, hapniku vaeguse, „toiduainete“
kooslusega jne. Kõike seda me ei pane tähele nii kaua, kuni mõni parameeter
ei muutu. Tulekahju puhul põhjustavad autode pumbad vee voolule suure
surve , tekib rõhkude vahe ja kogu see „ollus“ hakkab liikuma. Ja seda mitte
ainult magistraaltorudes vaid ka harutorudes, neis, mis viivad vee majadesse.
Ka seal lüüakse normaalne bakterite elukeskkond segamini. Ja nii saamegi
kraanist vee, mida kuidagi juua ei julge. See on sademega, ebameeldiva
lõhnaga vahel ka „värviline“.
Süüdistada kedagi sellise vee tekkimisel ei ole mõtet. Tuleb lihtsalt lasta kraaniveel
mõnda aega joosta. Siis toob vesi endaga välja ka liikuma hakanud sade.
Kas sellist asjade käiku oleks võimalik vältida? Täielikult kahjuks mitte.
Tulemust annab veetorustiku pesu. OÜ Loksa Haljastus on seda iga aasta ka
võimaluste piires teinud. Aga kindlasti tuleks läbi pesta ka hoonete sisesed
torustikud. Seda tööd peavad tegema hoonete omanikud. See on nende vara
ja oma vara tuleb hooldada.
Täiendavaid filtreid ei soovita panna, kuna iga filter aeglustab vee voolu
kiirust, andes seega bakteritele võimalusi paremateks elutingimusteks. Kui
ikka tahetakse täiendavat filtrit panna, siis tuleb seda lasta teha spetsialistil,
kes arvestab filtri valikul tellija soove, vee keemilist koosseisu, torustiku
tehnilist olukorda, veetarvidust ja muid tegureid. Iga filter on mõeldud
täitma kindlat tõrjeülesannet, siis on see tõhus. Lihtsalt mõne filtri umbropsu
ostmine on raha raiskamine ja kasu asemel hoopis probleeme lisandav.
Loksa joogivett kontrollivad regulaarselt Terviseamet ja reovett
Keskkonnaamet. Analüüsid näitavad, et meie joogivesi on kõlbulik I klassi
parameetritele vastav vesi. Ka reovee suhtes ei ole probleeme. Meie puhasti
efektiivsus on kõrge, 97-98% saastast võetakse heitveest välja.
Lõpetuseks. Meie põhjaveest saadav joogivesi on mangaani ja rauarikas.
See lihtsalt on nii. Vesi võetakse sügavalt ja väga iidsetest kihtidest.
Pumbajaamades on filtrid, mis enamuse liigsetest ainetest veest eraldavad.
Aga mitte kõik. Praegu need filtrid töötavad nii nagu tehnilised parameetrid
seda nõuavad. Aga ka neis sügavustes elavad bakterid. Need on kohandunud
neile tingimustele, kus hapnikku ja toitaineid on vähe. Jõudes veetorustikku
nende elukeskkond tunduvalt paraneb ning elutsükkel kiireneb, koos sellest
tulenevate tagajärgedega.
Soovin kõigile kannatust ja rahulikku meelt. Meie omapoolt teeme seda,
mida suudame ja siiani on meie joogivesi väga hea.
Raik Saart, OÜ Loksa Haljastus

Loksa Linnavolikogu tegevusest
Loksa Linnavolikogu IX koosseis
40. istung toimus 18. detsembril.
Istungit juhatas volikogu
esimees Rein Heina. Osales 11
volikogu liiget, linnapea Värner
Lootsmann, abilinnapea Andres
Kaskla, finantsist-raamatupidaja
Merle Aasa.
Volikogu jätkas Loksa linna
2020. aasta I lisaeelarve eelnõu
menetlemist.
Kaks lugemist läbinud lisaeelarvega
suurendas volikogu linnavalitsuse
ettepanekul põhitegevuse tulusid
245,2 tuhande euro võrra,
põhitegevuse kulusid 132,8 tuhande
euro võrra ja investeeringute mahtu
100,0 tuhande euro võrra.
Põhjalikuma ülevaate Loksa linna
2020. aasta eelarvest ja I lisaeelarvest
saab Loksa linna veebilehelt http://
www.loksalinn.ee/eelarve
Volikogu kehtestas uue reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja
Loksa linnas. Uue eeskirja

vastuvõtmise tingisid riigikogu
poolt veeseaduses tehtud
muudatused. Ühiskanalisatsiooniga
on Loksa linnas ühendatud ca
80% kinnistuid, ühiskanalisatsioon
puudub Nõmmes ja Lõuna tänava
piirkonnas ca 100 kinnistul. Need
kinnistute omanikud kasutavad
reovee kogumiseks mahuteid, mida
tühjendatakse autoga. Käesolev
eeskiri reguleerib mahutite
rajamist, kasutamist ja vajadusel
likvideerimist. Eelnõus ette nähtud
uus tähtaeg, millal olemasoleva
mahuti omanik peab taotlema
linnavalitsuselt kohtkäitlusloa. Aega
selleks on antud kuni 01. juulini
2021. Inimesed saavad mahutite
rajamiseks taotleda KIK-ist toetust.
Volikogu kehtestas uue Loksa
linna valdamise, kasutamise ja
käsutamise korra. 2010. aastast
kehtinud korda oli volikogu
muutnud kahel korral: seoses euro
kasutusele võtmisega ja riigihangete
seaduse oluliste muudatustega.

Uue korra aluseks on võetud hetkel
kehtivad õigusaktid.
Toimus Loksa linna 2021. aasta
eelarve projekti 1. lugemine.
Linnavalitsuse ettepanekul, mida
toetas ka volikogu majandus- ja
eelarvekomisjon, võttis volikogu
eelarveprojekti edasiseks
menetlemiseks aluseks. Projekti
1. lugemine lõpetati ja see suunati
2. lugemisele. Muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks kinnitati
4. veebruar 2021.
Volikogu määruste vastuvõtmise
poolt hääletas 10 volikogu liiget. Ilmi
Ternovskaja hääletas nagu alati vastu.
Istungi eelnõudega saate tutvuda
linna kodulehel http://
www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Rohkem informatsiooni Loksa
kohaliku omavalitsuse tegevusest
linna kodulehelt
http://www.loksalinn.ee/
Rein Heina
Volikogu esimees

Suurjäätmete vedu

Jäätmejaam on
Aastal 2021 toimuvad
omanikud aga oma territooriumile
avatud:
Aastal 2021
toimuvad
suurjäätmeveod
20.01, 17.03,
nii, suurjäätmeveod
et on tagatud juurdepääs.
Tallinna tn 5a, Loksa
20.01, 17.03, 12.05, 07.07, 01.09, 27.10
ja 22.12

12.05, 07.07, 01.09, 27.10 ja 22.12
Kui avaldust ei saa e-postiga
Sooviavaldus tuleb esitada äraveole saata, siis võib selle tuua Loksa
eelneva nädala jooksul, e-postile Linnavalitsusse.
Sooviavaldus tuleb esitada äraveole eelneva nädala jooksul, e-postile
karin.ilves@loksa.ee.
karin.ilves@loksa.ee.
Avaldusse
tuleb märkida jäätmeveo Suurjäätmeid ei tohi välja tuua
Avaldusse
märkida jäätmeveo (ASvarem
Eesti Keskkonnateenused)
lepingu
(AS
EestitulebKeskkonnateenused)
kui üks nädal enne toimuvat
numbernumber
ja omaniku
nimi, aadress
ligikaudne jäätmete
maht
(m3).
lepingu
ja omaniku
nimi, ning
suurjäätmevedu.
Kui ei ole
võimalik
Kortermajade
elanikel palume
suurjäätmed
aadress
ning ligikaudne
jäätmete
oodata panna
järgmisejäätmekonteinerite
suurjäätmeveoni
juurde.
Eramaja
omanikud elanikel
aga oma siis
territooriumile
nii, et on tagatud
maht
(m3).
Kortermajade
tuleb suurjäätmed
viia
juurdepääs. suurjäätmed
Kui avaldust ei saa
e-postiga
saata, siis(1m3
võib selle
tuua
Loksa
palume
panna
jäätmejaama
maksab
9.60€).
Linnavalitsusse. juurde. Eramaja
jäätmekonteinerite
Suurjäätmeid ei tohi välja tuua varem kui üks nädal enne toimuvat
suurjäätmevedu. Kui ei ole võimalik oodata järgmise suurjäätmeveoni siis
tuleb suurjäätmed viia jäätmejaama (1m3 maksab 9.60€).
NB! Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi, sh autorehve,
ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid,
sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid.
Suurjäätme äravedu maksab 0,01€ 1m³ kohta, tasu lisatakse järgmisele AS
Eesti Keskkonnateenused arvele.

E 10.00-15.00
K 12.00-19.00
N 12.00-19.00
L 10.00-15.00

JÄÄTMEJAAMAS TASUMINE
SULARAHAS.
Loksa jäätmejaama
operaator on Tallinna
Jäätmekeskus. Vaata infot
ka www.loksalinn.ee/loksajaatmejaam

Suurjäätmete äraveoga tegeleb:arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves, tel: 5304 8333, e-post: karin.ilves@loksa.ee

Maamaksust
Maamaksukohustuse määramiseks
võtab Maksu- ja Tolliamet aluseks
omandiõiguse või kasutusõiguse
olemasolu maksustamisaasta 1.
jaanuari seisuga.
Maksu- ja Tolliamet väljastab
maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa
kohta hiljemalt 15. veebruariks.
E-MTA registreeritud kasutajale,
kelle e-posti aadress on Maksuja Tolliametile teada, saadetakse
maamaksuteade ainult elektroonselt.
See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet
edastab isiku e-posti aadressile
informatsiooni maksuteate e-MTAs
kättesaadavaks muutumise kohta. Kui
Maksu- ja Tolliametil maksumaksja
e-posti aadress puudub, siis saadetakse
teatis SMS-iga mobiiltelefoninumbrile
ning kui eelnimetatud kontaktid
puuduvad, siis saadetakse maksuteade
paberkandjal.
Maksumaksja, kes ei ole maamaksuteadet 25. veebruariks kätte
saanud, on kohustatud sellest
30 päeva jooksul Maksu- ja
Tolliametit teavitama (juhiseid saab
telefoninumbrilt: 880 0811 või

e-post: eraklient@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 5304
8333. Parandusi on võimalik sisse
viia kuni 25. märtsini 2021.
Kodualuse maa maamaksusoodustus
Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik 1. jaanuari
seisuga nelja asjaolu üheaegne
esinemine:
- isik peab olema maa omanik;
- maa peab olema elamumaa
sihtotstarbega või maatulundusmaa
sihtotstarbega maa koosseisu kuuluv
õuemaa kõlvik;
- maal asub hoone;
- maal asuvas hoones on

maa omaniku püsiv elukoht
vastavalt rahvastikuregistrisse
kantud elukoha andmetele.
Maksuvabastust saab vaid elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 1500m² ulatuses.
Maaüksuse ühis- või kaasomanikud
on maamaksu tasumisest vabastatud
eelpool nimetatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas kokku 1500 m². See säte
ei kohaldu korteriomandite suhtes, s.t
et korteriühistus arvutatakse maksuvabastus igale korteriomandile.
Maa omanikul ei ole maksusoodustuse saamiseks vaja avaldust
esitada. Maksusoodustus arvestatakse automaatselt.
Täiendav maamaksuvabastus
pensionäridele ja represseeritutele
Kodualuse maa maamaksusoodustusele lisaks saavad pensionärid
ja represseeritud esitada täiendava
maamaksuvabastuse taotluse.
Pensionärid saavad sellisel juhul
täiendavalt veel kuni 300m² ulatuses
ja represseeritud 100% ulatuses
maksuvabastust.

Maksuvabastuse saamiseks jooksvaks aastaks esitab taotleja Loksa
Linnavalitsusele 10. jaanuariks (järgmised avaldused saab esitad 10.
jaanuariks 2022) vormikohase taotluse.
Taotlust saab esitada Loksa Linnavalitsuse kantseleis Tallinna tn 45,
Loksa linn või meili teel
linn@loksa.ee.
Maamaksust vabastamise taotluse
leiate Loksa linna kodulehel:
https://www.loksalinn.ee/blanketidkeskkond
Taotluste läbivaatamise korraldab ja
maamaksust vabastamise otsustab
Loksa Linnavalitsus.
Isik, kes on saanud täiendava
maksuvabastuse maksustamisaastale
eelneval aastal riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni
saajana või represseeritu või represseerituga võrdsustatud isikuna Loksa
linna haldusterritooriumil, ei pea
maksuvabastuse saamiseks uut
avaldust esitama.
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
5304 8333, karin.ilves@loksa.ee

Looduspedagoog

Linda
Metsaorg 85!
Jätkuvat energiat,
tervist ja palju
kauneid hetki igasse
päeva!
Soovib Eru lahe
Rannarahva Selts

ELU 5

Toetused Loksa linnas
Sotsiaaltoetuste liigid
Loksa linnas on:
- toimetulekutoetus;
- matusetoetus;
- huvihariduse – ja huvitegevuse
toetus;
- raske või sügava puudega lapse
abistamise toetus;
- toidutoetus;
- kohamaksu toetus;
- ühekordne toetus;
- sünnitoetus;
- ranitsatoetus;
- elluastumise toetus;
- juubelitoetus;
- pensionitoetus;
- puudega lapse hooldajatoetus.
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust määratakse
ja makstakse riigieelarvelistest
vahenditest sotsiaalhoolekande
seadusega kehtestatud ulatuses,
tingimustel ja korras.
Matusetoetus
Matusetoetust makstakse Loksa
linna elaniku surma korral tema
matuste korraldajale matusetoetuse
taotluse alusel. Matusetoetus
kantakse taotleja poolt esitatud
arvelduskontole.
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetus
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
on mõeldud toimetulekuraskustega
perede lastele või paljulapseliste
perede laste huvitegevuse toetamiseks, et luua neile lisaks üldhariduskoolis omandatavale
haridusele võimalusi isiksuse
mitmekülgseks arenguks ning
toetada noore kujunemist hästi
toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
Toetust makstakse toimetulekuraskustega pere või paljulapselise
pere iga lapse ühe huviringi eest
perioodil 01. septembrist kuni 31.
maini,
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise eelduseks on:
- pere toimetulekutoetuse saaja;
- pere on paljulapseline (kolm või
enam last);
- ringijuhendaja või õpetaja teeb
andeka õpilase kohta vastava
ettepaneku, et tagada õpilasele
huvihariduse või huvitegevuse
jätkusuutlikkus;
- huvikoolis huviharidust omandava
või huvitegevusega tegeleva lapse
ja tema vähemalt ühe vanema
või muu seadusliku esindaja
rahvastikuregistri järgne elukoht on
Loksa linn;
- huvitegevusega tegelev
või huvikoolis huviharidust
omandav laps õpib Loksa linna
üldhariduskoolis või on oma
tervisliku seisundi tõttu sunnitud
omandama üldharidust väljaspool
Loksa linna;
- lapse vanemal või muul
seaduslikul esindajal ei ole täitmata
kohustusi Loksa linna ees.
Erandjuhtudel võib linnavalitsus
toetada lapse huvihariduse
omandamist mõne teise omavalitsuse huvikoolis, kui Loksal
on vastava huviala õppimise
võimalused küll olemas, kuid
lapse poolt valitud huvikool pakub
huviharidust kõrgemal tasemel.
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse taotlemiseks esitab käesoleva paragrahvi lg 3 toodud eeldus-

tele vastava õpilase vanem või muu
seaduslik esindaja linnavalitsusele
vormikohase taotluse.
Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu
15. kuupäevaks. Kui toetuse taotlus
esitatakse peale 15. kuupäeva,
hakatakse toetust arvestama
järgmise kuu esimesest kuupäevast.
Toetus lapse eest kantakse
huvikoolile, erahuvikoolile,
mittetulundusühingule ja teise
omavalitsuse territooriumil asuvale
munitsipaalhuvikoolile üle esitatud
arve alusel.
Linnavalitsusel on õigus kontrollida
lapse osalemist huvitegevustes või
huvikoolides.
Huvikoolist lahkumise korral või
huvitegevuse lõpetamisel on toetuse
saaja kohustatud sellest hiljemalt
5 tööpäeva jooksul informeerima
linnavalitsust.
Huvikool teavitab linnavalitsust, kui
laps on huvikoolist puudunud ilma
mõjuva põhjuseta rohkem kui üks
kuu.
Käesoleva paragrahvi sätete
rikkumise korral on linnavalitsusel
õigus peatada huvihariduse- või
huvitegevusetoetuse maksmine,
nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.
Raske või sügava puudega lapse
abistamise toetus
Toetusega kompenseeritavad
teenused:
1) lapsehoiuteenus – osutab
lapsehoidja kutset omav või
eripedagoogika, koolieelse
pedagoogika, lapsehoidja või
sotsiaaltöö eriala lõpetanud
füüsilisest isikust ettevõtja
või juriidiline isik, kellele on
väljastatud maavanema poolt
kehtiv tegevusluba ja kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutus
või valitsusasutuse hallatav
asutus, kellel on lapsehoiuteenuse
osutamine põhimäärusejärgne
ülesanne ning kes on
lapsehoiuteenuse osutajana kantud
majandustegevuse registrisse;
2) tugiisikuteenus
3) sotsiaaltransporditeenus;
4) muud teenused või toetused,
mis soodustavad raske või sügava
puudega lapse ja tema perekonna
toimetulekut.
Toetuse taotleja esitab
linnavalitsusele kirjaliku taotluse.
Otsuse toetuse määramise või
mittemääramise kohta teeb
linnavalitsus komisjoni ettepanekul.
Toetuse väljamaksmine toimub
kuludokumentide alusel. Raha
kantakse kuludokumentide
esitamisest 10 tööpäeva jooksul
taotleja või tema poolt määratud
isiku arvelduskontole.
Puudega lapse hooldajatoetus
Puudega lapse hooldajatoetus
(edaspidi hooldajatoetus) on
igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni
18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest, mida
makstakse isikule, kes ise ja kelle
puudega laps on Loksa linna
elanikud.
Hooldajaks käesoleva korra
tähenduses on vanem, võõrasvanem,
eestkostja või perehoolduslepingu
alusel last hooldav isik, kes ei saa
töötada puudega lapse hooldamise
tõttu.

Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele kirjaliku taotluse.
Sotsiaalametnik koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste
ning hooldajatoetuse taotleja
võimaluste kohta tagada puudega
lapse hooldamine. Arvamuses
kirjeldatakse muuhulgas lapse
hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega,
täiendavate toetuste või muu abi
osutamisega.
Linnavalitsus otsustab toetuse
määramise komisjoni ettepaneku
alusel.
Hooldajatoetus määratakse:
1) kuni lapse puude kestuse viimase
päevani;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse
lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse
taotleja või puudega laps omab
tähtajalist elamisluba.
Hooldajatoetust ei määrata, kui
lapse hooldamine on püsivalt
tagatud teiste sotsiaal- ja/või
haridusteenustega, täiendavate
toetuste või muu abi osutamisega.
Hooldajatoetust makstakse
hooldajatoetuse määramise otsuse
tegemisele järgnevast kuust.
Hooldajatoetust makstakse kuni
hooldajatoetuse määramise otsuses
nimetatud tähtajani.
Hooldajatoetus kantakse hooldaja
poolt esitatud arvelduskontole.
Hooldajatoetust makstakse
linnaeelarvest selleks ettenähtud
vahenditest.
Toidutoetus
Toidutoetust makstakse vähekindlustatud lapsevanemale, kelle laps
käib Loksa Lasteaias Õnnetriinu,
tingimusel, et vähemalt üks
vanematest on Loksa linna elanik
vähemalt 6 kuud vahetult enne
toetuse taotlemist.
Toidutoetus määratakse juhul, kui
netosissetulek pereliikme kohta
on väiksem kui 50% töötasu
alammäärast kuus.
Lapsevanem või lapse esindaja
esitab linnavalitsusele toetuse
saamiseks taotluse, milles on ära
toodud andmed leibkonna suuruse
ja sissetulekute kohta.
Linnavalitsus otsustab toetuse
suuruse ja määrab toetuse komisjoni
ettepaneku alusel.
Toetuse määr on kuni 100%
tegelikust kulust. Toidutoetus
määratakse toidutoetuse taotluse esitamisele järgnevast
kalendrikuust.
Komisjonil on õigus teha
linnavalitsusele ettepanek toetuse
eralduse muutmiseks, kui toetuse
saamise asjaolud muutuvad.
Kohamaksu toetus
Kohamaksu toetus on Loksa
Lasteaias Õnnetriinu koha kasutamisel lapsevanema poolt kaetava
osa hüvitis, mida makstakse
tingimusel, et vähemalt üks
vanematest on Loksa linna elanik
vähemalt 6 kuud vahetult enne
toetuse taotlemist.
Kohamaksu toetus määratakse
juhul, kui taotleja leibkonna
netosissetulek pereliikme kohta
on väiksem kui 50% töötasu
alammäärast kuus.
Lapsevanem või lapse esindaja
esitab linnavalitsusele toetuse
saamiseks taotluse, milles on ära

toodud andmed leibkonna suuruse
ja sissetulekute kohta.
Linnavalitsus otsustab toetuse
suuruse ja määrab toetuse komisjoni
ettepaneku alusel.
Toetuse määr on kuni 100 %
kohamaksust. Kohamaksu toetus
määratakse kohamaksu toetuse
taotluse esitamisele järgnevast
kalendrikuust.
Komisjonil on õigus teha
linnavalitsusele ettepanek
toetuse eralduse muutmiseks,
kui toetuse saamise asjaolud
muutuvad, rakendub alates
asjaolude muutumise järgmisest
kalendrikuust.

kolmandast lapsest 400 eurot;
1.3 ranitsatoetus 50 eurot;
1.4 elluastumistoetus kuni
320 eurot;
1.5 juubelitoetus 50 eurot;
1.6 pensionitoetus 50 eurot taotleja
sünnikuus;
1.7 puudega lapse hooldajatoetus
100 eurot.
Erandkorras võib vastavalt
linnaeelarve võimalustele komisjoni
ettepanekul punktides
1.1 ja 1.4 ettenähtud piirmäärasid
ületada kuni Vabariigi Valitsuse
poolt kinnitatud kolmekordse
töötasu alammäära ulatuses ühe
taotluse kohta.

Ühekordne toetus
Ühekordset toetust makstakse
Loksa linna elanikule majanduslike
raskuste puhul vältimatute kulude
hüvitamiseks, kui taotleja leibkonna
netosissetulek pereliikme kohta
on väiksem kui 50% töötasu
alammäärast kuus.
Toetuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele vormikohane taotlus,
millele tuleb lisada sissetulekuid ja
kulusid tõendavad dokumendid.
Linnavalitsus otsustab toetuse
suuruse ja määrab toetuse sotsiaalhoolekande komisjoni ettepaneku alusel.
Kriisiolukorras operatiivse
tegutsemise vajaduse ilmnemisel
on linnavalitsusel õigus iseseisvalt
eraldada toetust, vajadusel kuni
töötasu alammäära ulatuses.
Toetus kantakse taotleja poolt
esitatud arvelduskontole.
Ühekordse toetuse suurus on kuni
150 eurot aastas ühele taotlejale.

Sissetulekute
arvestamine

Sünnitoetus
Sünnitoetust makstakse lapse sünni
puhul lapse emale, kui lapse ema
on Loksa linna elanik vähemalt 6
kuud vahetult enne lapse sündi.
Sünnitoetust makstakse lapse emale
ka juhul, kui lapse isa on Loksa
linna elanik vähemalt üks aasta
enne lapse sündi ja lapse ema on
linnaelanikuks registreerinud enne
lapse sündi.
Toetus kantakse sünnitoetuse
taotluse alusel taotleja
arvelduskontole. Alates 01.01.2019
kantakse 50% toetuse summast
sünni registreerimise järgselt ja
50% lapse 1-aastaseks saamisel,
kui lapsevanemad on jätkuvalt
rahvastikuregistri andmetel Loksa
linna elanik.
Juubelitoetus
Juubelitoetust makstakse
vormikohase taotluse (lisa 10)
alusel Loksa linna eakale elanikule
alates 80-ndast eluaastast iga nulli ja
viiega lõppeval sünnipäeval taotleja
poolt esitatud arvelduskontole.
Pensionitoetus
Pensionitoetust makstakse
mittetöötavale pensionärile alates
70. eluaastast.
Pensionitoetus makstakse välja
toetuse taotleja sünnikuus
vormikohase taotluse alusel taotleja
poolt esitatud arvelduskontole.
Sotsiaaltoetuste piirmäärad
Loksa linnas:
1.1 ühekordne toetus kuni 150 eurot
aastas;
1.2 sünnitoetus 300 eurot kahele
esimesele lapsele ja alates

- Sissetulekute kindlaks määramisel
võetakse arvesse leibkonna kõigi
liikmete taotlemisele eelnenud
kolme kuu sissetulekud, millest on
maha arvatud riiklikud maksud.
- Leibkonna sissetulekute
arvutamisel võidakse arvesse
võtta taotlejast eraldi elava
lähisugulase sissetulekuid, kui
ta perekonnaseadusest tulenevalt
on kohustatud taotlejat või tema
perekonda ülal pidama.
- Sissetulekute hulka ei loeta
käesoleva korra järgi saadud
sotsiaaltoetusi, peretoetuste
seaduse alusel makstavat
lapsetoetust, üksikvanema lapse
toetust, ajateenija lapse toetust,
eestkostel või hooldusel oleva lapse
toetust ning puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi.

Taotluse läbivaatamine
ja otsustamine
- Taotlus esitatakse linnavalitsusele,
kes vajadusel suunab materjalid
arvamuse saamiseks komisjonile.
- Komisjon teeb kaalutlusotsuse
alusel linnavalitsusele ettepaneku
taotluse rahuldamiseks või
tagasilükkamiseks.
- Taotluse võib tagasi lükata,
kui komisjon leiab, et taotleja
sissetulekud või tema ja ta
perekonna omandis/kasutuses olev
vara tagavad toimetulekuks piisavad
vahendid.
- Tagasilükatud taotluse esitajale
teatatakse taotluse tagasilükkamise
põhjus 5 tööpäeva jooksul otsuse
tegemise päevast.
- Erandjuhtudel on linnavalitsusel
õigus määrata sotsiaaltoetusi ka
käesoleva korraga fikseerimata
juhtudel või suunata sotsiaaltoetuste
taotlemise materjalid otsustamiseks
linnavolikogule.

Sotsiaaltoetuste
maksmine
- Sotsiaaltoetus kantakse reeglina
saaja isiklikule arvelduskontole.
- Taotleja isikliku taotluse alusel või
komisjoni ettepanekul võib toetuse
üle kanda mitte toetuse saajale,
vaid maksta kolmandale isikule
tšekkide või arvete tasumiseks
toetuse saajale osutatud teenuste või
ostetud kaupade eest, samuti maksta
määratud summa välja osade kaupa.
https://www.loksalinn.ee/eeskirjadsotsiaal
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Loksa JJ-Street tantsukooli tegemised
Esimene poolaasta Loksa
JJ-Streetis
uue
treeneri
Madisega on möödunud
edukalt. Noored on õppinud
nii mõndagi uut tantsu ja
hip-hop
kultuuri
kohta.
Eelmise aasta olukorra tõttu
jäid mitmed sündmused ning
esinemised küll ära, kuid on
loota, et kevadeks asi paraneb
ning saab minna ka esinema.
Vaatamata kõigele said JJStreet tantsukooli õpilased
siiski üheskoos jõule pidada
Liipa Talu Jõulumaal. See
tore kogupereüritus, kus
saab kohtuda Jõuluvana,
Jõulumemme ning ülejäänud
päkapikuperega, on olnud
tantsukooli noortele jõulude
ajal tuttav koht juba mitu

aastat. Lisaks sellele, et kõigil
oli koos perega võimalik
nautida
meelelahutuslikku
programmi
ja
erinevaid
tegevusi, said meie noored
Liisa Laur ja Luana Heliste
üritusest osa ka vabatahtliku
päkapikuna. Sündmuse ettevalmistamine ning kogu
protsessis kaasatud olemine
annab noortele kindlasti
juurde pealehakkamist ja tahet
ka enda kodukohas midagi
toredat luua. Sündmus lõppes
JJ-Street tantsukooli õpilastele
mõeldud eriprogrammiga, mis
pani punkti meie esimesele
poolaastale sellel hooajal.
Jaanuaris hakkasime trennidega jälle pihta ja võtame
vastu ka uusi liikmeid.

Uuel aastal kõik jälle uus ja
nüüdsest tegutseme Loksal
aadressil Pärna 1, teise korruse
saalis. Nagu ikka, esimene
proovitrenn on TASUTA.
Rohkem infot saab meili teel
madis@jjstreet.ee

Trennid toimuvad:
KOLMAPÄEVITI
16:00-17:00 Urban kids (7-10a) - Madis Ader
17:00-18:00 Hip-Hop Algajad (11+a) - Madis Ader
REEDETI
16:00-17:00 Urban kids (7-10a) - Madis Ader
17:00-18:00 Hip-Hop Algajad (11+a) - Madis Ader

JJ-Street soovib kõigile
tantsulist aastat!

Korstnapühkimise
teenus

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A
Pakub järgmisi teenuseid:

Rehvitööd, õlivahetus, autovaruosad,
rehvid, õlid ja määrded! Remont ja
diagnostika. Autovaruosade tellimine
(kättesaamise tähtaeg
1-2 päeva).
Samuti on võimalik tellida mootorratta
varuosasid.
Info ja registreerimine:
58137151, Aleksei

OÜ Dolmax korstnapühkijad
(kutsetunnistus nr 126621, tase 4)
teevad puhtaks teie majade korstnad ja lõõrid.
Selle alal on meil üle 20-aastane kogemus –
see on puhtus ja kvaliteet.
Hind on taskukohane, pensionäridele 10%
allahindlust.
Tel: 508 8941 või 603 1263.
E-post:
ignatenko49@mail.ru

15.veebruar alates 10.00
LOKSA RAAMATUKOGUS
Etteregistreerimine tel. 5323
ui silm test

Rõhumõõtmine

Prillide pisirem nt
Päikeseprillid

2454
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Riidepood „BELLA“

E-R 9.00-17.00
L 9.00-14.00
P SULETUD
Meie aadress: Loksa, Tallinna mnt 43
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Pakume tuge igapäevaeluliste
muredega toimetulekul

Peale lähedase
surma on
pärimisõiguslikul
isikul vaja algatada
pärimine

Registreeruge julgelt, kui olete 27-aastane või vanem ning
soovite oma muresid jagada ja nõu pidada!
Nõustamine on tasuta. Abi võivad küsida kõik, kellel on elus
tekkinud pingeid ja raskuseid ning tunnevad vajadust sellest
kellegagi rääkida. Vahepeal on vaja vaid seda, et keegi Sind ära
kuulaks. Meie nõustajad kuulavad ning vajadusel annavad nõu.
Broneeri endale aeg: https://registratuur.peaasi.ee/kriisi
Pärimine on isiku surma korral tema
Infot leiad ka siit: infot:
vara üleminek teisele isikule. Päritakse
https://www.facebook.com/VaimseTerviseNoustamine
pärimisseaduse järgi, kui pärandaja ei ole
jätnud kehtivat testamenti või pärimislepingut.

Seadusjärgsed pärijad on pärandaja abikaasa ja
sugulased. Pärija võib pärandi vastu võtta või
pärandist loobuda. Pärandist loobumise tähtaeg
on kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest,
kui pärija saab teada või peab teada saama
pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.
Pärimise algatamiseks on tarvis võtta ühendust
notariga. Omale sobiva notari leiate siit:
https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri
Loksale lähimad notarid, kelle büroo
suhtluskeeleks on nii eesti kui ka venekeel:
Evi Paberit
• evi.paberit@notar.ee
• Tel: 648 4841
• F. R. Kreutzwaldi tn 24 / Tartu mnt 43,
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond,
• E ja N 12.00-17.00
• T ja K 09.00-14.00
• R 09.00-14.00
•
http://www.paberit.ee/
•
Büroo suhtluskeeled: eesti, inglise, vene

In memoriam
TIIT
KIVILA
17. IV 1934 – 21. XII 2020
Ta vaikib, su Õpetaja.
Üks kiirgus on lakanud.
Tee viib läbi hilise aja,
kus õhtu on hakanud.
Kõik möödub – jõgi ja maja
ja murdund ladvaga mänd.
Ta vaatab, su Õpetaja.
Pikk pilvede palveränd.
(D. Kareva)
Jõulupühade eel lahkus meie seast
Loksa kooli kauaaegne õpetaja ja
õppealajuhataja Tiit Kivila, Loksa linna aukodanik, tuntud, lugupeetud ja
väärikas inimene.
Koolmeistri peres sündinud-kasvanud Tiit Kivila oli pea kogu elu seotud
Loksaga, töömeheelu kõik 44 aastat
Loksa kooliga, kuhu noor õpetaja
1958. aastal pärast kõrgkooliõpinguid
pedagoogina ametisse asus.
Tiit Kivila oli karismaatiline ja pühendunud õpetaja, kes pälvis nii õpilaste kui lastevanemate
tunnustuse, kelle tundides keeruliste ülesannete raskust
leevendasid sõbraliku õpetaja mõnus huumor ja huvitavad
elulised näited nii õpetatavast ainest – matemaatikastfüüsikast - kui elust üldse. Õppealajuhataja ja kolleegina
oli Tiit Kivila autoriteetne, mõistev, tuge pakkuv, inimesena
tagasihoidlik ja delikaatne, alati rahulik ja viisakas.
Inimesest jäävad järele teod. Kui need on head, kannavad
nad vilja. Tiit Kivila tegu noortele teadmiste andmisel oli
tuumakas ja särav, tema aastakümneid kestnud tegutsemine
Loksa hariduselus viljakas.
Jääb kirgas mälestus.
Austusega
Loksa Gümnaasiumi pere

Irma Rahnu
rahnunotaribyroo@gmail.com
• Tel:3240580
• Lai tn 14, Rakvere linn, Lääne-Viru
maakond
• E 12.00-18.00
• TKNR 9.00-15.00
• Büroo suhtluskeeled: eesti, vene
Karin Ilves
arendus- ja keskkonnanõunik
Loksa Linnavalitsus
5304 8333 karin.ilves@loksa.ee

Mälestame endist
kauaaegset õpetajat
ja õppealajuhatajat

TIIT KIVILAT

ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Loksa kooli pere
Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab!
Südamlik kaastunne Kai Kivilale
ISA
surma puhul.

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 Nooruse
tn 6 Loksa linn, pindalaga 3232 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik
maa sihtotstarbe muutmine ja
kinnistu jagamine kaheks eramu
krundiks), enampakkumise alghind
32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus
tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
3. Kinnistu aadressil Tallinna tn 41
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0051, pindalaga 1424m²,
sihtotstarve ärimaa, alghind 21 360
eurot. Võimalik maa sihtotstarbe
muutmine. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
4. Kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn, katastritunnus
42401:002:0027, registriosa 14604702, pindala 3000 m²,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, enampakkumise
alghind 90 000 eurot. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.
Loksa Haljastus OÜ müüb avalikul
suulisel enampakkumisel Jõekalda
kinnistu Loksa linnas, pindalaga
14414 m², sihtotstarve elamumaa,
võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja kinnistu jagamine.
Enampakkumise alghind
85 000 eurot. Kinnistu asub
looduskaunis kohas Valgejõe kaldal,
piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes
300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.
Osavõtu tingimused:
Osavõtutasu (ainult Loksa linnavalitsuse kinnistud) 100 eurot tasuda
enne enampakkumist Loksa linnavalitsuse arvele 10002025531005
SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal
enne oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Loksa Haljastus OÜ-le
kuuluva kinnistu oksjonil osalustasu ei ole.
Enampakkumine toimub 11.02.2021 kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse
saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
NB! Alternatiivina on võimalik kõikide kinnistute osas esitada
taotlus läbirääkimiste alustamiseks hoonestusõiguse seadmiseks.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Töökaaslased 4U Logistics OÜ-st
Mälestame endist
kauaaegset õpetajat
NIINA VAHTERIT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Loksa kooli pere

Avaldame sügavat kaastunnet
Vladimir Ossinkinile
kalli elukaaslase
kaotuse puhul.
WeeRec OÜ kollektiiv

