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Istungi algus kell 09.00
Istung lõppes kell 09.45
Istungit juhatas linnapea Värner Lootsmann.
Istungist võtsid osa Loksa linna kriisikomisjoni liikmed: abilinnapea Andres Kaskla, abilinnapea
Hilleri Treisalt, Loksa Linnavolikogu esimees Rein Heina, Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle
Lootsmann, Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus.
Istungilt puudusid: Loksa Gümnaasiumi majandusala juhataja Heiki Tudre, Loksa linna
piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu, Päästeameti Loksa komando ülem Mait Kröönström, OÜ
Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart, Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina.
Istungist võttis osa: Loksa Gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin
Istungist võttis osa ja protokollis: juhiabi Kristiina Järve
PÄEVAKORD
1. Olukorrast Loksa linnas seoses COVID-19 haigusega.
Päevakorrapunkt 1
Olukorrast Loksa linnas seoses COVID-19 haigusega:
Ettekandja: Loksa linna kriisikomisjoni esimees linnapea Värner Lootsmann
Ametlikult lõppeb kriisiolukord 18. maist 2020, aga sellegipoolest teatud piirangud jäävad. Tuleb
tagada 2+2 reeglite kinnipidamine ning soovituslikult kanda maski.
Olukorrast Loksa linnas:
Loksa perearstid kinnitasid, et hetkeseisuga on olukord sama. Tehakse küll teste, kuid need on
osutunud negatiivseteks. Loksa eakate kodus on korras ning jätkuvalt külalisi ei lubata.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann:
Jaanipäeva tuli tuuakse kalmistule. Kultuurikeskuses ringe ei toimu, kui ilm lubab, viiakse need
läbi õues. Muusikakoolis toimub individuaalõpe ning tehakse eksamid ja arvestused.
Administraator jälgib, et õpilased ei koguneks.
Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus:
Vaadates täna avaldatud täiendatud piirangute leevendamise ajakava, teen ettepaneku avada ujula,
jõusaal ja kardiotreeningu saal treeninguteks nii sportlastele, harrastajatele kui tervisesportlastele
alates 20.05.2020 iga päev kella 14.00-20.00.
Ujulas lubame kliente suurde basseini ja lastebasseini, saunad ja mullivann jäävad suletuks kuni
01.06.2020.
Kardiotreeningu- ja jõusaali lubame korraga kaks inimest, aeg tuleb eelnevalt broneerida
telefonitsi või e-posti teel.
Laste ujumistreeningud käivituvad 21.05.2020 Kuna jätkub distantsõpe ning koolibussid ei sõida,
on tegemist võimaluse, mitte kohustusega ehk et tulevad need, kes soovivad ja saavad.
Täismahus (sh saunad, mullivann ja pallimängude saal) ning tavapärastel kellaaegadel alustame
tööd alates 01.06.2020.

Rakendame 2+2 reeglit ja rühmatreeningutel kümne osaleja piirangut. Pakume käte
desinfitseerimise vahendi kasutamise võimalust. Vesi ja seep on nagunii vabalt olemas kõigile.
Kuna viiruse levik pindade kaudu pole teaduslikult tõendatud, puhastame pindu tavapärases
korras, sh vajadusel desinfitseerimisvahendiga.
Treener Aarne Idavain võib alustada lauatennise treeningutega. Jalgpalli treener Jüris Sahkur võib
alustada treeninguid välitingimustes. Pallimängusaal avatakse 01.06.2020.
Abilinnapea Andres Kaskla:
Meil kõik korras.
Abilinnapea Hilleri Treisalt:
Lasteaias on palju lapsi, kuid jääb veel alla 60 lapse. Mõnes rühmas rohkem ja mõnes vähem.
20.05.2020 toimub viimane toidupakkide jagamine, kaasa pannakse kaks maski.
Loksa Gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin:
Kool alustab 18. maist 2020. Desovahendid on garderoobi juures ning algklasside maja ukse
kõrval. Õpetajad jälgivad lastel maskide kandmist. Koristajad jälgivad koridoris 2+2 reegli
täitmist. Kokku tuleb 32 õpilast, kuid eri aegadel paariks tunniks. Koolis toitlustamist ei toimu.
Vallast tuleb 4 last ning saavad ise kohale. Koolibusse ei käivitata. Lõpuaktus toimub 9. klassil
sees koos vanematega, aga 12. klassil võimalusel väljas.
Linnapea Värner Lootsmann:
Tuleb tagada 2+2 reeglist kinnipidamine.
isikukaitsevahendite kasutamine.
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OTSUSTATI:
1. Avada Loksa Spordikeskuse ujula, jõusaal ja kardiotreeningu saal treeninguteks nii
sportlastele, harrastajatele kui tervisesportlastele alates 20.05.2020 iga päev kella
14.00-20.00.
2. Lubada kliente Loksa Spordikeskuse suurde basseini ja lastebasseini, saunad ja
mullivann jäävad suletuks kuni 01.06.2020.
3. Loksa Spordikeskuse pallimängu saal avatakse 01.06.2020.
4. Kardiotreeningu- ja jõusaali lubada korraga kaks inimest, aeg tuleb eelnevalt
broneerida telefoni või e-posti teel.
5. Rakendada 2+2 reeglit ja rühmatreeningutel kümne osaleja piirangut.
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