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Istungi algus kell 11.00
Istung lõppes kell 11.35
Istungit juhatas linnapea Värner Lootsmann.
Istungist võtsid osa Loksa linna kriisikomisjoni liikmed: abilinnapea Hilleri Treisalt, Loksa
Linnavolikogu esimees Rein Heina, Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann, Loksa
Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus, Päästeameti Loksa komando ülem Mait Kröönström,
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina, OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Raik
Saart.
Istungilt puudusid, N.R.Energy OÜ juhatuse liige Ahto Tisler, Marsalis Shipyard OÜ turvajuht
Juri Pavlussenko, Loksa Gümnaasiumi majandusala juhataja Heiki Tudre, Hansaclub OÜ
juhataja Olev Puldre, Loksa Linnavalitsuse juhiabi Kristiina Järve, Loksa linna
piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu, abilinnapea Andres Kaskla.
Osales: linnavalitsuse liige Artur Allmägi.
Istungist võttis osa ja protokollis volikogu sekretär-rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar.
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.
aastas.
Kriisikomisjoni istungid on seoses eriolukorraga samuti erakorralised ja päevakorda me
eelnevalt koosta. Korralised istungid on enamasti 1-2 korda aastas. Loksa linnas on
registreeritud kaks haigestunut koroonaviirusesse.
Hea uudis on Loksa Eakate Kodust - Eakate Kodu juhataja Olev Puldre andis teada, et pärast
ühte kordustesti, mis oli negatiivne, Eakate Kodus haigeid ei ole.
Isikukaitsevahenditega oleme hästi varustatud. Loksa Clothing Expert OÜ õmblusfirma õmbles
maske veel juurde. Samuti hankis linn eile juurde 2000 respiraatorit. Kokku on jagamiseks
vajadusel 5000 maski ja respiraatorit. Kätepesuvahendit on 20 liitrit ja põrandapesuvahendit on
10 liitrit.
Eelmisel nädalal kirikutes peetud jumalateenistuste läbiviimine oli Jaanus Jalakase info põhjal
kooskõlastatud peapiiskopiga. Loksa kirikus osales jumalateenistusel üks inimene, Kuusalus
oli kolm inimest ja Leesi kirikus oli 3 inimest.
Loksa linna piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu on praegu reservis aga on alati valmis
abistama ja patrullid käivad Loksal kontrollis tihedamalt kui tavaliselt. Vajadusel tuleb
helistada 112.
Probleem on noorte kampadega. Kui nendega rääkida, lähevad laiali, kuid mõne aja pärast
kogunevad uuesti. Tulemas on koolivaheaeg ja loodame, et kogunemised ei saa hoogu jurde.
Abilinnapea Hilleri Treisalt: kõikidele õpilastele on arvutid muretsetud, kuid neli õpilast ei
osale õppetöös. Algul oli internetiga probleeme, mis tänaseks peaks lahendatud olema.

Kooli õpilastele jagatakse 22.aprillil toiduabi. Iga toidukotiga anname kaasa 3 maski. Kool on
toidupakkide jagamisega kursis. Kuusalu vallas elavatele Loksa kooli õpilastele korraldab
pakkide jaotamise abilinnapea Hilleri Treisalt, Loksa linnas elavatele õpilastele korraldab
pakkide kättetoimetamist volikogu aseesimees Helle lootsmann.
Kutsekooli õpilastele toidupakkide komplekteerimisega tegeleb Tiina Murdvee..
Päästeameti Loksa komando ülem Mait Kröönström: Üldine seis on hea, teeme vajadusel
koostööd politseiga koostööd.
Palve Loksa Haljastusele remontida Uue tänava hüdrant.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina: lasteaias käib üks laps. Oleme laste
ootel 24/7.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann: kõik toimib.
Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus: probleeme ei ole. Kui kirikud peavad kinni
olema, siis peaks kehtima ka keeld meie kirikutele.
OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart: kõik toimib.
Hilleri Treisalt: poodides on olukord parem, kui nädal tagasi.
Kriisikomisjoni koosolek on hiljemalt järgmisel neljapäeval, s.o 23.aprilli kell 11.00.
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