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Istungi algus kell 11.00
Istung lõppes kell 11.40
Istungit juhatas linnapea Värner Lootsmann.
Istungist võtsid osa Loksa linna kriisikomisjoni liikmed: abilinnapea Andres Kaskla, Loksa
Linnavolikogu esimees Rein Heina, Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann, Loksa
Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus, Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina, OÜ
Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart.
Istungilt puudusid: abilinnapea Hilleri Treisalt 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, Päästeameti Loksa komando ülem Mait
Kröönström.
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.
Regionaalse kriisikomisjoni lühiülevaade, milles osales umbes nelikümmend inimest:
Tänase seisuga on tehtud 1552 koroonaviiruse testi, haigestunuid on 33 inimest, 112 inimest on
haiglas ja intensiivravil on 7 inimest. Vanuseliselt on kogu Covid-19 levikuperioodi jooksul
enim nakatunuid 55–59-aastaste hulgas. Riskigrupid on kõik.
Veel on probleemiks, et soojade ilmadega minnakse väljakutele ja randadesse jalutama.
Samuti on tehtud viis hoiatustrahvi.
Isikukaitsevahenditest anti ka ülevaade. Kohalikud omavalitsused peaksid ise vaatama, mida
peaks muretsema.
400 000 maski on Kosel kinni, tolliküsimused on lahendamata, ning jaotuskava on tegemata.
Olukorrast Loksa linnas: Isikukaitsevahendeid peaks meil jaguma, kindaid peab juurde
hankima.
Loksa linna Eakate Kodu juhataja Olev Puldre andis teada, et neil on kõik kontrolli all.
Külastamist ei toimu.
Perearstidega sai ka suheldud. Loksa linnas on üks koroonahaige, kes püsib ilusti kodus. Loksa
linnas on olnud üldse kuus haiget.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu peaks esmaspäevast olema avatud.
Laste toidupakkide kojuviimine toimus 22. aprillil. Kõik said ilusti kätte.
Loksal toimus laupäeval vastu pühapäeva tulekahju Rohuaia 9 kortermaja keldrikorrusel. Keegi
oli ehitanud endale keldrisse akude laadimise töökoja. Keldrid on väga räämas ja prahti täis,

puuduvad suitsuandurid. Elekter ja vesi on taastatud, puudub veel soe vesi. Loksa Haljastuse
töötajad tegid tubli töö.
Koolide edasine töö otsustatakse täna.
28.-29. aprillil saab selgust 9. ja 12. klasside lõpetamisest.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina: ootame lasteaia avamist.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann: varsti on emadepäev. Otsustasime, et
viime kingitused vanematele koju. HOL-is arutati jaanipäeva, kuidas tähistada, see selgub
juunikuu alguses. Maakaitsepäev toimub Rae vallas puude istutamisega.
Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus: probleeme ei ole. Basseinivee temperatuur on
24. Ootame avamist.
OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart: kõik toimib. Vee- ja kanalisatsioonihinnaga
käivad suured vaidlused. Konkurentsiameti Märt Otsaga on räägitud ja saatsime neile kirja.
Abilinnapea Andres Kaskla tänasest seisust: kõik on jooksvalt tehtud. Plaanis on lillede
ostmine.
12. aprillil oli suurjäätmete äravedu, kuid juba on tekkinud Posti tänavale prahihunnikud.
Probleem tuleks lahendada.
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