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Istungi algus kell 11.00
Istung lõppes kell 11.30
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, Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor
Natalja Kalinina.
Istungilt puudusid: Loksa Gümnaasiumi majandusala juhataja Heiki Tudre, Loksa linna
piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu, Päästeameti Loksa komando ülem Mait Kröönström.
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
Olukord riigis liigub paremuse poole ning piirangutega minnakse leebemaks. 18. mail peaks olema
eriolukord lõpetatud, mis ei tähenda, aga veel kõikide piirangute lõpetamist. Mingid piirangud
jäävad veel kehtima. Piiranguid suurendatakse, aga koheselt, kui selleks tekib vajadus. Tasapisi
taastatakse koos teatud piirangutega riikidevahelist liikumist.
Olukorrast Loksa linnas.
Olemasoleva info põhjal hetkel on kõik korras. Loksa linnas pole hetkel ühtegi haiget. HansaClub
OÜ juhataja Olev Puldre informeeris, et Tallinna tänava hooldekodus on hoolealuseid 37 ja Posti
tänaval 53. Kõik on terved. Hooldekodudesse hakatakse vastu võtma uusi kliente, kuid eelnevalt
tehakse test. Kokkuvõtvalt on olukord hea.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina: Lasteaias on 45 last ning laste arv
suureneb igapäevaselt. Lasteaia lõpupeo filmime ja video saadame lastevanematele. Võimalusel
teeme lõpupeo õues.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann: Võimalik, et järgmisel nädalal selgub,
kuidas korraldatakse sellel aastal Harju maakaitse päev ja kuidas organiseeritakse Võidutule
üleandmine ja kuidas teeme tule süütamise Loksa linnas. Samuti võtame kokku Kultuurikeskuse
huviringide juhid, et arutada edasist tegevuskava.
Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus: Staadioni võiks ka avada. Võrkpalli võrke veel
üles ei paneks, sest on öökülmad. Ootaks paar nädalat veel.
Abilinnapea Andres Kaskla: Vaatan staadioni seisukorra üle.

Abilinnapea Hilleri Treisalt: Alates 18. mai on koolid osaliselt lahti. Loksa Gümnaasium
otsustas, et tulevad kooli 9. ja 12. klassi õpilased ning need, kes vajavad järeleaitamisi.
Muusikakooliga seonduv selgub järgmisel nädalal. Raamatukogu saab visiirid ohutuse tõstmiseks.
Linnapea Värner Lootsmann:
Staadioni, välisväljakud, mänguväljakud ja skatepargi avame 08.05.2020;
Noortekeskuse avame 18.05.2020;
Treeningud lubatud alates 18.05.2020;
Raamatukogu avame 18.05.2020;
Kultuurikeskus avatud alates 18.05.2020.
Tuleb tagada 2+2 reeglist kinnipidamine. Kohustuslikuks jääb
isikukaitsevahendite kasutamine.

desovahendite ning

Teadmiseks veelkord – piirangute leevendamine eeldab meie inimeste mõistvat ja
kohusetundlikku suhtumist kehtivatesse piirangutesse.
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