LOKSA LINNA KRIISIKOMISJONI
ISTUNGI PROTOKOLL
Loksa linn

30. aprill 2020 nr 7

Istungi algus kell 10.00
Istung lõppes kell 10.30
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, OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart, juhiabi
Kristiina Järve.
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 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
Eriolukord kehtestati Eestis 17. maini 2020. Mõningaid piirangute leevendusi on tehtud (nt
Saaremaale ja Hiiumaale sõitmine). Muud leevendused pole sisuliselt leevendused.
Sporditegemised välitingimustes on praegu raskendatud. Välistaadione pole võimalik kontrolli
all hoida.
Olukorrast Loksa linnas.
Isikukaitsevahendeid on meil piisavalt (1000 maski saime juurde riigi poolt). Respiraatoreid on
ka piisavalt. Kõige rohkem kulub kindaid.
Iga päev saab suheldud Loksa perearstidega ja hooldekodu juhataja Olev Puldrega. Kõik toimib
ja hooldekodudes on kõik korras.
Kortermaju on Loksal viiekümne ligi. Kortermajadele tellime viiskümmend kanistrit
desinfitseerimisvahendeid ja jagame korteriühistutele.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina: praegu käib lasteaias 8 last.
Esmaspäeval tuleb rohkem lapsi. Isikukaitsevahendeid on piisavalt.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann: kultuuri poole pealt valmistume
pidustusteks, kuid ainult oma hoovis.
Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus: käib kõva töö metsas, metsaalune on korras.
Basseinivee temperatuur on 240 , peaks tsükliliselt temperatuuri alandama.

OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart: kõik on korras.
Abilinnapea Andres Kaskla: kõik on korras.
Abilinnapea Hilleri Treisalt: õpilaste toidupakkide jagamine toimub 06. mail ja 20. mail.
Linnapea Värner Lootsmann: Loksa Gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin saatis meili,
kuidas toimub distantsõpe mai- ja juunikuus.
Loksa Gümnaasiumis jätkub tavapärane distantsõpe ka pärast 15. maid ja kestab kuni juunini
(kui ei tule HTM-ist teistsugust korraldust). Õppetöö lõppeb 09.06.
Peale 15. maid korraldatakse riigi- ja koolieksamite konsultatsioonid ning üksikute õpilaste
toetamine (pigem erandlik, kui teisiti ei saa).
Põhikooli lõpueksameid sellel õppeaastal ei toimu. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel.
Põhikooli loovtööde kaitsmise kuupäev selgub hiljem. Kuid loovtööd tuleb esitada 11. maiks.
Tasemetöö sellel õppeaastal ei toimu.
12. klassi lõpueksamitest: Gümnaasiumi lõpetajad sooritavad kaks riigieksamit- eesti keeles
(eesti keel teise keelena) ja matemaatikas. Kuupäevi ei ole HTM veel avalikustanud. Eksami
konsultatsioonid algavad 15. maist. Riigieksamite tulemused tehakse teatavaks 30. juunil.
Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks on koolieksami sooritamine.
Uurimustööde kaitsmise kuupäev selgub pärast seda, kui HTM avalikustab eksamite toimumise
ajad. Õpilane esitab oma uurimustööd 6.-8.05.20.
Koolide lõpuaktuseid ei toimu sellisel kujul kui tavaliselt. Kool arutleb võimalike
alternatiivsete lahenduste üle. Ära jäävad ka planeeritud kooliekskursioonid.
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