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PÄEVAKORD
1. Loksa linnas kehtestatavad piirangud seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
pandeemilise leviku tõkestamisega
Enne päevakorrapunkti juurde minemist kuulati interneti vahendusel kell 09.00 alanud Vabariigi
Valitsuse erakorralise pressikonverentsi otseülekannet, peaminister Jüri Ratase sõnavõttu.
Päevakorrapunkt 1
Loksa linnas kehtestatavad piirangud seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
pandeemilise leviku tõkestamisega
Ettekandja: Loksa linna kriisikomisjoni esimees linnapea Värner Lootsmann
Vabariigi Valitsus kuulutas eile, 12. märtsil 2020 Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja
eriolukorra kuni 1. maini 2020.a seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure
tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga.
Haridus- ja Teadusministeerium saatis täna välja teate, milles teavitas, et seoses COVID-19
haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates
esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse
olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Lasteaiad jätkavad
esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Lisaks juhiti tähelepanu, et
distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms ning rõhutati, et õppuritel
tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palutakse õppuritel viibida kodus.
Peale kriisikomisjoni istungit toimub linnavalitsuse istung, kus võetakse vastu korraldus vastavalt
kriisikomisjonis kokkulepitule. Selle alusel hakatakse infot laiali saatma.
Tänasel istungil ei arutata Loksa linnavalitsuse kui ametiasutuse töökorda. Selles muudatusi ei
tehta.

Linnapea Värner Lootsmann tegi ettepaneku, et Loksa Linnaraamatukogu on alates järgmisest
nädalast 4 tundi päevas lahti ja seda eelkõige avaliku internetipunktina, raamatute laenutust ei
toimu. Raamatukogu direktor Õnne Teern tõi välja, et viimasel ajal on raamatukogus käimas palju
lapsi ja eelkõige just arvutites. Arutelu käigus jõuti otsusele, et avaliku internetipunkti
lahtiolekuajal raamatukokku lapsi ei lubata, avalikku inaternetipunkti saavad kasutada
täiskasvanud inimesed. Selline kord kehtiks esialgu kaks nädalat.
Linnapea pööras asutuste juhtide tähelepanu asjaolule, et kui töötajad ei saa tulenevalt
eriolukorrast oma tavapäraseid tööülesandeid täita (nt asutus on suletud), siis tuleb vaatada, kas
töötajaid saab muul moel rakendada, et nad ei kaotaks oma sissetulekut.
Loksa Noortekeskus on tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest alates 16.03.2020 suletud.
Loksa Muusikakool on tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest alates 16.03.2020 suletud.
Direktor Lauri Metuse sõnul ei toimu tunde juba täna.
Linnapea tegi ettepaneku sulgeda Loksa Spordikeskus kuni 1. maini. Seda seetõttu, et sel ajal ei
toimu tõenäoliselt niikuinii treeninguid ega võistlusi. Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus ei
näinud aga põhjust, miks peaks spordikeskus oma uksed sulgema täiskasvanutele. Linnapea jäi
oma ettepaneku juurde, kuna viirus ohustab eelkõige just vanemaid inimesi. Spordikeskuse
juhataja Aive Mõttus leidis, et spordikeskuse võiks sulgeda alles siis, kui lähiümbruses on
tuvastatud haigusjuhtum. Abilinnapea Hilleri Treisalti sõnul võib siis aga juba hilja olla. Arutelu
tulemusel jäädi seisukohale, et Loksa Spordikeskus on suletud alates 14. märtsist kuni 1. maini
2020 nii klientidele kui ka rentnikele.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann teatas, et Loksa Kultuurikeskus jätab ära kõik
lähiajal toimuvad üritused. Samuti ei lasta praegusel ajal korteriühistutel korraldada
kultuurikeskuses koosolekuid. Ära jäävad ka huviringid. Maja on kinni. Tänase päeva jooksul
teavitatakse kõiki asjassepuutuvaid.
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina sõnul on nende asutusega kõige raskem.
Linnapea tegi ettepaneku luua valverühm. Lasteaia direktor Natalja Kalinina sõnul ei oleks see
lahendus, kuna mingi osa lapsevanematest, eriti just vene rahvusest ei taju veel ohtu ja toovad oma
lapse lasteaeda hoolimata hetkeolukorrast ja ka näiteks asjaolust, et nad ise samal ajal kodus
viibivad. Seetõttu on lasteaia direktori sõnul lahendusi kaks – lasteaed töötab tavapäraselt või on
suletud.
Abilinnapea Hilleri Treisalt tegi ettepaneku sulgeda lasteaed nädala aja pärast s.t alates 23.03.2020
ning avada enne seda valverühm nädalaks ajaks (16.-20.03.2020), samas tungivalt soovitada last
juba järgmisest nädalast (s.t alates 16.03) lasteaeda mitte tuua. See võimaldaks lapsevanematel,
kellel ei ole esilagu oma last võimalik koju jätta, jõuda oma tööandjaga kokkuleppele järgnevate
nädalate töötingimustes, mis võimaldaksid lapsega kodus olla alates 23.03.2020. See ettepanek
leidis kohalolijate poolehoiu. Lisaks toodi arutelu käigus välja, et lasteaed võiks lapsevanemalt,
kes siiski otsustab antud olukorras oma lapse valverühma tuua, küsida kirjalikku selgitust, miks
selline otsus tehti.
Loksa Gümnaasiumi õpilased on tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest alates 16.03.2020
koduõppel. Loksa Gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekini sõnul jääb kooli kohapeale tema kokku
pandud meeskond, kes vajadusel õpetajaid juhendab ja aitab e-kooliga seotud probleeme
lahendada. Toimivaks infokanaliks on e-kool. Täna kell 10 on juhtkonna nõupidamine. Päeva
jooksul toimuvad ka klassijuhatajate tunnid. Õpetajate sõnul on juba tänasel päeval võimalik
õpilastele nädala jagu tööd ette anda. Direktori sõnul oli neil plaan juba eelnevalt olemas ja ootas
käikulaskmist.
Loksa Kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann tõstatas küsimuse, kuidas me saame toetada
linnaelanikke, eriti vanureid, kes võivad abi vajada või kellel praegune eriolukord tekitab paanikat.

Linnapea sõnul on linnaelanike jaoks jätkuvalt olemas meie sotsiaaltöötajad, samuti töötavad
perearstid.
Linnapea teavitas kohalviibijaid, et kriisikomisjon hakkab lähiajal koos käima vastavalt vajadusele
ja edaspidi edastatavale infole. Kõik tänasel istungil otsustatu rakendub alates homsest,
14.03.2020.
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