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Loksa Spordikeskuse sulgemine perioodil  

14.12.2020 kuni 03.01.2020 

 

Vabariigi Valitsus otsustas 10. detsembri 2020 korraldusega nr 440 „Vabariigi Valitsuse 19. 

augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed 

ja piirangud“ muutmine“ kehtestada alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa 

arvatud) senisest rangemad nõuded sportimisele ja treenimisele, sealhulgas spordivõistlustele, 

ning ka noorsootööle ja nii noorte kui ka täiskasvanute huviharidusele, huvitegevusele, 

täienduskoolitusele ja täiendõppele. Välistingimustes on lubatud sportimine, treenimine, 

huvitegevus ja huviharidus kuni 10 inimest rühmas, millele lisandub juhendaja või treener. 

Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, 

koondislastele ja koondise kandidaatidele. 

 

11.12.2020 seisuga on Loksa linna COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 

viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 1 141,28, paigutades Loksa linna seeläbi 

linnade arvestuses Sillamäe (1482,37) ja Narva (1240,60) linna järel kinnitatud haigusjuhtude 

arvestuses kolmandale kohale. Viimase 14 päeva teostatud testide seas on osutunud positiivseks 

29 Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elaniku testid. Nendele lisanduvad Loksa Eakate 

Kodu kahes hoones Tallinna tn 26 ja Posti tn 19 viibivad hoolealused, kelle test osutus positiivseks, 

kuid kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei asu Loksa linnas. Kokku tuvastati 3. detsembril 

2020.a laustestimise käigus Loksa Eakate Kodus 72 koroonapositiivset hoolealust, positiivse testi 

on saanud ka mitmed töötjad. 

 

SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 haigus on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele 

piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktil nakkusohtliku inimesega, kellel on iseloomulikud 

sümptomid. See tähendab, et viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles 

või saastunud pindade ning käte kaudu. Viirus levib kiiremini siseruumides. 

 

Kuna epidemioloogiline olukord Loksa linnas on tõsine ning viimase nädala andmed näitavad 

viiruse leviku tõusu, siis on oluline Loksa Spordikeskus ajutiselt sulgeda perioodiks 14.12.2020 

kuni 03.01.2021. Eesmärgiks on vähendada isikutevahelisi kontakte ja seeläbi viiruse levimist. 

 

Lähtudes ülaltoodust annab Loksa Linnavalitsus 

 

k o r r a l d u s e: 

 

1. Loksa Spordikeskus on suletud 14.12.2020 kuni 03.01.2021.  

 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Loksa Spordikeskuse juhatajale ning avalikustada 

Loksa linna põhimääruse § 37 lõikes 2 sätestatud korras. 



 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada esitades Loksa Linnavalitsusele 30 päeva jooksul vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvates korraldusest teadasaamise päevast või 

päevast, mil oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna 

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras. 
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