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Meetmete kehtestamine energiakulude  

kokkuhoiuks Loksa Linnavalitsuses ja  

hallatavates asutustes 

 

Loksa Linnavalitsus ja hallatavad asutused tarbivad alates 01.07.2022 elektrienergiat 

börsihinnaga. Elektrienergia turuhind on olnud väga kõikuv ja püstitanud uusi hinnarekordeid. 

Loksa Linnavalitsuse poolt elektrienergia tarbimise eest makstavad summad on juba praegu 

eelmise aasta sama perioodiga võrreldes mitmekordistunud ning arvestades järjest kasvavat 

tarbimist sügis-talvisel perioodil, on oodata kulude kasvu üha kiirenevas tempos. Suurenevatel 

energiakuludel on negatiivsed mõjud linna eelarvele sh igapäevaseks toimimiseks ja 

seadusjärgsete ülesannete täitmiseks planeeritud vahenditele. Arvestades eeltoodut, annab Loksa 

Linnavalitsus 

 
k o r r a l d u s e: 

 

1. Kehtestada energiakulude kokkuhoiuks Loksa Linnavalitsuses ja linnavalitsuse 

hallatavates asutustes alates 1. oktoobrist 2022 järgmised meetmed: 

1.1 Loksa Gümnaasium 

1.1.1 öökütte perioodi max temp 16˚C, rakendatakse nädalavahetusel reedel kell 

11.00 kuni esmaspäev kell 06.00, pühade- või koolivaheaja eelsel päeval 

kell 11.00 kuni esimese pühadejärgse või esimese koolipäevani kell 06.00. 

1.1.2 koolipäevadel tagatakse öökütte perioodi max temp 16˚C kell 14.00 kuni 

kell 06.00. 

1.1.3 väljaspool öökütteperioodi tagatakse kooli ruumides max temp 19˚C ja 

rakendatakse ranget elektrienergia säästurežiimi. 

1.2 Loksa Lasteaed Õnnetriinu 

1.2.1 basseini ei avata. 

1.2.2 öökütte perioodi max temp 16˚C, rakendatakse nädalavahetusel reedel kell 

17.00 kuni esmaspäev kell 06.00 ja pühade eelse päeva kell 18.00 kuni 

lasteaia esimese tööpäevani kell 06.00. 

1.2.3 ruumides tagatakse väljaspool öökütte perioodi max temp 21˚C ja 

rakendatakse range elektrienergia säästurežiimi. 

1.2.4 välisvalgustus lülitatakse välja kell 18.30-06.00. 

1.3 Loksa Muusikakool ja Loksa Kultuurikeskus 

1.3.1 maja fassaadivalgustus lülitatakse välja. 

1.3.2 ruumides kasutatakse elektrienergia ranget säästurežiimi. 

1.4 Loksa Linnaraamatukogu 

1.4.1 saalides kasutatakse paikvalgustust. 

1.4.2 ruumides kasutatakse elektrienergia ranget säästurežiimi. 

1.4.3 laupäeviti on Loksa Linnaraamatukogu suletud. 

1.5 Loksa Noortekeskus 



1.5.1 ruumides kasutatakse elektrienergia ranget säästurežiimi. 

1.6 Loksa Spordikeskus 

1.6.1 ujumisbasseini vee temperatuur alandatakse 24˚C-ni. 

1.6.2 lastebasseini vee temperatuur on 32˚C. 

1.6.3 mullivann ja aurusaun lülitatakse välja. 

1.6.4 leilisaunad on avatud kaks korda nädalas - reedeti ja laupäeviti. 

1.6.5 ruumides kasutatakse elektrienergia ranget säästurežiimi. 

1.7 Loksa Staadion 

1.7.1 kasutatakse minimaalset ja vajaduspõhist elektrivarustust.  

1.8 Loksa Linnavalitsus 

1.8.1 ruumides tagatakse max temp 19˚C (öökütte perioodil – pühad ja 

puhkepäevad – max 15˚C) ning rakendatakse elektrienergia ranget 

säästurežiimi. 

1.9 Linna tänavavalgustus lülitatakse välja öösiti kell 01.00 – kuni 05.00. 

 

2. Korralduse täitmise tagab abilinnapea Andres Kaskla koos täitmise eest vastutavate linna 

hallatavate asutuste juhtidega. 

 

3. Korraldus rakendub 01 oktoobrist 2022a. 

 

4. Korraldus jõustub teatavaks tegemisel. 

 

5. Loksa Linnakantseleil teha korraldus teatavaks hallatavate asutuste juhtidele ning 

avalikustada Loksa linna põhimääruse § 37 lõikes 2 sätestatud korras. 
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