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Sissejuhatus

Ajavahemikul 28. veebruar – 2. märts ning 6. märtsil 2011. aastal viis Kuusalu Vallavalitsus

Eesti Vabariigi Riigikogu valimiste ajal läbi uuringu Kuusalu valla elanike rahulolu kohta.

Lisaks oli võimalik arvamust avaldada  4.-14. märtsini elektrooniliselt Kuusalu valla kodulehel.

Sel aastal oli esmakordne võimalus rahulolu-uuringus osaleda interneti vahendusel.

Kuusalu  Vallavalitsus on analoogseid rahulolu-uuringuid läbi viinud 2002., 2003., 2004., 2005.

ja 2007. aastal eesmärgiga tugevdada dialoogi valla elanikega ja pakkuda tavainimesele

suuremat võimalust kaasa rääkida valla elu korraldamises.

Uuringus antakse hinnang vallas vallavalitsuse poolt osutatavate teenustega rahulolu kohta,

selgitatakse teenuste aktuaalsus, kõige probleemsemad valdkonnad ja aktiivsemad teabe

levitamise vormid. Samuti pakutakse välja ideid, millega vallavalitsus peaks tegelema, et vallas

elu paremaks muuta ning missuguste probleemide lahendamisega tuleb koheselt alustada.

Käesoleva rahulolu-uuringu aruande koostamisel on võrreldud 2011. aasta uuringu ja  2007.

aasta rahulolu-uuringu  andmeid. Aruandes on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka

kommenteeritult. Andmete töötlemisel kasutati ankeet.ee küsitlustarkvara 2011.



4

1 Metoodika kirjeldus

1.1 Ankeetide arv

2011. aasta rahulolu-uuring viidi läbi Riigikogu valimisteks moodustatud valimisjaoskondades,

kus kõigil valijatel oli võimalus täita  rahulolu- uuringu ankeete, samuti oli võimalik ankeete

täita Kuusalu valla kodulehel. Kokku laekus 1242 ankeeti, see on 283 ankeedi võrra vähem kui

2007. aastal, tol aastal laekus 1525 ankeeti.

401(33%)

258(21%)

252(20%)

240(19%)

91(7%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Kodulehe kaudu

Kolgaküla jsk

Kiiu jsk

Kolga jsk

Kuusalu jsk

Joonis 1 Ankeetide geograafiline jaotus

Esmakordselt anti kodanikele võimalus täita ankeete elektrooniliselt valla kodulehe kaudu, kuid

võimaluse kasutamine jäi oodatust madalamaks. Elektrooniliselt täidetud madal ankeetide

täitmise hulk 91 (7%) võis olla tingitud vähesest reklaamist. Suurim vastajaskond oli Kuusalus

jaoskonnas 401 (33%), suhteliselt võrdselt koguti ankeete Kolga 258 (21%), Kiiu 252 (20%) ja

Kolgaküla 240 (19%) jaoskonnas. Kui 2007. aastal kogus enim ankeete Kiiu jaoskond 377 ja

Kuusalu jaoskond 369, siis jätkuvalt võib tunnustada Kuusalu valimisjaoskonnas käinud

kodanike aktiivsust.

1.2 Sooline jaotus

Sarnaselt eelmistele uuringutele moodustavad naised suurema osa, 59,5 %  vastajatest, samas

meeste osakaal on 40,5 %. 2007. aastal oli sooline jaotus vastavalt 59%  ning 41% vastajatest.
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Joonis 2 Ankeetidele vastanute sooline jaotus

1.3 Vanus

1242 vastanust moodustasid suurema osa 46-60 aastased isikud 365 (29%).  31-45 aastaseid

vastajaid oli 336 (27%), üle 60 aastaseid 299 (24%) ja kõige väiksema vastajate hulga

moodustasid 18-30 aastased 242 (20%).

2007. a uuringuga võrreldes on vastanute hulk vanusegruppides üsna sarnane, suurenenud on 46-

60 aastaste osakaal 26%-lt 29%-ni ning vähenenud 2% võrra 18-30 ja 31-45 aastaste vastanute

arv.

20%

24%

27%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

18-30 aastased

üle 60 aastased

31-45 aastased

46-60 aastased

Joonis 3 Ankeetidele vastanute vanuseline jaotus
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1.4 Haridus

Haridustasemelt moodustasid suurima rühma, 398 vastanut ehk 32,05%,  keskeriharidust omavad

inimesed, millele järgnesid keskharidust, 347 ehk 27,94% ja kõrgharidust, 310 ehk 24,96 %,

omavad inimesed. Algharidusega vastajate arv oli 35, mis moodustas 2,82% vastanutest. Kui

võrrelda haridustaset 2007. aasta rahulolu- uuringuga, siis kõige rohkem kasvas põhiharidusega

vastajate arv (1,24% )ja kõige rohkem vähenes kõrgharidusega vastajate arv ( 0,96%).

Joonis 4 Ankeetidele vastanute hariduslik jaotus
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2 Valla teenuste aktuaalsus

Tabel 1 Valla teenuste aktuaalsus

Küsimus

Kas olete rahul Kuusalu vallas:

Hinnanguid Koha muutus

võrreldes 2007. a

uuringuga

1. teede olukorraga 1201 0

2. prügimajandusega 1154 0

3. heakorra ja haljastusega 1075 +1

4. arstiabiga 1046 -1

5. tänavavalgustusega 997 0

6. vallast info saamisega 995 -

7. külaelu arenguga 954 0

8. ühiskondliku transpordiga 951 +7

9. vaba aja veetmise võimalustega 944 -3

10. valla ametnike tööga 937 -2

11. sportimise võimalustega 896 +1

12. raamatukogudega 865 -2

13. politsei tegevusega 758 -2

14. koolidega 740 -1

15. lasteaedadega 606 +1

16. sotsiaalhoolekandega 493 +2

17. noorsootööga 451 +2

Tabelis olevad andmed tuginevad laekunud ankeetide andmetele, mis võtavad arvesse

erinevatele teenustele antud hinnangud. Välja on arvatud hinnang „ei puutu kokku“, mistõttu

viitavad hinnangute arvud ilmekalt nendele valdkondadele, millega vallakodanikel on

igapäevaselt enim kokkupuuteid ning vajavad seega vallavalitsuse veel suuremat tähelepanu.

Samas aitab tabel ka võrrelda, millised valla poolt osutatavad  teenused on aastatega valla

kodanikele suuremat huvi äratanud, kuna tabeli viimases tulbas on välja toodud iga teenuse

kohta muutus võrreldes 2007. aasta uuringuga, mil analoogne statistika ka koostati. Kuna selle

aasta uuringus on kaks küsimust vähem, siis koha muutus võrreldes eelmise uuringuga võib olla

sellest tingitud, kuid tegemist on väikese nihkega ning üldjoontes saab vastanute hinnanguid

valdkondadele  reastada.
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Eelmiste aastatega sarnaselt on inimesed avaldanud kõige enam arvamust teede olukorra kohta

(1201 vastajat). Lisaks on põhjalikumat vastukaja saanud prügimajandus, heakord ja haljastus

ning arstiabi. Kõige rohkem on vastanute huvi tõusnud ühiskondliku transpordi vastu, mis on

tõusnud hüppeliselt 7 koha võrra 951 vastajaga. Kõige vähem omavad vastajad juba mitme aasta

vältel kokkupuuteid noorsootöö ja sotsiaalhoolekandega, kõige suuremat huvi langust võib

täheldada vaba aja veetmise võimaluste valdkonnas.

Esmakordselt lisati sel aastal uuringusse vallast info saamise võimaluse küsimus, mis leidis

keskmiselt kõrgemat vastukaja 937 hinnanguga.
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3 Rahulolu Kuusalu vallas osutatavate teenustega

Allolevas tabelis on välja toodud elanike rahulolu koondhinded Kuusalu vallas osutatavate

teenuste kvaliteedi kohta. Uuringu metoodika ja hindamissüsteem on sarnane 2007. aasta

uuringuga ning seetõttu on tulemused võrreldavad.

Tabel 2 Rahulolu Kuusalu vallas osutatavate teenustega

Küsimus

Kas olete rahul Kuusalu vallas:

Hinne 2011 Hinne 2007

1. raamatukogudega 3,43 3,36

2. koolidega 3,39 3,29

3. sportimise võimalustega 3,26 2,60

4. lasteaedadega 3,21 3,33

5. prügimajandusega 3,11 2,90

6. heakorra ja haljastusega 2,90 2,64

7. valla ametnike tööga 2,87 2,86

8. vallast info saamisega 2,85 -

9. sotsiaalhoolekandega 2,81 2,73

10. tänavavalgustusega 2,74 2,66

11. vaba aja veetmise võimalustega 2,73 2,39

12. politsei tegevusega 2,71 2,58

13. külaelu arenguga 2,66 2,59

14. noorsootööga 2,63 2,42

15. arstiabiga 2,56 2,65

16. teede olukorraga 2,45 2,25

17. ühiskondliku transpordiga 2,41 2,53

Vallaelanike rahulolu hinnati 4-palli süsteemis, kus hinnang „väga rahul“ andis 4 palli, „pigem

rahul“ 3 palli, „pigem rahulolematu“ 2 palli ning „täiesti rahulolematu“ 1 pall. Keskmise hinde

arvutamisel kasutati aritmeetilist keskmist – liideti kokku hinded ning jagati küsimusele

vastanute arvuga, vastanute arvu hulgas ei arvestatud vastuseid „ei puutu kokku“.

Traditsiooniliselt on parimaid hinnanguid pälvinud raamatukogud, koolid ja lasteaiad. Võrreldes

2007. aastaga on kõige suurem tõus  sportimise võimalustega rahulolu osas, kus tõus on
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kaheteistkümnendalt kohalt kolmandaks ning mille koondhindeks on 3,26. Positiivseks näiteks

võib veel tuua hinnangu  tõusu vaba aja veetmise võimalustest.

Suuremat rahulolematust tuntakse jätkuvalt teede olukorra üle ning rahulolematus on tõusnud

ühiskondliku tarnspordi suhtes.

Iga valdkonna rahulolu käsitletakse täpsemalt järgnevates alapeatükkides.
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3.1 Rahulolu Kuusalu valla koolidega

Joonis 5 Rahulolu Kuusalu valla koolidega

Tabel 3 Rahulolu Kuusalu valla koolidega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

332 368 33 7 502 1242 3,39koolidega

27% 30% 3% 1% 40%

Kuusalu valla elanikud on koolidega igati rahul, mida näitab teenuse kõrge hinnang juba mitme

uuringu vältel. 2011. aasta keskmine hinne 3,39 on teenuste koondtabelis teisel kohal ning hinne

on pisut tõusnud ka 2007. aasta uuringuga võrreldes. Positiivne on see, et vaid 4% vastajatest on

avaldanud koolide üle rahulolematust, kusjuures see protsent on täpselt sama mis eelmisel

uuringul. Teenuse aktuaalsus on jätkuvalt madal, kuna suhteliselt suur osa vastanutest, 502

inimest, ei puutu teemaga kokku ning teema aktuaalsuse tabelis on 14. kohal.
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3.2 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega

Joonis 6 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega

Tabel 4 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

250 262 67 27 635 1241 3,21lasteaedadega

20% 21% 5% 2% 51%

Lasteaedadega rahulolu keskmine hinne 3,21 asetas teema rahulolu tabelis neljandale kohale.

2007. aasta uuringuga on see tulemus kahe koha võrra rahulolu tabelis langenud,

kommentaaridele toetudes võib peamiseks languse põhjuseks tuua lasteaiakohtade puuduse.

Rahulolematust lasteaedade üle on avaldanud 7% vastajatest.

Rahulolu-uuringu tulemus näitab, et üle poole 51% vastanutest ei puutu igapäevaselt

lasteaedadega kokku, siin võib seose tuua rahulolu-uuringus osalenute vanuselise koosseisuga,

kus 53% moodustasid  üle 46 aasta vanused vastajad.
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3.3 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega

Joonis 7 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega

Tabel 5 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

436 379 36 14 377 1242 3,43raamatukogudega

35% 31% 3% 1% 30%

Rahulolu tabelis kõige suurepärasema hinnangu pälvis raamatukogude teenus, mis kogus

koondhindeks 3,43 ning on tabelis esikohal. Raamatukogudega on väga rahul rekordiliselt 35%

vastajatest. Valla elankud on raamatukogusid hinnanud parimaks ka 2007. aastal.

Teenuste aktuaalsuse tabelis paiknevad raamatukogud 865 hinnanguga 17 võimalikust 12. kohal.
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3.4 Rahulolu Kuusalu vallas sportimise võimalustega

Joonis 8 Rahulolu Kuusalu valla sportimise võimalustega

Tabel 6 Rahulolu Kuusalu valla sportimise võimalustega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

406 350 106 34 345 1241 3,26sportimise

võimalustega 33% 28% 9% 3% 28%

Rahulolu-uuringus osalenud hindavad sportimise võimalusi keskmise hindega 3,26, mis annab

rahulolu tabelis suurepärase 3. koha, tõus on märkimisväärne, sest  2007. aastal oli koht 12.

Sportimise võimalustega vallas on väga rahul 33% vastanutest ning pigem rahul on 28%,

rahulolematust väljendas 12%.

Valdkonnale anti kokku 896 hinnangut, mis annab teenuste aktuaalsuse tabelis üsna keskpärase

11. koha ning on suhteliselt muutumatu eelmiste uuringutega võrreldes.
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3.5 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega

Joonis 9 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega

Tabel 7 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

146 478 241 79 297 1241 2,73vaba aja veetmise

võimalustega 12% 39% 19% 6% 24%

Rahulolu vaba aja veetmise võimalustega on võrreldes eelmise uuringuga märgatavalt tõusnud

kogudes keskmiseks hindeks 2,73. Headmeelt valmistab asjaolu, et rahulolevate vastajate arv

51% ületab rahulolematuid vastajaid, keda on  25%.

Lähtudes 2007. aasta uuringust, viitab olukorra paranemisele ka teema aktuaalsuse langus kolme

koha võrra, milles 944 vastanut andsid oma  hinnangu, jäädes 9. kohale.
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3.6 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga

Joonis 10 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga

Tabel 8 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

32 259 121 39 791 1242 2,63noorsootööga

3% 21% 10% 3% 64%

Kuigi noorsootöö ja noorte probleemid on olnud murelapseks juba aastaid, näitavad selle aasta

hinnangud noorsootööga rahulolu tõusu, kus keskmiseks hindeks kujunes 2,63 ning rahul olevad

vastajad ( 24%), ületasid rahulolematute (13%) hulga.  Võrdluseks võib tuua varasemad aastad,

näiteks 2004. a oli hindeks kõigest 2,16 ja 2005. a vastavalt 2,33 ning 2007. a  2,42.

Sarnaselt eelmise korra uuringuga on noorsootöö kõige vähem aktuaalsem teenus 451 hindajaga

(37% vastajatest). Kui eelmises uuringus toodi välja eriti kriitilise piirkonnana Kolga, siis sel

aastal probleemidega kaalukalt üleolevat piirkonda välja ei toodud.
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3.7 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga

Joonis 11 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga

Tabel 9 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

108 514 280 144 196 1242 2,56arstiabiga

9% 41% 23% 12% 16%

Täpselt pooled (50%) uuringus osalenud on rahul arstiabi osutamisega ning koondhinne 2,56

annab tabelis teenusele alles 15. koha. Kui eelmises uuringus väidetakse, et arstiabi osutamine

vallas on aastate jooksul oluliselt paranenud, kuna 2004. aastal oli hinne 2,41 ning 2005. aastal

oli hinne 2,57 ning 2007. aastal oli hinne 2,65, siis sel aastal on märgata teenusega rahulolu

langust, mis jääb pisut alla 2005. aasta tasemele.

Arstiabi on traditsiooniliselt üheks aktuaalseimaks teenuseks vallas, asudes sel aastal 4. kohal

1046 hinnanguga (85% vastajaid), mis võrreldes 2007. a uuringuga on ühe koha võrra langenud.
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3.8 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega

Joonis 12 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega

Tabel 10 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

71 292 97 33 749 1242 2,81sotsiaalhoolekande

ga 6% 24% 8% 3% 60%

Koondhinne 2,81 tõstab teenuse rahulolu tabelis keskmisele 9. kohale, võrreldes eelmise

uuringuga on tõus 15.-16. kohalt märgatav ja seda tõestab ka rahulolevate vastajate (30%)

protsent, kusjuures rahulolematuid on 11%.

Valla teenuste aktuaalsuse tabelis jääb sotsiaalhoolekanne 493 hinnanguga eelviimasele 16.

kohale noorsootöö ees.
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3.9 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega

Joonis 13 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega

Tabel 11 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

73 468 143 74 483 1241 2,71politseiga

6% 38% 12% 6% 39%

Kui 2007. aasta uuringus täheldati usalduse tõusu politsei vastu, siis see jätkub ka selle aasta

uuringus, mida tõestab keskmise hinde tõus 2,71 võrreldes 2007.a hindega 2,58.

Politsei tegevust võib pidada 758 hinnanguga (62% vastajatest) aktuaalsuselt keskmiselt

madalamaks ja aktuaalsuse tabelis on nimetatud valdkond 13. kohal.

3.10 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega

Joonis 14 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega
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Tabel 12 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

298 711 115 30 88 1242 3,11prügimajandusega

24% 57% 9% 2% 7%

Rahulolu-uuringul osalenud on prügimajandusega Kuusalu vallas igati rahul, keskmine hinne

3,11 asetab selle teenuse rahulolu tabelis 5. kohale. Huvitav on asjaolu, et sel aastal keskmine

hinne võrreldes eelmise uuringuga (2,90) tõusis, kuid koht rahulolu tabelis ühe koha võrra

langes. Prügimajandusega on rahul 81% vastanutest ning rahulolematuid on 11%.

Prügimajandus on jätkuvalt äärmiselt aktuaalne teenuseliik, millele anti 1154 hinnangut (92%

vastajatest) jäädes seeläbi aktuaalsuse tabelis 2. kohale sarnaselt 2007. a uuringuga.

3.11 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga

Joonis 15 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga

Tabel 13 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

98 542 361 200 41 1242 2,45Teede olukorraga

8% 44% 29% 16% 3%
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Teede olukord Kuusalu vallas on kõige aktuaalsem teema, kus vaid 41 vastajat (3%) ei puutu

valdkonnaga kokku ja samas ka kõige rohkem rahulolematust tekitav teenus, jäädes rahulolu

hinnangutes hindega 2,45 eelviimasele kohale ühiskondliku transpordi ees. Teenuse kvaliteet on

aastatega oluliselt kõikunud, näiteks 2004. aastal oli hindeks vaid 1,95, aastal 2005 hinne 2,55

ning 2007. aastal hinne 2,25, sel aastal ollakse teenusega siiski pisut rohkem rahul.

3.12 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega

Joonis 16 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega

Tabel 14 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

145 715 171 44 167 1242 2,90heakorra ja

haljastusega 12% 58% 14% 4% 13%

Heakorrale ja haljastusele on Kuusalu Vallavalitsus viimastel aastatel tublisti panustanud ning

see ei ole jäänud märkamatuks ka valla kodanikele, kes hindavad olukorda hindega 2,90, mis on

asetanud teenuse rahulolu tabelis 6. kohale. Heakorra ja haljastusega on koguni rahul 70%

vastanutest, kusjuures 18% siiski väljendab oma rahulolematust. 2007. a uuringus oli keskmine

hinne 2,64 ja rahulolu tabelis 11. koht.

Heakord ja haljastus on teema, millega on vallaelanikel tihe kokkupuude, kuna teema

aktuaalsuse edetabelis on 1075 hinnanguga 3. kohal ja on koha võrra edestanud 2007. a kohta.
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3.13 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega

Joonis 17 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega

Tabel 15 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

127 571 212 87 245 1242 2,74tänavavalgustusega

10% 46% 17% 7% 20%

Teenusena hinnatakse tänavavalgustust üsna keskpäraseks teenusliigiks, mida näitab rahulolu

tabeli 10. koht ning keskmine hinne 2,74. Enamus vastajatest (56%) on tänavavalgustusega

rahul, samas kui rahulolematust on väljendanud 24% vastajatest.

Teenuse aktuaalsus on jäänud samale 5. tasemele mis 2007. aastal, kuid hinnanguid on antud sel

aastal vähem, vastavalt 997 sel aastal ja 1224 hinnangut 2007. aastal.
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3.14 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga

Joonis 18 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga

Tabel 16 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

77 406 295 173 288 1239 2,41ühiskondliku

transpordiga 6% 33% 24% 14% 23%

Ühiskondlik transport on ainus teenus, mille koondhinne on viimase nelja uuringu vältel

märgatavalt langenud. 2004. aastal 2,99, 2005. aastal  2,64 ja 2007. aastal hinde 2,53 pälvinud

teenus hinnati sel aastal 2,41 vääriliseks. Siiski ületab rahulolevate vastajate hulk 39%

rahulolematuid 38%.

Võrreldes 2007. aastaga on ühiskondliku transpordi teenuse aktuaalsus tõusnud hüppeliselt 15.

kohalt 8. kohale, millest võib järeldada, et vallaelanikel on varasemast tihedam kokkupuude selle

teenusega.
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3.15 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga

Joonis 19 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga

Tabel 17 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

87 540 245 82 288 1242 2,66külaelu areng

7% 43% 20% 7% 23%

Külaelu arenguga on rahul täpselt pooled, ehk 50% vastajatest ning rahulolematuid on 27%, see

annab  teenuste kvaliteedi edetabelis keskmise hindega 2,66 13. koha, mis on võrreldes 2007.

aastaga kolme koha võrra madalam.

Külaelu areng on teenuse aktuaalsuse poolest jäänud varasemale 7. tasemele selle aasta 954

inimese hinnanguga.
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3.16 Rahulolu Kuusalu valla vallaametnike tööga

Joonis 20 Rahulolu Kuusalu valla vallaametnike tööga

Tabel 18 Rahulolu Kuusalu valla vallaametnike tööga

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

139 596 147 55 303 1240 2,87vallaametnike

tööga 11% 48% 12% 4% 24%

Vallaametnike tööga rahulolu koondhinne on jätkuvalt stabiilne (2,87) ning asetseb rahuolu

tabelis 7. kohal. Võrdluseks toon statistika, kus 2004. aastal oli hindeks 3,07, 2005. aastal 2,96,

2007. aastal 2,86. Vallaametnike tööga on rahul 59% ning rahulolematud 16% vastajatest.

937 hinnanguga on teema aktuaalsus langenud kaks kohta ning paikneb aktuaalsuse tabelis 10.

kohal.
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3.17 Rahulolu Kuusalu vallast info saamisega

Joonis 21 Rahulolu Kuusalu vallast info saamisega

Tabel 19 Rahulolu Kuusalu vallast info saamisega

Kas olete rahul

Kuusalu vallas:

Väga

rahul

Pigem

rahul

Pigem

rahul-

olematu

Täiesti

rahul-

olematu

Ei

puutu

kokku

Kok-

ku

Kesk-

mine

Kommen-

taarid

146 607 192 50 246 1241 2,85vallast info

saamisega 12% 49% 15% 4% 20%

Rahulolu Kuusalu vallast info saamise võimalusega uuriti esmakordselt. Koondhinne 2,85

paikneb teenuste rahulolu tabelis 8. kohal valla ametnike tööga rahulolu järel. 61% vastajatest on

rahul ning 19% vastajatest ei ole rahul vallast info saamisega.

995 vastajat on andnud vallast info saamise võimalustele hinnangu, millega teema paikneb

aktuaalsuse tabelis 6. kohal.
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4 Põhilised infoallikad

2%

7%

31%

52%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

infopäevadelt

infostendilt

valla kodulehelt

inimestelt

kohalikust lehest

Joonis 22 Põhilised infoallikad

Tabel 20 Põhilised infoallikad

Kohalikust

lehest

Info-

stendilt

Valla

kodulehelt

Info-

päevadel

Inimestelt

817 88 385 26 642

66% 7% 31% 2% 52%

Kust Te saate põhilise info

vallas toimuva kohta?

Rahulolu-uuringus osalejal oli võimalus sellele küsimusele vastates valida just niimitu

infokandjat kui tema konkreetselt kasutab. Igal infokandjal oli võimalus saada maksimaalselt

100% häältest, kuid nii suurt ülekaalu ei esinenud. Põhiline info vallas toimuva kohta saadakse

jätkuvalt kohalikust lehest, mida loeb 66% vastajatest. Oluliseks infoallikaks on jätkuvalt ka

teised inimesed, kellelt ammutavad infot 52% vastajatest. Iga aastaga suureneb valla kodulehelt

pärinev 31% info kodanikele. Infostendilt saab teavet 7% ja infopäevadelt 2% vastajatest. Uuring

näitab, et kõigi infokanalite osakaal võrreldes 2007. aastaga on tõusnud.
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5 Võimalus valla elu korraldamises kaasa rääkida

56%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

jah

ei

Joonis 23 Võimalus valla elu korraldamises kaasa rääkida

Tabel 21 Võimalus valla elu korraldamises kaasa rääkida

Jah Ei

519 666

44% 56%

Kas teil on teie arvates piisavalt

võimalusi kaasa rääkida valla

elu korraldamisel?

44% vastajate hinnangul on neil võimalus kaasa rääkida valla elu korraldamises, samas on

võimaluse puudumist märkinud 56% vastajatest. 2007. aastal oli püstitatud küsimus valla

juhtimises kaasa rääkimise võimalusest ning siis oli „jah“ vastuseid 30,5% ja „ei“ vastuseid

69,5%.
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6 Valla kõige suurem probleem

Kõige suuremateks probleemideks, mille vald peab lahendama koheselt, toodi välja mitu

probleemset valdkonda ja nendeks on lasteaiakohtade puudumine, teeolud ning transport. Enim

mainitud valdkonnad olid veel koolid ja haridus, noored, arstiabi, pangandus, Kolga areng.

Probleemsed teemad on allolevas loetelus ning kasutatud on ankeetides olevat sõnastust.

Arstiabi

Probleeme arstiabiga oli mainitud korduvalt. Arstiabi Kolgas, arstiabi kvaliteet, kohaliku arstiabi

võimaluse loomine, perearstid (vähemalt 1x nädalas peab olema õhtune vastuvõtt st peale tööd)

vähemalt kella 19.00ni õhtul vastuvõtt.

Hulkuvad koerad, kassid

Tegelema koerte omanikega (jätavad koerte järel koristamise), hulkuvad kassid Kiius.

Hulkuvad koerad tänavatel, kes "märgistavad" kõikvõimalikud kohad, võiks omanikke rohkem

vastutusele võtta. Koerte omanikud peaksid oma koerasita teedelt ära korjama, jube on talvel

kõnniteedel kõndida (näit lillepoe ümbrus).

Lõpetatakse Lahemaa territooriumi osas: Valgejõe-Loobu vahel metsloomade tapatalgud (va

jäägritegevus).

Infrastruktuur

Uuri solgifilter, Uuri küla veevärk ja kanalisatsioon.

Uuri külas maksab 1m3 kanalisatsiooniteenuse eest 1,21 eurot ja Kuusalus 1,05. Nüüd tahetakse

tõsta see hind 1,55 eurole pluss käibemaks. See ei ole normaalne, et fekaal voolab meil majade

taha põllu peale ja selle eest peame maksma.

Külade joogiveega varustamine. Kanalisatsioonisüsteemide ehitamine küladesse.

Veevarustus ja kanalisatsiooni probleemid.

Tsentraalvesi ja kanalisatsioon Kuusalus. Uue veevärgi tegemine.

Ühismajade soojamajandus s t väga kriitilises seisus on OÜ Kuusalu Soojus.

Kuusalu alevi veevärk-kanalisatsioon, Kuusalu kanalisatsioon. Joogivesi ja kanalisatsioon.

Kuusalu soojatrassid ja küttesüsteemid korda!

Kuusalu soojus - mis läheb lihtsalt kaotsi, ma mõtlen trasse. Kuusalu Soojus peaks soojustama

torud ja lõpetama õhu kütmise.

Kuusalu katlamaja soojaveetrassid, veetrasside- ja kanalisatsiooni torustike renoveerimine jne.
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Kolga soojusmajandus. Kolga soojatrassid soojustada. Talvel võiks lume peale lükata, et kadu

väiksem oleks!!!

Kütte kõrge hind, keskkütte hinna korrigeerimine (kallis).

Kütte kõrge hind ja erinevus Kolga ja Kuusalu hinnasuhtes, täiesti ebaõiglane.

Sadevete kanalisatsioon, Linnuse 6 kelder upub aastaid ja maja vajub kokku; Kiiu elamute

ümbruse drenaažide ühendamise kava (majade keldrid upuvad).

Metsakülade ja -talude elektrivarustus. Liinid on vanad ja sihid halvasti puhastatud. Iga torm või

lumesadu põhjustab kohe mitmepäevase katkestuse.

Kaubandus, ettevõtlus

Korduvaks probleemiks peeti kaupluste puudumist ning tehti ettepanekuid kaupluste ja

kauplusautode tööks. Autokauplus panna teisipäeviti käima Juminda poolsaarele. Kaubandus

Vihasoo külas. Kiiu alevikku toidukauplus - kuigi see vist ei kuulu valla kompetentsi. Kauplus

Kiidu!

Alustavatele ettevõtetele mitmesuguseid toetusi. Väikeste külapoodide hindu võiks alandada,

näiteks mingi toetusega ettevõtjale, et hinnad poleks nii kõrged võrreldes suurte poekettidega.

Koolid

Koolivõrgu korrastamine. Raskesti kasvatatavatele lastele ja õppimisraskustega lastele eriklassid

koolidesse ning eraldi õppekava!

Õpiraskustega lastele eriprogramm ja klassid koolidesse luua. Rohkem võimalusi noortele - vald

ei finantseeri kõike trenne ning mõnel lapsel ei ole võimalik trennidest osa võtta, kuna perekonna

finantsolukord seda ei luba. Koolivõrgu korraldamisest ei pääse lähitulevikus kuidagi, liiga väike

piirkond nii paljude koolide jaoks. Hariduse probleem seoses laste arvu vähenemisega, et haldus-

ja koolireformide tulemused oleks vallale optimaalsed. Valla ametnikud ei saa siin laiselda.

Teha ühte kooli nn "TOOTSI" klassi. "Tootsi" klassid kooli katkestanud noortele koos lihtsama

erialaga.

Kolga Keskkooli sportimisvõimaluste parandamine. Kolga kooli renoveerimine. Kolga KK

staadion. Kolga lapsed peavad olema Kuusalu lastega võrdsed. Kolga kooli sportimisvõimalused.

Selles koolis on palju andekaid sportlasi, kuid treenimisvõimalused on kasinad. Kolga KK

söökla, võimla ja staadioni rekonstrueerimine. Kolga keskkooli koolitee on häbiväärselt ära

lagunenud. Samas Kuusalu kool on saanud ujulast kuni uute käimlateni remonditud. Kolga kooli

söökla on samuti aastast 1986, igasugused normid ei kehti seal enam aegu. Häbiväärne. Kolga

kooli köögi remont. Kolga koolis vajab lahendamist laste kehaline kasvatus ja selleks vajalikud
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rajatised. Võrreldes Kuusaluga pole midagi võrrelda. 2 keskkooli on liigne laristamine. Peaks

tegema ühe suure gümnaasiumi, mis oleks valla edasiviivaks jõuks.

Kuusalu kooli areng ja hariduse kvaliteet. "Hea haridus Kuusalu koolist" on farss!

Aastatepikkune kehalise kasvatuse ja muusikaõpetuse ületähtsustamine! Keskkooli võetakse

õpilasi, kes suure vaevaga põhikooli läbinud. Nii ei tohi! Viib tasema alla!

Kuusalu kooli areng.

Lasteaia kohad.

Vastajate seas on lasteaia kohtade puudumist märgitud väga paljudes vastustes ning sellest võib

järeldada, et probleem on oluline ja terav.

Lasteaed Kiidu. Kiiu lasteaia ehitus, lasteaiakohtade puudus, uus lasteaed.

Tekitada juurde lasteaia kohti või vald võiks lastehoiu koha osalustasu suurendada,

lasteaedade toetamine, lasteaed, lasteaiakohad kõigile soovijatele, lasteaiakohti tuleb juurde luua.

Igal inimesel vastavalt vajadusele, kuid meie peres on momendil suurimaks probleemiks

lasteaiakohtade nappus. Lasteaedade järjekord ja kohtade puudumine!!!

Kindlasti uus lasteaed ehitada, praegune olukord on peresõbralikuks vallaks pürgijale ebasobiv.

Lasteaiakohad peaks olema vähemalt kõigile 3 aastastele lastele; laps saab 3 aastaseks ja teist

aastat järjest jääb lasteaia kohast ilma, kuigi ma pean ju tööle minema, muidu ma kaotan töökoha

ja ilma sissetulekuta ei ole võimalik kuidagi elada? Lasteaia koha puudumine, ei pea mõistlikuks

olukorda kus 1,5 aastane laps saab lasteaia koha alles võibolla 2013.

Pangakontor

Vastustes on korduvalt kõige suuremaks probleemiks märgitud pangakontorite sulgemist ja

lahendusena nähakse nende taasavamist ja pangaautomaatide paigaldamist.

Pangakontorite sulgemine. Loksal või Kuusalus võiks olla pangakontor.Varsti puudub

SWEDPANK. Kuna Loksalt kaob ka pank, siis oleks kindlasti vaja, et Kuusalu valda jääks või

tuleks pangakontor tagasi. Loksalt ei tohi kaduda Swedbank.

Pangaautomaat. Kuusallu tuleks pank tagasi tuua. Pangakontor peaks Loksale alles jääma.

Kuusalusse rahaautomaat. Kuusalu vallas võiks vähemalt üks pank eksisteerida. Swedbanga

kontor Kuusallu. Et ei kaoks pank Loksalt. Panga automaadid.
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Sport

Suusaradasid oleks vaja. Spordiväljakud korda. Spordiväljak ja spordisaal. Sportimise

võimalused. Parandada sportimisvõimalusi tervisespordi seisukohalt.

Kolga alevik

Kolga aleviku areng.

Soovin, et Kolka jääks keskkool, postkontor, oleks kasvõi üks kord nädalas perearsti vastuvõtt.

Postkontor Kolgas, valla pädevuses see asi otseselt ei ole, aga valla ühe piirkonna elu hakkab

selle puudumine mõjutama küll. Samuti on Kolga postkontoris Postipank, mis on ainuke kohalik

sularaha väljavõtmise koht, Kolga kool. Kolga mõisahoonete kole väljanägemine, ettekirjutus.

Kolga mõisa probleem. Mõisal puudub õige peremees ja hooned hävivad. Olen seda jälginud

terve oma eluea jooksul, kuid midagi targemat ei toimu. See mõis tuleb teha korda

esmajärjekorras, vastasel korral pole siin enam midagi korda teha.

Kolga lasteaias võiks hoovis olla mänguväljak, mis oleks turvaline ja kaasaegne. Kolga aleviku

vee, kanalisatsiooni ja küttesüsteemide renoveerimine. Staadion on olematu ja selle üle on väga

häbi!

Külaelu

Külade toetamine, külavanema statuudi uuendamine, kohalik kooskäimise koht.

Ranna piirkondade sulgemine kinnisvara omanike poolt.

Kuusalu valla Suurpea linnaku heakord.  Külade heakord.

Valkla rannas parkimine.

Sotsiaalprobleemid

Sotsiaalmaja. Eakate kodu asukoht ja tingimused. Tuleb rohkem pöörata tähelepanu sotsiaalsele

heaolule. Lastetoetuse ja töötutoetuse tõusmine. Sotsiaalne abi vanuritele.

Invaühingule suuremad ruumid. Päevakeskusele on vaja suuremaid ruume kui see väike majake

kirikuhoovis. Oleks vaja laiendada kriisikodu - Eakate Kodu. Vanadele hooldekohti rohkem

teha. Pole vaja kohalikele joodikutele anda abiraha joomiseks, vaid aidata neid varuda küttepuid

või toitu.

Noorte probleemid

Noored, logelevad noored. Noortele ajaveetmisvõimalusi. Vabaaja veetmise võimalusi on vähe,

noortel pole midagi teha. Noortel pole piisavalt vabaaja veetmise võimalusi.
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On olnud probleeme Hakus toimunud noortepidudega, mitmel korral on Haku lähistel seisvat

sõiduautot lõhutud. Probleemiks on  noorte pidude korrahoid ja turvalisus.

Laste sportimisvõimalused, vaba aja sisustamine (huviringide tegevus),

Lastele ringid odavamaks, näiteks ujumine, trennid. Noortele tööhõive suvisel ajal.

Et ma ei kuuleks üheltki noorelt – (lapselt): siin ei ole elu! Varasest noorusest peale peab olema

Kuusalu vald igale inimesele kallis ja tähtis kodu, millega seob oma tuleviku. See koht peab

tõmbama.

Teed ja teeolud.

Teede korrashoid. Talvised külavahe teeolud, teed . Teede korrashoid - võimalikult palju teid

tolmuvabaks! (kaob suvine hooldus ära). Tee kooli ja lasteaeda. Juminda tee. Rattatee Valklast

Kuusalu Keskkooli.  Rattateed Leesile.

Eramaadele näiteks Virve külas ei ole eraldi välja mõõdetud juurdepääsuteid. Kõik on kivist

kivini eramaad. Miks on nii?

Arvestama rahvuspargi kaitse-eeskirjadega, tagama rannarahvale pääsu merele ja kallasrajale.

(Endised rannateed on mõõdetud eravaldusse ja suletud.)

Teede korrashoid, jalakäijate teed külade piirides. Liiklus. Talvine teede korrashoid (lume

lükkamine). Lume lükkamine talvel, Kolgakülas on asi nutune. Kemba küla tee, mis jääb

polügoni poole. Teede korrashoid talvel, kevadel, sügisel. Sõiduteed korda!

Katteta teede hooldus. Kruusateed on täiesti käest ära. Väikeste külateede korrastamine ja

hooldus. Teede korrashoid võiks parem olla, kergliiklusteed. Teed musta katte alla vähemalt

koolibussi marsruut. Kergliiklusteed alevis ja alevist väljas. Teede olukord nii suvel kui talvel.

Tänaseni on alates detsembri keskpaigast lahti lükkamata. Pidama läbirääkimisi

teehooldusfirmaga, kes hooldab külasid läbivaid riigiteid, kus sõidab ühistransport 2-3 korda

päevas, sest sellega sõidavad inimesed hommikul tööle ja tahame õhtul koju!

Nõmmeveski sild. Mäepea küla - Kuusalu aleviku tee (Paalijaani - Mardimetsa). Külateed on

väga augulised, valla teed on vaja remontida ka alevist väljaspool. Kindlasti olukorrast teedel,

sest nüüd läheb sulaks ja teed lagunevad. Teede olukord, sügisel-kevadel läbimatud külateed,

suvel tolmavad teed. Teede remondirahade hämarad tehingud. Poole aasta pealt muudetud

summad, et vallaametnike emade-isade ning endi suvekodudesse sõitmine oleks mugav ja

tolmuvaba. Ikka aasta aastalt halvenevad külade ja ka kaugemate nurkade talude teed.

Saunja külas teede pindamine . Tegema kõnnitee Heli lillepoest kuni Laane 8-10 majadeni. Vald

peaks ikka üe vaatama kelle ja mis tehnikaga ta lund lükkama palkab.



34

Ülekäigurajad bussipeatusse, mis väljub linna (Perepoodi ja Grossipoodi). Kergliiklusteed endise

Loksa valla aladel. Lasteaia tee korda seadmine, st laiendamine. Sigula külast Mustakatku tee

sõidetavaks teha. Tee olukorra parandus Saunja teelt postkastide juurest Kalme taluni, Saunja-

Soodla tee tolmuvabaks. Mäepea küla teede korrashoiuga v.a. lumelükkamine aga kevad, suvi ja

sügis!!!

Turvalisus

Kuriteod suurenevad ja tööd on vähe, selle peaks kuidagi paremaks muutma. Turvalisus,

korrakaitse.

Tuletõrje

Tuletõrje veevõtukohad. Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus Vanaküla, Valgejõe, Parksi külade

jaoks. Tuletõrjujad Kiidu tagasi.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustus võiks Kiius olla ka peale 00.00. Sügisel Kuusalu alevi tänavavalgustus.

Uuri majade tänavavalgustuse postid vajavad vahetust. Teha korda Uuri ridaelamute

valgustuspostid. Salmistu tänavavalgustus (Pedassaare). Öine valgustus.

Tööhõive

Pakkuma töötutele võimetekohast tööd, nt heakord jms. Rohkem töökohti, tööd. Töökohtade

loomine kohalikele kohapeal, mitte Tallinnas. Töökohtade puudumine. Töötus, spetsialistid ei

leia tööd vallas. Tuleks hakata aktiivsemalt tegelema töökohtade loomisega valda.

Töökohad,  pensionärid koju!! Venekeelsele elanikkonnale tasuta eesti keele kursuste

korraldamine, sest väga suur tööpuudus on just venelaste seas.

Vallaametnike töö, halduskorraldus, vallamaja

Ühtse identiteedi leidmine, vald kui tervik. Kõigile arusaadav arengukava.

Vald on kaugenenud oma valla inimestest. Inimesed ei usalda valla ametnikke.

Vald ei ole ainult Kiiu ja Kuusalu. Olgu nad sõbralikumad ja professionaalsemad. Maamaks ära

kaotada. Maamaksu tasumise osas ebavõrdus, rannaaladel on maamaks ülemõistuse kõrge. Miks

pean mina rohkem maksma, oma elamispinna eest rohkem maamaksu kui näiteks Saunja küla

elanik, kodu on kodu olenemata selle asukohast.

Ringijuhtide tasustamine.

Halduskorraldus. Tuleks välja kujundada visioon ja ühtne identiteet.
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Aktiivseid inimesi on vähe. Valla roll on inimeste aktiivsust soodustada, tunnustada veelgi enam

aktiivseid tegijaid.

Üle vaatama kohad kust saab kokku hoida ja kust ei tohiks kokku hoida.

Eelistama Keskkonnaameti bürokraatiale kohaliku inimese omaalgatust.

Arvestades hetke majandusolukorda ja valla arengukavas püstitaud eesmärke, peab selle

küsimuse lahendama vallavalitsus koos volikoguga.

Tuleks inimestel paluda end registreerida valda sisse kuna palju on inimesi, kes elavad siin aga

tegelikult sissekanne mujal.

Leida täiendavaid võimalusi investeeringute toomiseks valda. Kohila, Rae, Harku jm vallad

"astuvad" eest ära

Kas valla asutused on nüüd lõpuks kindlustatud?

Kuusalu vald on heas seisus, kus ei esine väga suuri probleeme.

Vallamaja võiks ka ilusam olla. Vallamaja katus. Keskuse asukoht.

Uus vallakeskus Kuusalusse, kus autobussidega saavad eakad valla rahvaga kohtuda, suhelda.

Ühistransport

Ühiskondlik transport. Bussiliiklus.  Bussiliiklus võiks olla paremini lahendatud ja läbimõeldud.

Bussiliiklus, marsruuttakso - läbisõidud Kolgast. Koolibusside marsruut tuleks ülevaadata, eriti

Kahala-Liiva ja Kahala küla vaheline lõik, seal on kahes talus kokku 7 last, kes on nooremad kui

14 aastat. Transpordi areng, liiklus kooliajal kaetud koolibussiliinidega, aga koolivaheaegadel

või kui koolide soovil korraldatakse mõnikord koolibusside ajad ümber, jäävad bussid ära, eriti

külades, kus elab vanu inimesi ja pole poodi jm teenuseid. Koolibusside marsruudi laiendamine.

Buss võiks sõita ka väiksematest kohtadest mööda, hetkel lapsel peatuseni käia 1 km.

Ühistransporti ei ole Kolgas vajalikul määral. Ühistransport äärealadel. Auto puudumisel lastel

raske huviringide tööst osa võtta. Transport Salmistu-Tallinn. Ühistransport puudub Valgejõel

täiesti. Hilisõhtune bussiliiklus - Tallinnast Loksale üks buss kell 21.00. Transport Salmistu-

Tallinn. Atko -bussid peaksid sõitma Kolgast läbi. Busside ootepaviljonid, busside sõidugraafik

jne pikad ajavahed. Ka need külainimesed, kes autot ei oma, tahaksid käia ujulas, teatris,

kontserdil ja valla ühisüritustel osaleda. Kui Kuusalus või kasvõi Kolgakülas midagi toimub või

tehakse väljasõite, siis paremal juhul käib bussiring Kolgast. Bussiühendus teiste valla küladega

(Salmistu, Juminda, Leesi). Bussiliiklus - Loksale sõidavad, Kiidu ja Kuusalu ka sisse, aga mitte

Kolka. Kas arstilt tulles peab haige k 16-ni ootama bussi? Bussiliiklus võiks tõesti parem olla -

mõni busski võiks sõita otse Tallinna ja ka kella 17.00 paiku peaks buss Tallinna minema. See

puudutab Suurpea, Pärispea, Viinistu ja Kasispea küla.Transport väikestesse küladesse, näiteks

Tapurla, Virve jne.
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7 Rahulolu Kuusalu ja Loksa valdade ühinemisega

44%

28%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

rahul

ei ole rahul

muu

Joonis 24 Rahulolu Kuusalu ja Loksa valdade ühinemisega

Tabel 22 Rahulolu Kuusalu ja Loksa valdade ühinemisega

Rahul Ei ole rahul Muu

527 339 338

44% 28% 28%

Kuidas olete rahul 2005.

aastal toimunud Kuusalu ja

Loksa valdade ühinemisega?

Esmakordselt küsiti inimeste arvamust Kuusalu ja Loksa valdade ühinemise rahulolu kohta. 44%

vastajatest väljendas rahulolu 2005. aastal toimunud Kuusalu ja Loksa valdade ühinemise suhtes,

28% ühinemisega rahul ei olnud, 28%  valis vastuseks „muu“.
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8 Suhtumine Kuusalu valla ja Loksa linna võimalikku ühinemisse

11%

11%

34%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

toetan

toetan kaugemas
tulevikus

ei oska öelda

ei toeta

Joonis 25 Suhtumine Kuusalu valla ja Loksa linna võimalikku ühinemisse

Tabel 23 Suhtumine Kuusalu valla ja Loksa linna võimalikku ühinemisse

Toetan Toetan

kaugemas

tulevikus

Ei oska öelda Ei toeta

132 132 411 543

11% 11% 34% 44%

Kuidas suhtute Kuusalu valla

ja Loksa linna võimalikku

ühinemisse tulevikus?

Kuusalu valla ja Loksa linna võimalikku ühinemist toetas ja toetas kaugemas tulevikus 11%

vastajatest, samas kui 44% oma toetust ei andnud ning 34% ei osanud öelda.
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9 Ettepanekud vallas elu paremaks muutmisel

Uuring pakkus vallaelanikele võimaluse pakkud välja ettepanekuid valla elu paremaks

muutmisel.  Ettepanekud on reastatud tähestikulises järjekorras ning loetelus on ankeetides

kasutatud sõnastus muutmata kujul.

Alustuseks võiks tegelikult ka arvestada nende rahulolu uuringute ettepanekutega, sest eelmine

kord sai juba märgitud, et arstiabi Kolgas vajaks kohest lahendamist. Aga siiani pole ju midagi

muutunud. Rahaautomaat Kolka. Millal?

16-24 aastaste inimeste vabaaja veetmiseks koht, näiteks Kordejaani laululava korda tegamine

oleks hea koht, kus noortel hea rahulikult istuda.

Arstiabi peaks paranema.

Arvestada rohkem inimeste arvamusi ja aidata ka tavalisi inimesi.

Arvestama inimestega, kes soovivad elu vallas edasi viia, toetama väikeettevõtlust, turismi,

arvestama rohkem valla külade muredega-probleemidega, siiani on Kuusalu-Kiiu mured

esikohal.

Asun linna elama. Aitab.

Busse juurde.

Bussihind Loksa ja Kuusalu on võrdne. Miks? Kaua võib Loksa eest maksta?

Bussiliiklus pole piisav.

Bussiliin Vihasoosse.

Bussipiletite hindu tuleks võimalusel korrigeerida - Harjumaa Liinid, Atko.

Ehitada Kiidu lasteaed.

Ehitada kino, töökohtade arenemine, sotsiaalabi paljulapselistele peredele.

Ehitada Nõmmeveskile uus sild.

Ei kaeba praeguse olukorra kohta. Kõik on korras ja olen enda elukohaga rahul.

Ei ole erilisi ettepanekuid.

Ei ole piisavalt sellele mõelnud.

Ei ole rahul apteekrite tööga, väga nipsakad ja ükskõiksed. Võiks toetada rahaliselt külade fondi.

Ei ole rahul sellega, et bussipilet Kuusallu maksab sama palju kui bussipilet Loksale. Tsoonid ei

ole moodustatud õiglaselt. Tsoonid tuleksid muuta, see ei ole ilmselt valla probleem.

Elu ei keerle ainult Kuusalu ja Kiiu ümber.

Elul pole häda midagi.

Elumaju ja töökohti veel vaja.

Esimesel võimalusel taastada külade rahastamine. Kergliiklustee Leesi ristmiku ja Kiiu vahele.
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Et piletite võimalused kohalikku teatrisse oleks lihtsamad.

Et raha ja töökohti oleks.

Et valda tuleks inimesi rohkem elama, tuleb ühistranspordi korraldust muuta inimsõbralikumaks.

Miks muudeti kommertsliini 242 aegu? Need õpilased, kes Tallinnas õpivad, 14.10 ei jõua tagasi

ja 16.25 on hilja. Ka need õpilased, kes käivad Tallinnas.

Nõuame uut vallamaja või vana korrastamist.

Hea küll.

Hea külla ja võiks veel parem olla.

Hetkel pole ettepanekuid.

Hooldekodus võiks rohkem kohti olla.

Hooldust vanuritele.

Hästi palju häid algatusi jäävad soiku, sest eestvedajad ei tea, kuidas alustada, kust taotleda

rahastust, kellega konsulteerida jne, ootaks valda seesugust spetsialisti, kes saaks aidata neid

eestvedajaid, asja käima lükata ning õpetada, kuidas tegema peab.

Igalt poolt natuke paremaks, annab kokku palju.

Igasuguste otsuste tegemisel tuleks meeles pidada, et tegelikult tahame me ju kõik paremat

valda. Olulised pole isiklikud hüved ja poliitika.

Info kättesaadavus peab paranema, võiks luua sotsiaalseid töökohti.

Info laiahaardelisem levitamine; inimeste julgustamine vallatöös osavõtmiseks; rohkem eri

piirkondade omavahelist suhtlemist; oma valla kui geograafilise piirkonna kohta teadlikkuse

tõstmine: kes ja kus me siis täpselt oleme?

Inimestele positiivset ellusuhtumist. Elurõõmu ja jaksu tööks. Vabaaja veetmise kohti rohkem.

Interneti püsiühendus külasse.

Juhul kui Kuusalu vald ja Loksa linn ühinevad, tekib probleem administratiivse keskuse

loomisega. Mõlemad kisuvad seda ju enda poole. Minu ettepanek on keskuse loomine hoopis

Kolka. Ta on geograafilises mõttes keskel ja Kolgas muidugi elu muutub paremuse poole.

Jõudu ja jaksu veduritle

Jõudu omavahel suhtemiseks ja olulistest asjadest asjadest rääkimisest, diskusiooni pidamiseks!

Jõudu Teile!

Jõudu tööle

Jõudu tööle.

Jõudu vallavalitsusele.

Jätkake samas vaimus, koole remonditakse, Kuusallu ehitati ujula, peamine, et areng jätkuks.

Jätkata samas vaimus!

Kaasajastada valla kodulehekülge, et info jõuaks kohe lehe külastajani.
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Kaasamine igal tasandil, heade algatuste toetamine, tunnustamine.

Kaasta läbi erinevate küsitluste inimesi enne otsuste tegemist, näiteks enne bussiaegade

muutmist jms.

Kauplus auto käiks kord nädalas.

Keeruline vastata.

Kegliiklusteed ka Kolka ja selle ümbrusse.

Kergliiklusteed, korrakaitse ja uus lasteaed.

Kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest.

Kevadel võiks kaasata kõik külaelanikud kevadkoristusele ja see võiks olla Kiius ja Kuusalus

ühine kuupäev.

Kiidu lasteaed.

Kiidu oleks vaja kauplust.

Kiidu pood.

Kiidu uus lasteaed ruttu valmis ehitada.

Kiirustada Kiiu lasteaia ehitusega.

Kiiu alevikus tuleks mõelda jalakäiate peale. Üks tore idee, kui saaks koolitee (koolist-Kiiuni)

sealt edasi jalakäiatee+jalgrattatee läbi Kiiu Valklasse (Valkla randa), mööda rannajoont

Salmistule ja Salmistult Kuusalusse välja.

Kiiu kaupluse taasavamine.

Kiiu lasteaeda on hädasti vaja.

Kiiu lasteaia ehitamine oleks OK!

Kiiu Lasteaia ehitamine, eakate kodule normaalsete tingimuste loomine (õueala ja väljas

viibimise võimalusega), teede korda tegemine.

Kiiu lasteaia ehitus.

Kiiu-Aabla bussipeatuses puudub ootepaviljon.

Kiius peaks kauplus olema ning Kuusalu bensiinijaam viadukti pealt ära kaotada.

Kiius valgustus teedel, kõnniteed võiksid olla. Probleem lasteaia kohtadega, kooli transpordiga-

võimaldatud vaid pisikestel. Koleda ilmaga suht keeruline ka suurematel lastel saada kooli, kui

puudub oma transport.

Kiius võiks olla pood, kuigi see pole valla probleem, võib olla saaks kaasa aidata.

Kiius võiks olla üks korralik toidukauplus ja tee jalakäijatele.

Kiius võiks pood. Kuusalu Spordikeskuses basseinis võiks soojem vesi olla.

Kindlasti mitte koole sulgema, mida rohkem on väikseid koole, seda parem tervis lastel ja ka

õppimisvõimalused paremad.

Kindlasti pangakontor Kuusallu tagasi. Kasvõi paariks kolmeks päevaks nädalas.
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Kodanike arvamustega peaks rohkem arvestama. Valla ametnikud peaksid rohkem külades ringi

liikuma.

Kodulehe parandamine. Tavainimesele info kättesaamine lihtsamaks. Kas volikogu töö peab

olema salastatud?

Kohalik ajaleht kajastagu ikka kõiki sündmusi ja ärgu jätku midagi saladusse.

Kohalikku ettevõtlust võiks arendada, võiks kaasata visiooni ja suure silmaringiga inimesi valla

arenguplaanide tegemisse. Ka kaugtööd võiks vald toetada, mitte nii külmalt suhtuda. Vald saaks

sealt juurde ise ka kasu.

Kolga kool peab jääma keskkooliks kutsesuunitlusega loodushoiu ja etnograafia vallas.

Kolga rahvamaja.

Kolgas külavanem. Vallamaja olukord.

Kolka rahvamaja! Bussiliiklus korda, sõiduteed korda!

Korraldada infopäevi.

Korraldada ühtlane tänavavalgustus.

Korralik patrull toimima, nagu varem. Poodide juurest kaotada noortekambad.

Korrigeerida busside ootepaviljonide asukohad Kuusalu alevis. Avalik WC alevisse.

Kriisikodule kohtasid juurde.

Kui küla elu paremaks muutub, siis muutub ka hinnang vallast vastavalt sellele. Kui hinnatakse

inimesi külas, siis hindavad inimesed valda.

Kui transport seab inimestele võimaluse liikuda, siis tekib ka külla inimesi juurde. Samuti side-

internet, hetkel puudub võimalus kõigil läbi netipulga internetti omada. Levi probleemid.

Kultuuriürituste kättesaadavus paremaks.

Kuulata ka valla elenike arvamust.

Kuusalu alevis võiks olla korralik park kuskil metsas, lõkkeplatsi ja grillimisvõimalusega.

Kuusalu spordikeskuse hinnad peaksid muutuma odavamaks. Seega oleks tagatud teenuse

kättesaadavus kõikidele elanikkonna kihtidele. Hinnad on maakoha kohta liiga kõrged. Ujula

perepiletil puudub mõte. Kahel korral oleme tahtnud osta perepiletit. Esimese

Kuusalu vajaks pensionäride ja puuetega inimeste päevakeskust, suuremat Eakate kodu.

Sotsiaalabi süsteem peaks olema paindlikum, tuleks rohkem lähtuda abi vajadusest. Inimesed (nt

töötu, puudega inimene) ei ole teadlikud millist abi neil on võimalik saada.

Kuusalu valla asutuste ja eraisikute telefonikataloog. Kuusalu valla kaart, kus korrektselt peal

meie külade piirid.

Kuusalu valla kodulehel ei tõstata keegi probleeme, kui pole tagatud anonüümsus (Foorumis).

Vanasti kui registreerimine polnud vajalik, kirjutati sinna paljudest erinevatest muredest.

Kuusalu vallas on mitmeid lihatootjaid aga kohaliku liha pole kusagilt saada. Hinnu liha oli enne
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Nurgapoes, nüüd eman mitte. Kohalik lihakarn, kus müügil värske ja soodne liha, oleks vajalik

nii tootjale kui tarbijale.

Kuusalu vallas on üsna hea elada, kui on isiklik transport. Pikk rannajoon annab positiivset, aga

seda on tarvis ka korras hoida. Midagi olulist ei oska välja tuua.

Kõige suurem probleem on tööpuudus.

Kõigile soovijatele lasteaiakoha tagamine ja uute elanike Kuusalu valda elama meelitamine

tooks kaasa ka täiendavaid sissetulekuid valla eelarvesse, mis teeks valla elu paremaks.

Ettevõtjate siia meelitamine, et töökohti rohkem oleks.

Kõik oleneb suhtumisest, mulle meeldib elu Kuusalu vallas, olen rahul tehtuga ja oma panusega.

Kõrvalteed mustkattega Lätismäe tee 8 maja juurde.

Kõrvalteede olukord on kohati tõepoolest hull, palju päästaks nn must kate.

Küla vajab oma kauplust. On tekkinud tunne, et kui sa pole auto omanik ja sul pole internetti,

siis nagu polegi arvestatav isik.

Külaelu edendamine, parem info levik nt kultuurisündmuste kohta, valla inimeste kaasamine (nt

teha talgud Kiiu lasteaia kiiremaks valmimiseks!!! Oleksin kindel tulija!!! või muu analoogne

üritus).

Külaelu võiks rohkem toetada. Küladel võiks olla oma fond asjaajamise ja ürituste

korraldamiseks, selles osas võiks olla ka tugi, sest paljud aktsioonid jäävad ära, kuna eestvedajal

ei ole admin võimekust ja ka aega põhitöö kõrvalt.

Külakogukondadele tuleb kohalike asjade otsustamisel suurem õigus anda.

Lamavaid politseinikke teede peale (tehase juurde).

Lapsed peaksid saama koheselt lasteaeda.

Lasteaed.

Lasteaed Kiidu. Kergliiklusteede juurde ehitamine - eelkõige oma mättaotsast vaadates, Kuusalu

küla tagumine ots on vaja ühendada olemasoleva teega aiandi ristis.

Lasteaeda sai juba mainitud. Tõesti sooviks, et oleks juba toimunud ümarlaudadest mingit kasu

ja saaks koolide eksisteerimisega selgust.

Lastele rohkem huveringe, mitte Kuusalus,vaid külades.

Logistiliselt me asume suhteliselt heas kohas ja kui kaasata/leida/ toetada ettevõtlust, siis on

vallal kõvasti potensiaali.

Loksalt kuni Leesini linna liinide ühendamine (Harjumaa liinid).

Looge noortele rohkem sportimis võimalusi ka küladesse; rohkem ühistransporti.

Lätismäe tee vajab mustkatet, kaasata korrastamisel ka Kõrgepinge alajaama. Noortel puudub

korrastatud spordiplats (rularada).

Maaelu edendamine.
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Maamaksu osas võrdne kohtlemine - töökohtade loomine - kergliiklusteed (ohutuse seisukohast

ülitähtis) - visuaalne pool ( haljastus).

Me ei suuda veel oma valla inimeste probleeme lahendada ja siis oleks neid abivajajaid 10 korda

rohkem

Meditsiin !!!

Meditsiin korda!

Miks valla üritused toimuvad Kolgakülas, eelvalimiste päeval oli rahvamaja trepp nii libe, et

murra jalad, vanuritel raskusi trepist tulekuga.

Minu arust on Kuusalu vald teinud märkimisväärseid pingutusi elu paremaks muutmisel, jõudu

ja jaksu oma projektide ja plaanide elluviimisel.

Muuta ära tsoonidepõhine piletihinna süsteem. Piletihind peaks olema kilomeetripõhine. Kuusalu

bensiinijaama juurdesõidu tee teha võimalikuks. Viia Kuusalu alevis kokku busside saabumise ja

väljumise peatus. Alevimägi ja Laulupeokuusik kontrolli alla.

Mõeldes vallaelanike peale, palun lahendage kiiresti arstide probleem.

Märka inimest enda kõrval!

Nagu eelpool öeldud, arenguruumi on alati! Minu ankeet on ju ettepanek elu paremaks

muutmiseks vallas, kui seda aktsepteeritakse.

Noortele tegevust ja hobikohti.

Noortele tuleks luua võimalusi enda välja elamiseks. Praegu joovad, peksavad teisi ja jõlguvad

niisama küla vahel.

Nädalavahetustel ja 154 bussid võiks Valkla hooldekodu juurde sisse sõita.

Nägu naerule, hagu aerudele!

Oleks hea kui leiaks töökoha kuskil läheduses, lasteaia koha probleem (kui laps ei saa lasteaeda,

siis maksta 100% ulatuses muu lastehoiu eest, et vanem saaks tööle minna),arvestada rahva huve

ja vajadusi ühiskondliku transpordi osas.

Oleks vaja kolmandat perearsti.

Oleme rahul sellega, mis meil on.

Olen praeguse olukorraga enam-vähem rahul.

Olen siin liiga vähe elanud veel

Olen üldiselt kõigege rahul.

Olge inimlikumad.

Olgem ise positiivsed, siis läheb elu ka paremaks!

Oluliste asutuste alles jäämise nimel pingutamine.
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On toetatud kohalikku initsiatiivi, kuid keerulistes majanduslikes tingimustes on väga oluline

paika panna nö prioriteedid. Mida ikkagi toetatakse ja mis alustel? Vajalik välja töötada koostöös

kohalike ettevõtete ning kodanikuühendustega

Ootame jätkuvat toetust pansionaadi väljaehitamisel vanasse koolimajja. Kuusalu keskväljaku

represseeritute mälestusmärgi valgustuse taastamine.

Ootan muutusi.

Otsida võimalusi uute töökohtade loomiseks, toetada rohkem väikeettevõtjaid, arendada turismi.

Palun lahendada pääsemine Kuusalu tanklasse nii, et ei peaks rikkuma LE või sõitma Kiiu

kaudu, mis tundub täiesti ajuvaba!!!

Palun tegelege rohkem heakorraga.

Palun tehke korda lumelükkamise probleem, et seda ei tehta ainult tasuta lähisugulastele ja

niiöelda headele sõpradele. Hea näidis oli see kui oli Monika torm - lapsed, õpetajad ja paljud

inimesed olid kodus. Oleks võinud vähemalt nii palju liigutada

Panga olemasolu võiks olla Kuusalus.

Pangabuss võiks tihedamini käia.

Pangakontor Kuusalusse tagasi ja ikkagi tahaks vallas rohkem võimalust tööd leida ja normaalset

palka, millega oleks ka võimalik ära elada.

Pangakontor tagasi.

Pangakontor tagasi tuua.

Pangakontorid taastada.

Pank tagasi tuua.

Pank tagasi.

Pansionaadi väljaarendamine. Puudub avalik WC. Keskväljaku mälestusmärgi valgustus puudub.

Panustada rohkem lastesse.

Parem info kättesaadavus.

Parema keskkonna (soodustuste) loomine, eraettevõtluse soodustamine.

Piirialade areng.

Pikemas perspektiivis midagi ette võtma Kolga kortermajade küttega. Praegu on talvine

kommunaalmaksete arve 3-toalises korteris ligilähedaselt võrdne miinimumpalgaga. See ei ole

normaalne. Kas on teenus liiga kallis või on palgad liiga väiksed?

Pisut vähem onupoeglust, rohkem asjalikkust. Ei ole vaja laskuda isiklikele sümpaatiatele,

meeldimisele, mittemeeldimisele.

Pole siin elul häda midagi ja virisemiseks pole põhjust.

Pole väga vigagi.
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Praegu puuduvad jalgrattateed, et saaks kasvõi vallale tiiru ümber teha. Arstiabi nõrk, võiks olla

rohkem meelelahutuskohti, kino, videosaal, rahvamajas rohkem ringe, peotants, male, kabe jne.

Praegu suhteliselt normaalne, võib olla oleks võimalik veel mõni tööstus siia meelitada, saaks

töökohti juurde.

Puudub avalik WC.

Puutun kohaliku eluga väga vähe kokku ja ei oska arvamust avaldada. Infot valla tegemistest ei

jõua minuni (võibolla minu enda süü). Töötan teises omavalituses, tegelen ja huvitun nende

tegemistest eelkõige.

Põliselanik (kohalik, "juurtega" inimene) olgu nr 1, suvitajad ja uusasukad on millegipärast

suuremate õigustega kui kohalikud.

Pöörata rohkem tähelepanu noorte vabaaja sisustamise võimalustele ka valla äärealadel.

Pöörata rohkem tähelepanu valla ääremaadele. Elu ei käi vaid Kuusalu ümber...

Püüda kiirelt saada euroraha Kuusalu VK-trasside ja soojatrasside renoveerimiseks. Jälgida ja

kontrollida hariduse taset.

Raha võiks liikuda Kuusalu alevist kaugemale ka!

Rattatee.

Rohkem arvestamist inimestega!

Rohkem infot ja üritusi kodukandi ja Kuusalu aleviku tutvustamiseks.

Rohkem infovahetust.

Rohkem koostööd elanikega, et kogu areng ei toimuks ainult Kuusalus ja Kiius, vaid ka

ääremaad tunneksid, et asuvad neist hoolivast vallas.

Rohkem koostööd kohalike organisatsioonidega, koolidega jne. Rohkem üritusi ja noorte vabaaja

veetmise võimalusi.

Rohkem kultuurielu võimalusi, rohkem inimestele kättesaadavam.

Rohkem kõnniteid, väikebusside liiklus tihedamaks ja paindlikumaks.

Rohkem rõhku külade heakorrale ja mõistvamat lahendust külarahvaga.

Rohkem spordi- ja kultuuriüritusi.

Rohkem sporti.

Rohkem suhtlemist lihtrahvaga. Peaks suurendama ühistranspordi liikumist igasse vallanurka.

Teed lahti iga sissekirjutatuni, kuid vastavalt küla tellimusele. St. et saha tellib külavanem

konsulteerides külarahvaga. Külavanem kordineerib saha tööd.

Rohkem toetust koolidele ja muusikakoolile!

Rohkem tähelepanu eakate vastu. Perearsti teenindus paremaks. Miks Kuusalus on pea nädal

enne kui arsti juurde pääsed, Loksal aga samal päeval. Parem sissepääs rahvamajasse. Et

järgmisel aastal oleks Kuusalu peatee korras, mitte lumine ja libe.
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Rohkem töökohti.

Rohkem uusi töökohti.

Rohkem valgustatud võiks olla.

Rohkem valla elanikelt uurida, mis oleks vaja teha jne.

Rohkem vallaametnike suhtlemist rahvaga ja mitte olema ainult Kuusalu keskne, vaid tegelema

ka teistega.

Rohkem võiks anda inimestele elamuehituseks maad, et tuleks juuede uut rahvast.

Rohkem võimalusi lastel tegeleda spordiga, kõike mitte suunata Kuusalu alevisse, on ka teisi!

Rohkem võimalusi luua vabaaja veetmiseks ja noortele tuleb rohkem tegevust leida!

Rohkem võimulolijate kohtumisi kohalike inimestega.

Rohkem ühisüritusi erinevates valdkondades ja odavalt või tasuta.

Rohkem üritusi vallarahvale.

See on pikem jutt.

Soodustage töökohtade tegemist.

Soovime talveks ka Kolga maadele korralikku suusarada. Rohkem tähelepanu ääremaade elule.

Kõik ei ela ainult Kiius ja Kuusalus (kool vajab toetust).

Soovin, et Eesti teede kaardil oleks kõik valla külad omal kohal ja õigete nimedega.

Soovin teile jõudu murede ja probleemide lahendamisel.

Suhelge rohkem vallarahvaga ja kuulake nende muresid. Aitäh!

Suhtlemine ei ole hea.

Suurte majade (paneel) soojustamine ja väljanägemine suur probleem.

Suvel lastele tööd - laagri näol.

Suvel pakkuda noortele tööd valla ettevõtetes, vald võiks selle koordineerimisele abiks olla.

Suviti täielikult puuduvad kontserdid. Kinobuss võiks käia kohapeal.

Swedpanga kontori allesjätmine.

Swedpank tagasi. Tolmuvabad valla teed musta katte alla.

Säilitada olemasolevad töökohad, luua uusi töökohti.

Taastada Loksa vald.

Tagada soodne ja kiire internett ka külades ja ma olen väga rahul.

Tagada turvalisus.

Teed korda teha (must kate).

Teed korda, rohkem lilli, pesunöörid Heli lillepoe eest ära. Suitsetavad noortekambad poodide

juurest ära. Parkla oleks vajalik.

Teede heakord. Elukeskkonna hoidmine ja säilitamine. Teenused vallaelanikele

kättesaadavamaks.
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Teede hooldus ja remont.

Teede korrashoid võiks parem olla. Tänavavalgustus võiks Kiius olla ka peale 00.00.

Teede korrashoid, asfalteerimine.

Teede seisukord paremaks Kolka ja selle lähiümbruses.

Tegeleda rohkem vabaaja sisustamisega noorte seas.

Teha uuring külade kaupa-mida inimesed konkreetselt vajavad, sõeluda välja siis kõige

valulisemad -umbes nagu praegune küsitlus, kuid veelgi detailsem. NT!-täna teha korda teed, aga

homme mõni muu asi jne.

Tehke Kiiu lasteaed ruttu valmis, juba hakkavd jutud liikuma sellest kui ebasobiv on Kuusalu

vald lastega peredele.

Tehke Kiiu lasteaed ruttu valmis, juba hakkavd jutud liikuma sellest kui ebasobiv on Kuusalu

vald lastega peredele.

Tehke tööd.

Tennisehall lastele.

Terviserajad, Kiidu pood.

Toetada ettevõtjaid.

Toetada igati ettevõtlust, luua osalise tööajaga töökohti väikelaste emadele.

Toetada ja edendada ühtekuuluvust ja omaalgatust.

Toetada ja tunnustada enam vabaühenduste tegevust. Detailplaneeringute kehtestamisel

arvestada senisest rangemalt rahvuspargi pärandkeskkonna väärtustega, et säiliksid rannakülade

miljöö ja rannamaastikud.

Toetada rohkem sporti.

Tolmavad vallateed musta katte alla.

Transpordi probleemi lahendamine selliselt, et ka Vihasoo ja Kasispea küladest oleks võimalik

bussiga Tallinna tööle jõuda.

Transport kehva, laupäev, pühapäev ühistransport veelgi vähem. Rannas parkimine raske, pole

kohti. Külamaja puudub.

Tuleb kohalike inimeste arvamusega arvestada.

Tuleb luua töökohtasi valda. Inimestel ei ole tööd.

Tuleb rohkem propageerida üksteise mõistmist, hoolimist, toetamist ja empaatiavõime

arendamist.

Tuleks hakata aktiivsemalt tegelema töökohtade toomisega valda. Tuleks luua valla randa kindel

parkimisala ja ranna korrashoiu ülemused. Turismi arendus.

Tuleks rohkem rõhku panna meie kõige väiksematele kodanikele, kuna nemad on meie tulevik.

Pean silmas lasteaia ehitamist. Väikestele lastele mõeldud huviringe jne.
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Tulge vallarahvale lähemale, kuulake elanike muresid ja rõõmusid, ideid, probleeme, mille

lahendamine muudaks piirkonnas elu paremaks. Arvan, et vallavalitsuse ja vallarahva

sõnumitoojateks võiks olla külavanemad ja ka külaelukomisjon.

Tunneme suurt puudust kergliiklus teedest.

Tõhustada varavastaste kuritegude vastu võitlemist.

Tähelepanu keskustest (eelkõige Kuusalu ja Kiiu) ka väiksemate asustusüksusteni. Kuna

Kuusalu-Kiiu hääl on kõvem, sest neid on rohkem, seetõttu nendega rohkem arvestatakse.

Tähelepanu pöörake ka rohkem äärtele mitte ainult Kuusalu ja Kiiu.

Tähtis on see, et vald mõtleks ikka inimestele ja mitte ainult Kuusalu elanikele vaid kõigile. Edu

ja jõudu edaspidiseks!

Täita valimislubadused.

Tänan, et pensionäridel on nii hea võimalus ujumas, pesemas, mullivannis käia.

Tööd tuleb teha!

Tööhõivet on vaja parandada.

Töökohad, kool (keskkool) Kolka alles!!!

Töökohtade loomine.

Töökohtade suurendamine.

Töökohti juurde

Töökohti juurde, et ei peaks Tallinna tööl käima. Lahemaa RP kaotada, segab bürokraatiaga.

Töökohti võiks rohkem juurde tulla, toetada kohalikku ettevõtlust.

Uuri küla solgikaevude korrashoid jätab soovida.

Uus lasteaed. Paremad välised spordirajad-suusarajad, valgustatud jooksurajad jne. Kodutute

loomade probleem. Teed korda, ka tänavatel, mis viib kortermajade vahele. Talvine teehooldus-

lund peaks lükkama ikka kohe, kui sajab, mitte nädala pärast.

Uusi töökohti, rohkem ühisüritusi.

Uute töökohtade loomine.

Vaatame ka Kuusalust kaugemale.

Vaba aja veetmise võimalusi tuleks arendada ja keegi peaks valdkonda koordineerima; ootan

väga kergteede rajamist, liuväljade ja suusaradade rajamist, mänguväljakute ehitamist ja

korrastamist. Olemasolevad rahvamajad peaksid saama enam rakendust.

Vaja uut telefoniraamatut.

Vald ei koosne ainult KUUSALUST, rohkem tähelepanu pöörata ümberkaudsetele küladele,

asulatele!!

Vald võiks kaasa aidata ettevõtlust.
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Vald võiks koostöös prügifirmaga lahendada prügimajanduse randades, vähemalt suveperioodil

(see on meil küllaltki lühike periood).

Vald võiks olla koostöö sõbralikum ja küsimuste murede korral suhtlema aktiivselt.

Vald võiks üritada luua rohkem töökohti, et inimesed ei peaks igapäevaselt linnas käima, kuna

kütus on räigelt kallis.

Valida külavanem.

Valkla-Salmistu-Kuusalu-Kiiu bussiliinid suvel tihedamad, olgu või väikese raha eest.

Valla ametnikud võiksid vahetevahel kohtuda ka vallaelanikega. Kõik inimesed ei tea isegi

vallavanemat nägupidi.

Valla elu heaolu sõltub suures osas riigi majandusolukorrast ja seadustest. Vald ise saab suunata

olemasolevaid ja taotletavaid vahendeid otstarbekamalt vastavalt arengukavas ettenähtud

suundadele.

Valla infoteenuste võrgustiku jätkuv arendamine (avalik wifi raamatukogudes), kaugematesse ja

väiksematesse küladesse tuleks viia kiire internetiühendus, et inimesed saaksid tegeleda

kaugtööga kodudes või luua kaugtöökeskuse, mis arendaks külaelu.

Valla teed võiksid paremas olukorras olla.

Vallaametnikud peaksid vaatama ka pisut kaugemale kui Kuusalu alevik, mujal toimub ka elu.

Vallaametnikud võiksid vastata mail-dele, enne peab mitu korda mail-ima, kuni vastus saabub

või kui üldse saabub!

Vallaelanike suurem kaasamine otsustusse, rohkem kaasarääkimisvõimalusi. soolise

võrdõiguslikkuse süvalaiendamine KOV otsustes.

Vallamaja peaks olema Kuusalus, mitte Kiius.

Vallas on elu piisavalt hea.

Vallas toimuvate ürituste info võiks operatiivsemalt, erinevamatel viisidel levida.

Vallas töötavate inimeste töökohustuste täitmiste jälgimist

Vallas võiks olla rohkem inovatiivseid projekte, millega saavutatakse ka suurem tähelepanu.

Vallavalitsus võiks rahvast hoolida.

Vallavalitsuse ja valla eluga võib niigi rahul olla.

Varasemalt olid probleemiks Haku noortediskod ja on nüüdki, häirib lärm ja kära. Korralik

vabastiili suusarada võiks ka leiduda.

Veel rohkem rahvaga suhtlemist.

Veevärk ja kanalisatsioon.

Veevärk Kuusalus. Kanalisatsioon.

Volikogu liikmed vähe suhtelevad oma valijatega. Puhta joogivee probleem. Kolga puurkaevu

viimane veeproov 2005.a?.
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Võiks korrigeerida hindu meie spordikeskuses. Võrreldes Tallinnaga on meil kõrgemad hinnad,

tekib küsimus miks? Arvan, et külastajaid oleks palju rohkem kui suudetaks hindu alandada.

Võiks küsitluste soove arvestada.

Võiks olla kergtee Andineeme randa, et oleks ohutu lastega jalgrattaga sõita.

Võiks olla rohkem patrulle, lasteaedades võiks nõuda jälle perearsti tõendit, et laps on terve.

Võiks olla rohkem üritusi nii suurematele kui väiksematele. Teed võiks korras olla ilma aukudeta

ja üle tee minemiseks vastavad märgid võiks väljas olla.

Võiks olla valla piire läbiv kergliiklustee.

Võiks rohkem tähelepanu pöörata transpordile ja vabaaja veetmisvõimalustele, samuti võiks

rohkem olla tegusaid üritusi nt. külade vahelised võistlused.

Võiksid olla ka Kiiu ja Kuusalu aleviku vanemad.

Võimaldada lastele lasteaia kohad siis kui nad seda soovivad või siis välja töötama lastehoiu

süsteemi, mis kataks 1,5 aastast kuini 3 eluaastani lastehoiu. Vältida populistlike tegevusi,

toetada kohaliku initsiatiivi.

Väga palju energiat kulub palgatööle Tallinnas ning sellest tingituna vallatemaatika (palun

vabandust) jääb teisejärguliseks. Palun veelkord vabandust. Kohalike väärtuste teadvustamine

ning väärtustamine.

Vähem bürokraatiat, vist rohkem riigist tulenev probleem.

Vähem poliitikat, rohkem tegusid!

Vähem vallaüritusi korraldada.

Väärtustada kohalikku püsielanikku ja tema tegevust. Lõpetada sunniviisiline külamiljööde

lõhkumine! Säilitada külad sellistena nagu nad on ajalooliselt olnud! SEE ONGI KUUSALU

NOKIA!

Õhtune ühistransport (väikebussi liinid Tallinnast).

Õpilas- ja ühiskondliku liinide kellaaegade kokkusobivus.

Ärge olge ainult Kuusalu kesksed.

Ühiskondlik transport kättesaadavamaks ja selle logistika.

Ühiskondliku transpordi kättesaadavus paremaks, eriti äärealadel ja selle logistika.

Ühistranspordi kellaajad lõunaajal kättesaadavamaks.

Ühistranspordi liiklus Valkla, Salmist, Kuusalu ja Tallinna vahel.

Ühistransport küladesse.

Ühistransport peaks olema tihedam ning ka nendes külades, mis ei asu Loksale mineva tee

kõrval (nt Kolgakülas on bussiliiklus väga hea, kuigi võiks olla busse Tallinnasse minemas ka

peale 20.00, aga Vihasoos praktiliselt ühistransport puudub).

Ühistransport võiks olla tihedam.
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Üks pood võiks olla Kiius.

Ülekäigu sebrad! Palun.

Üleüldiselt on kõik korras.
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Kokkuvõte

Käesoleva rahulolu-uuringu eesmärgiks oli tugevdada dialoogi valla elanikega ja pakkuda

tavainimesele suuremat võimalust kaasa rääkida valla elu korraldamises.

Kuusalu rahulolu-uuring andis väga täpse ülevaate valla poolt osutatavate teenuste kvaliteedi,

probleemide ja tulevaste ideede kohta. Uuringu põhjal on kõige probleemide rohkemateks

valdkondadeks ühiskondlik transport, teede olukord ja arstiabi, samas ollakse  rahul

raamatukogude ja koolide tööga ning sportimise võimalustega.

Rahulolu-uuringu tugevaks küljeks võib pidada tulemuste rakenduslikku iseloomu. Läbiviidud

uuringu tulemuste põhjal saab vallavalitsus pöörata tähelepanu just neile probleemidele, millele

vastajad kohest lahendamist ootavad. Seega saab tulemusi kasutada omavalitsuse arenguks

vajalike muutuste elluviimisel.

Vallavalitsus tänab kõiki vastajaid ning loodab veelgi aktiivsemat osavõttu järgnevatel

analoogilistel küsitlustel, mis on kujunemas elanike hulgas harjumuseks, ametnike hulgas aga

mõõdupuuks töö tulemuste hindamisel ning plaanide seadmisel.

Vallavalitsuse tänud kõigile tublidele inimestele, kes aitasid kaasa uuringu läbiviimisele.
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