Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
06.04.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 9.00, lõpp 9.30
Juhatas: Urmas Kirtsi
Protokollis: Ere Uibo
Võtsid osa: Susanna Kari, Ere Uibo, Alvi Karp, Urmas Kirtsi, Kalev Kuuspalu, Meeli Vaarik,
Ingeldrin Aug, Anu Kirsman, Kaupo Parve, Priit Tammets, Värner Lootsmann, Mart Laanpere,
Hilleri Treisalt, Jaanus Hein.
Puudusid: Margus Soom.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Urmas Kirtsi: Neljapäevaõhtuse seisuga oli Kuusalu vallas rahvastikuregistri andmete põhjal
6 nakatanut, Loksal 3 positiivset diagnoosi. Need on diagnoositud juhtumid, tegelik nakatanute
arv on kordades suurem. Reedel jõudsid valda riigi tellitud 500 kirurgilist maski. Praegu on
valla töötajate vajadus kaetud. Tellisime ka 40 visiiri, millega saab varustada sotsiaalteenistuse
ja hooldekodu töötajad.
Reede jõudis minuni vihje karantiinis olema pidanud isikust, kes eiras kehtestatud reegleid.
Asjaga tegeles politsei.
Nädalavahetusel oli olukord rahulik. Tuntav oli politseipatrullide kohalolek.
Susanna Kari: testi tulemuse teadasaamiseks kulub keskmiselt 24 tundi, kiiremini läheb neil,
kes saavad ise testimistelgis käidud. Meie saadetud 7 testi on olnud negatiivsed. Kartsime
hullemat.
Kalev Kuusaplu: olukord on pigem rahulik, kuid roolijoodikud figureerivad, rahvas koguneb,
kontrollime 2+2 reeglit.
Urmas Kirtsi: olen näinud, et patrullid liiguvad ja politsei jälgib piirangutest kinnipidamist.
Alvi Karp: meil on 8 leibkonda, kes tellisid toidu kojutoomist. Paljud on öelnud, et saavad pere
ja naabrite abil toidu kätte. Võimekus on meil olemas, kui tellimusi peaks tulema, siis saame
täita. Kolmapäeval tuleb Euroopa Liidu toiduabi, mis ka kindlasti paljude olukorda parandab.
Anu Kirsman: käesoleval nädalal jagame koolitoitu kolmandat korda. Sellel nädalal läheb
jagamisele ligi 270 pakki, mida on oluliselt rohkem kui eelmisel nädalal, sest lisandunud on
need, kes tellivad teist korda. Pakki saab tellida üle kahe nädala. Kinnitan, et koolitoidu
jagamine sujub ning tagasilööke pole olnud.
Haridusasutustel on kerkinud esile vajadus leida ruume, kus saaksid õpetaja ja õpilane teha üksühele õpet, kuna kodus õppimise võimekus on paljudel väga erinev – ruumipuudus või muud
kodused tingimused, aga ka erinev iseseisva õppimise võimekus.
Oleme asutuste juhtide tähelepanu pööranud sellele, et nad jälgiksid oma töötajaid ja hoiaksid
nende motivatsiooni.

Urmas Kirtsi: hoiame silma peal riikliku abiraha paketil omavalitsustele. Summa suurust ja
selle kasutamise tingimusi me veel ei tea. Kuusalu valla kokkuhoiust nii palju, et
mittehädavajalikud kulud on külmutatud ning teenused üles öeldud. Kompenseerime
koolibussijuhtidele märtsis 50%, aprillis 40% ja mais 30%, et nad sügisel ikka meiega oleks.
On olemas negatiivse lisaeelarve võimalus. Millal see tuleb, ei oska öelda. Oleme arvestanud,
et kui tulumaks langeb kuni 17%, saame hakkama ilma palgakärbeteta.
Kuusalu Eakate Kodu läheb 5-päevasele töötsüklile, see tähendab, et töötajad on koos
klientidega viis päeva järjest majas.

OTSUSTATI:
1) Jätkame kavandatud tegevusi.
2) Järgmine kohtumine 13. aprillil kell 9. Vajadusel varem.
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