Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
11.05.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 9.00, lõpp 10.00.
Juhatas: Urmas Kirtsi
Protokollis: Ere Uibo
Võtsid osa: Priit Tammets, Meeli Vaarik, Mart Laanpere, Ere Uibo, Susanna Kari, Alvi Karp,
Kaupo Parve, Jaanus Hein, Anu Kirsman, Urmas Kirtsi, Hilleri Treisalt, Ingeldrin Aug.
Puudusid: Margus Soom, Kalev Kuuspalu, Värner Lootsmann.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Susanna Kari: Uusi nakatunuid ei ole. Seoses kriisiolukorraga esile kerkinud mured –
tervisekeskuse majal võiks olla fonolukk, kus on igal asutusel oma nupp. Lisaks võiks olla
väljaspool maja avalik WC.
Tervisekeskus koostöös vallavalitsusega selgitab välja, kellel kooliõpilastest on jäänud
tegemata vaktsiinid – need tuleb vastavalt riiklikult saadetud kirjale ära teha 5. juuniks.
Vallavalitsus peaks vajadusel tagama nendele lastele transpordi tervisekeskusesse. Kuna
vaktsineerida saab koolis, saab ühildada, kui vaktsiini saavad lapsed tulevad kontaktõppele.
Urmas Kirtsi: uuem info on see, et hooldekodudele üle Eesti hakatakse edaspidi kehtestama
ilmselt kõrgemaid nõudmisi. Võib juhtuda, et meie eakate kodu ei vasta tingimustele. Praegu
on veel vara seda täpsemalt arutada, ootame, mis otsuseid riik langetab.
Anu Kirsman: koolid kogusid tagasisidet kontaktõppe alustamiseks – Kuusalu
kontaktõppepäevad on alates 18. maist E, T ja K ning kooli tulevad 89 õpilast pluss 24
abiturienti konsultatsioonidesse. Abituriendid valla transporti ei vaja. Kolga koolipäevad on E
ja T ning kontaktõpe algab 25. maist, kooli tulevad 12 õpilast, keda veetakse Kolga kooli
bussiga. Vihasoo koolipäevad on E ja K ning lapsi 11. Teada on ka peatused, kust kontaktõppele
saabuvad lapsed peale tulevad.
Urmas Kirtsi: vallavalitsus hakkab paika panema logistikat. Tõenäoliselt piisab peatusi
arvestades kahest vedajast – Revalialink ja Tulisilm.
Alvi Karp: sotsiaalosakond hakkab kriisist väljumise kava rakendama. Toidu kojuvedu on
jäänud mõned üksikud, püsikliendid anname üle koduteenusele, seni käisid meie ametnikud ise
neile süüa viimas.
Töötus – aprillikuu lõpu seisuga on Kuusalu vallas registreeritud töötuid 167 ehk juurde on
tulnud 20. Täiendavaid pöördumisi sotsiaalosakonda pole veel tulnud.
Urmas Kirtsi: leevendustest – spordiväljakute avamine on läinud hästi, kaebusi pole tulnud,
desinfitseerimine toimib.

Järgmise sammuna mõistlik avada avalikud mänguväljakud (Vihasoo, Suurpea, Kuusalu, Kiiu,
Kolga, Salmistu) – desinfitseerimine lahendada nii, et paneme desoaine mänguväljakute juurde,
nagu oleme teinud välijõusaalidega.
Kolga muuseum saatis ettepaneku, et avavad 20. mail. Raamatukogud on valmis avama 18.
maist. Seega jätkavad kuni eriolukorra lõpuni ja valla käskkirja kehtivuse lõpuni senisel viisil.
Mõistlik on lubada üksikpiletite müüki Kuusalu staadionile (praegu saavad ainult grupid).
Kolgas, kus spordiväljak pole täies ulatuses aiaga ümbritsetud, hoiab kool kasutamisel silma
peal.
Vallavalitsuse tavatöö taastub 18. maist. Küsimärgi all on veel vastuvõttude korraldamine.
Edaspidi tuleb ka otsustada, milline hakkab olema vallavalitsuse töörütm – kriisiajast saadud
õppetunde ei tohi raisku lasta ning e-koosolekud hakkavad edaspidi mängima kindlasti
varasemast suuremat rolli.
Otsust veel ei langeta, aga lasteaia osalustasud võiksime taastada alates 1. juulist ehk alates
suvise valverühma algusest. Kunstide Kooli õppetasud viia tavasuurusesse alates 1.
septembrist. Eakate bussiliinide avamisega ka veel ei kiirustaks.

OTSUSTATI:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Avada mänguväljakud ning tagada desinfitseerimisvõimalus. Avada Kuusalu
staadioni piletite üksikmüük ning lubada spordiväljakute kasutamine ka
üksikisikutel. Raamatukogud ja muuseum avanevad pärast eriolukorra lõppu –
raamatukogud 18. maist ning muuseum 20. mail.
3) Tegutseme vajaduspõhiselt. Järgmine kokkulepitud kohtumine esmaspäeval, 18.
mail kell 9.
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