Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
13.04.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 9.00, lõpp 9.30
Juhatas: Urmas Kirtsi
Protokollis: Ere Uibo
Võtsid osa: Priit Tammets, Meeli Vaarik, Mart Laanpere, Ere Uibo, Susanna Kari, Alvi Karp,
Kaupo Parve, Kalev Kuuspalu, Jaanus Hein, Anu Kirsman, Urmas Kirtsi, Värner Lootsmann,
Hilleri Treisalt.
Puudusid: Margus Soom, Ingeldrin Aug.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Urmas Kirtsi: Kuusalu valla osas pole kriis vahepealsel ajal toonud suuri muudatusi ega
otsuseid. Vald toimib ning jälgime riiklikku olukorda. Kaitsevahenditega on olukord hea, varud
on olemas ning tuleb juurde. Volikogu kinnitas eelmisel nädalal 1. lisaeelarve, kus on üle
600 000 euro kriisiraha reservfondi kujul. Ilmselt tuleb algatada ka 2. lisaeelarve.
Susanna Kari: uusi nakatunuid lisandunud ei ole, rahvastikuregistri põhjal on Kuusalu vallas 6,
meie perearstikeskuse nimistus on neist 5. Loksal on lisandunud 1 ehk kokku 4, hooldekodus
oli masstestimine. Kuusalu valla nakatunud on isolatsioonis ning ilmselt laseme neid uuesti
testida, enne kui isolatsioonist välja laseme. Võib öelda, et on läinud hästi, et nakatunute arv on
pigem väike. Testime kõiki, kellel on kahtlus, mõnel päeval oleme saatnud testimisele isegi 10
isikut.
Kalev Kuuspalu: olukord on endiselt rahulik. Nädalavahetusel käis Kiius patrull, kuna tuli teade
kambast. Viru rabas kontrolliti olukorda drooniga. Tuli ka teade, et Hara sadamas on kamp, aga
kontrollimisel oli kõik korras. Ilmselt ka nädalavahetuse jahedam ilm soodustas kodusolemist.
Alvi Karp: Kuusalu vallas on 12 leibkonda, kellele viime poodidest kaupa koju. Eakate Kodu
sai kätte visiirid, täna jõuavad need ka vallamajja.
Anu Kirsman: hariduse osas tuli teade, et 15. maist on planeeritud õppetöö taastumine mingil
määral. Oodatakse koolidelt tagasisidet, kuidas koolitööd korraldada. Tagasiside tuleb ära saata
homme. Kohtume täna haridusjuhtidega, et kujundada ühine seisukoht.
Koolitoidu pakkumine jätkub, sel nädalal ca 140 pakki. Peame otsustama, kas pakume
toidupakke ka koolivaheajal (20.-26. aprill).
Kaupo Parve: vallavalitsus peaks selles osas seisukoha kujundama.
Urmas Kirtsi: mina leian, et koolitoidu pakkumine peaks jätkuma ka koolivaheajal, sest vajadus
ju ei kao.
Värner Lootsmann: olen nõus, et koolitoidu pakkumine peaks jätkuma koolivaheajal.

Mart Laanpere: kas on ülevaade, kui palju ettevõtteid on meil kriisi tõttu kannatanud? Palju on
meil töötute arv kasvanud?
Urmas Kirtsi: puudub täpne statistika. On teada, et meie suuremad tööandjad töötavad.
Sundpuhkusel olevate töötajate kohta info puudub. Paljud Kuusalu valla elanikud käivad tööl
Tallinnas, seega täpsema info saame edaspidi.
Mart Laanpere: seoses haridusministeeriumi otsusega on meie haridusjuhtidel nüüd mitmeid
olulisi otsustuskohti, mida tuleb kindlasti arutada – näiteks, kuidas korraldatakse
istumajäämised ja gümnaasiumisse vastuvõtt, kuidas korraldatakse loovtööd ja uurimistööd.

OTSUSTATI:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Järgmise koosoleku aega kokku ei lepi, tegutseme vajaduspõhiselt. Kui tuleb uut
ja olulist infot, kohe teada anda. Kui enne ei kohtu, siis järgmisel esmaspäeval, 20.
aprillil kell 9.
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