Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
27.04.2020 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, Kalev Kuuspalu, Jaanus Hein, Anu Kirsman, Urmas Kirtsi, Värner Lootsmann,
Hilleri Treisalt, Ingeldrin Aug.
Puudusid: Margus Soom.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Urmas Kirtsi: möödunud nädala teisipäeval oli regiooni kriisikomisjon. Suurim probleem sel
hetkel oli koolivaheaeg ehk kuidas hoida lapsi kogunemast. Üldiselt hakatakse kriisist väsima,
kogunemisi siiski toimub. Ühtegi teravat probleemi sealt välja ei tulnud.
Susanna Kari: Kuusalu vallas viimase kahe nädala jooksul nakatunuid juurde tulnud ei ole (max
oli 7). 4 paranenud, 3 on veel haiged. Tervisekeskuses teeme puugisüste, aga millal hakkame
tavapäraselt tööle, ei oska veel öelda. Kuusalu Eakate Kodu laustestimine näitas, et seal
haigestunuid ei ole.
Kalev Kuuspalu: mõned üksikud väljakutsed – lapsevanem teatas, et Kiiu lähedal mahajäetud
majas käivad noored kogunemas. Ka joobes juhte on üsna palju.
Alvi Karp: oleme abistanud 15 leibkonda. Toimetulekutaotlusi ja ühekordsete toetuste taotlusi
on lisandunud, aga vähe. Sotsiaalosakonna vaates pole suuri kriisimõjutusi tunda.
Anu Kirsman: koolitoidu jagamine toimus ka koolivaheajal. Täna teeme e-kooli kaudu
üleskutse lapsevanematele - kes tahab abi ja toetust oma lapse õpetamisel. Riik arutab
haridusteemat, olukord on ikka veel segane, ootame täpsustavaid teateid. Täna kuulutame välja
lasteaia suvise valverühma.
Urmas Kirtsi: reedel oli koosolek koolibussijuhtidega. Bussiliinide jaoks on see õppeaasta
ilmselt lõppenud, maikuus tavapärane vedu tõenäoliselt enam ei jätku. Pensionäride liinid
käivitame tõenäoliselt suve lõpus või sügises.
Anu Kirsman: peame hakkama mõtlema kriisist väljumisele – millal ja kuidas raamatukogud
avada, kui säilitada kontaktivaba laenutus ja 2+2 reegel. Võiks lasta inimesi ühekaupa riiulite
vahele. Ka muuseum võiks olla ühele-kahele või peredele avatud, mitte gruppidele.
Kolmandaks vabas õhus olevad spordiväljakud (tennis, välijõusaalid, staadion). Grupitrenne
veel ei luba.
Urmas Kirtsi: lubada saame alasid, kus saab jälgida 2+2 reeglit, see on kõige tähtsam reegel.
Muuseumi ja raamatukogude avamist võib samuti arutada. Kindlasti tuleb veel suletuks jätta
mänguväljakud.

Meeli Vaarik: valla piirangud ei saa kindlasti olla riigi omadest leebemad.
Mart Laanpere: tuleks koostada plaan, kuidas me tõlgendame praeguseid ja järgmiseid samme.
Mõned kohad saame lähiajal lahti teha ja mõned on ootel ja kui riik annab signaali, siis teeme
järgmise sammu. Riigi sõnumid on udused, neid tuleb kohapeal tõlgendada. Tuleks välja
mõelda sõnumid, mis annaksid lootust, et kriis hakkab leevenema, kuigi 2+2 reeglit tuleb
kindlasti jälgida.
Värner Lootsmann: valitsuse tasemel pole veel otsust tehtud. Kuni riik pole otsustanud, pole
meil vaja eelotsuseid teha. Nädala-kahe jooksul kindlasti riiklikke otsuseid tuleb. Tuleme siis
tagasi piirangute leevendamise juurde.
Susanna Kari: tuleks ikka riigi suuniseid jälgida. Arvatakse, et Tallinnas võib asi veel käest ära
minna. Võiks veel oodata piirangute leevendamisega. Pigem karta kui kahetseda ja suhtuda
ettevaatlikult.
Ingeldrin Aug: sama tähtis kui inimeste füüsiline tervis, on nende vaimne tervis. Mõnes osas
võiks lootust anda. Maailm ei muutu samasuguseks, nagu oli enne viirust, aga positiivne sõnum
võiks jääda kõlama.
Urmas Kirtsi: täna kohe midagi täiendavalt ei ava, see on selge. Valla käskkiri kehtib 30.
aprillini, seda peab muutma nagunii. Raamatukogudel on olemas võimekus kontaktivabalt
teenindada, sama on näiteks tenniseväljakutel.

OTSUSTATI:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Vallavanem annab välja uue käskkirja (praegune kehtib kuni 30. aprillini). Uus
käskkiri kehtib eriolukorra lõpuni ning sellega leevendatakse piiranguid
raamatukogus ja tenniseväljakutel.
3) Tegutseme vajaduspõhiselt. Kui tuleb uut ja olulist infot, kohe teada anda. Kui
enne ei kohtu, siis järgmisel esmaspäeval, 4. mail kell 9.
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