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1. Praegusest olukorrast
Terje Kraanvelt: alates tänasest taastus tavapärane õppetöö Kuusalu keskkoolis, tõrkeid ega
muresid ei olnud. Distantsile jäi veel gümnaasiumiosa. Loodetavasti läheb ka edaspidi kõik
sujuvalt.
Kooli direktor on töötajatega olukorda põhjalikult analüüsinud ja kõik panustavad sellesse, et
õpetajate omavaheline kokkupuude koolimajas oleks minimaalne. Eelmine olukord tekkist just
seetõttu, et õpetajad suhtlesid majas omavahel väga tihedalt. Nüüd lepiti kokku, ei õpetajate
toas ei käida, söögivahetunnid on hajutatud ja õpetajad oma kohviringe ei tee.
Ka ülejäänud meie hallatavates asutustes, kus täna taastus tavapärane töö, on olukord rahulik.
Susanna Kari: meie nimistutesse lisandus täna kaks positiivset. Vahepeal juba rõõmustasime,
et kedagi ei tule juurde.
Terje Kraanvelt: vallavalitsusele on laekunud avaliku ürituse taotlus korraldada jaanuari lõpus
Ekströmi Marss, uue nimega Hõimumarss. Sellest oli pikemalt juttu ka hommikul vallavalitsuse
istungi. Tegu on meie valla väga olulise üritusega, kus tippaegadel olnud 4000-5000 osalejat.
Palusime korraldajal oma plaane täpsustada ja kirjeldada, et selguks, kuidas on tagatud ohutus.
Arutame teemat uuesti vallavalitsuse järgmisel istungil, mõistlik on seda puudutada ka
kriisikomisjonis.
Värner Lootsmann: kui vaatame tänast seisu, ei ole veel erilisi märke, et olukord läheks
paremaks. Selliseid massiüritusi küll korraldada ei saa sellisel juhul, kuid aeg läheb kiiresti,
olukord jõuab veel muutuda.
Hilleri Treisalt: on üsna selge, et üritus sellisel kujul toimuda ei saa. Las korraldaja täpsustab
oma plaane ja siis selgub, kas üldse on mõtet korraldada, kui tavapärasel kujul ei saa.
Terje Kraanvelt: ettepanek kriisikomisjonile arutada Hõimumarsi teemat uuesti jaanuaris, kui
plaanid on selgemad ning ürituse toimumisaeg lähemal.

Mait Kröönström: kooliteema jätkuks – kahjuks said Kolga kooli lapsevanemad alles täna info,
et alates tänasest sõidavad koolibussid tavapärase graafiku järgi. See info oleks pidanud
saabuma varem.
Priit Tammets: 2 nädalat tagasi saadeti info, et ajutine bussigraafik on kaks nädalat ehk kuni 2.
detsembrini kaasa arvatud seoses Kuusalu keskkooli distantsõppega.
Terje Kraanvelt: palume koolijuhil edaspidi sellise info varem saata või lapsevanematele
meelde tuletada, kui peaks taas tekkima selline olukord.

OTSUTATI:
1. Arutada Hõimumarsi korraldamise lubamist uuesti kriisikomisjoni koosolekul
jaanuaris.
2. Kriisikomisjoni järgmine korraline kohtumine toimub 17. detsembril kell 13.
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