Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
PROTOKOLL
26.11.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 13.00, lõpp 13.40
Osalejad: kriisikomisjoni liikmed Jaanus Hein, Hilleri Treisalt, Mart Laanpere, Priit Tammets,
Kaupo Parve, Värner Lootsmann, Ingeldrin Aug, Susanna Kari, Mait Kröönström
Puudusid: Ranno Pool, Värner Lootsmann
Kutsutud: Anu Kirsman
Koosolekut juhatas: Terje Kraanvelt
Protokollis: Ere Uibo
Päevakord:
1. Ülevaade praegusest olukorrast
2. Kriisikomisjon 2020. aasta kokkuvõte ja uue aasta tööplaan

1. Praegusest olukorrast
Susanna Kari: meie nimistutes on tänase seisuga 15 aktiivset haigusjuhtumit. Loksa nimistus
on 2. Sageli ei teata, kust haigus on saadud. Paljud juhtumid on seotud kooliga. Kahjuks pole
ka Terviseamet jõudnud paljudega ühendust võtta või võtab pika hilinemisega.
Õnneks on Kuusalus poes pilt hea – peaaegu kõik on maskiga, Tallinnas on olukord palju
hullem, paljud ei kanna maski.
Anu Kirsman: Kuusalu koolis oli esmaspäeval, 23. novembril töötajate testimine. Praeguse
seisuga on positiivse diagnoosi saanud 7 koolitöötajat, lähikontaktseid on 30.
Eneseisolatsioonis on 6 klassi. Täna ja homme lähevad mitmed lähikontaktsed testimisele.
Praeguse seisuga plaanime jätkata tavapärast koolitööd koolimajas alates 3. detsembrist,
järgides kõiki soovitusi ja ohutusnõudeid.
Terje Kraanvelt: vahepeal kerkis arutelu, kas taastada enne 3. detsembrit Kuusalu Kunstide
Kooli individuaaltunnid. Arutasin teemat kriisikomisjoni liikmetega ning leidsime, et pole
mõtet teha enne 3. detsembrit erisusi ja huvikooli õppetöö taastub samuti 3. detsembril.
Ingeldrin Aug: lapsevanematelt on tulnud erinevat tagasisidet. Kuusalu kooli distantsõppe
otsuseid mõistetakse paremini, kuid huvihariduse osas on arvamused erinevad. Huvitegevust
puudutava võiks uuest läbi mõelda.
Hilleri Treisalt: tuleb juhtida tähelepanu, et väljas on huvitegevus lubatud, piirasime ainult
siseruumides. väljas võib teha. Piirasime ainult siseruumides.
Kaupo Parve: kannatame selle nädala veel ära. Piirangu eesmärk oli see, et saame teised koolid
lahti hoida õppetööks, kui huvitegevust piirame.

Anu Kirsman: kahjuks ei informeeri Terviseamet huvikooli nakatunud õpilastest. Koolil
puudub ülevaade, kas huvitegevusse tulnud õpilased üldse tohiksid seal olla või peaksid olema
isolatsioonis.
Mait Kröönström: kõige lihtsam on sulgeda, aga sellega tekitame probleeme peredele juurde.
Edaspidi sooviks komisjonis rohkem infot ja arutelu otsustega seoses.
Kalev Kuuspalu: olukorda turvalisuse osas ei oska väga detailselt kommenteerida, olen rohkem
kodukontoris ning olen Terviseametile abiks nakatunute ja lähikontaktsetele helistamisega,
võin kinnitada, et ollakse ajahädas, tööd on väga palju.

1. Kriisikomisjoni 2020. aasta kokkuvõte ja uue aasta tööplaan
Terje Kraanvelt: saatsin teile tutvumiseks meie kriisikomisjoni 2020. aastakokkuvõtte ning uue
tööplaani. Täna peame aastakokkuvõtte ja uue tööplaani vastu võtma ning need Päästeametile
esitame. Kuusalu valla kriisikomisjoni põhimäärus on avaldatud Riigi Teatajas ja sealt leitav.
2020. kokkuvõtte koostasin olemasolevate protokollide põhjal. Arutame need koos läbi ja
vaatame, kas tuleks midagi muuta või täiendada.
Mait Kröönström: riiklikult on plaanis kriisiteemaline õppus järgmise aasta teises pooles.
Luuakse kriisistenaarium ja komisjon peab otsima eri probleemidele lahendusi.
Esimene asi, mida meil kindlasti vaja, on kaardistatud info olulistest kontaktidest.
Ingledrin Aug: kriisiõppused on väga vajalikud, neid võiks olla sagedamini, kuna kriisid on
eripalgelised, praegune seab ehk suurimaid väljakutseid meile haridusvaldkonnas, mõni teine
kriis aga hoopis näiteks kommunaalvaldkonnas.
Terje Kraanvelt: riskianalüüsi osa on kindlasti olemasoleva olukorra kaardistamine – mis riskid
meid tabavad, kuidas neid lahendada. See on plaanis lisada tegevusplaani.
Mait Kröönström: kriisikomisjoni põhimäärus vajaks uuendamist, see on ajale jalgu jäänud.
Samas on plaanis seadusandlust järgmisel aastal muuta. Päästeametil on plaanis ülesandeid
ühtlustada ja anda ülesandeid kõikidele KOV-idele. Seega pole ka meie komisjoni põhimäärus
praegu nii ajakriitiline.

OTSUTATI:
1. Huviharidust puudutavas muudatusi ei tee, praegu jääb kehtima eelmine otsus, et
huviringide töö siseruumides taastub 3. detsembril.
2. Edastada Päästeametile Kuusalu valla kriisikomisjoni 2020. aasta kokkuvõtte ning uus
tööplaan.
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