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Algus kell 17:30, lõpp kell 19:00
Juhatas: Kaido Tseller
Protokollis: Veronika Laende
Võtsid osa: Helena Aug, Ülo Kraus, Kaja Martinson, Mari Paenurm, Kerli Palu, Tanel Tomson, Kaido
Tseller
Puudusid: Küllike Enok, Laivi Kirsipuu, Kaupo Parve, Mart Reimann, Jaanus Saar,
Kutsutud: juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp, Meditech Estonia esindaja Veronika Ševjakova
Päevakord:
1. Medi häirenuputeenusest
2. Koroona kriisiga toimetulekust Kuusalu vallas
3. Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020
4. Kuusalu valla terviseprofiil 2016 – 2020

1. Medi häirenuputeenusest
Ettekandja: Veronika Ševjakova
V. Ševjakova tutvustas Medi häirenuputeenust, suitsu/vinguanduriteenust, ravimidosaatoreid ning
vastas komisjoni liikmete küsimustele antud teenuste ja toodete kohta.
Kell 17:53 saabus Kerli Palu
OTSUSTATI: Päevakorra punktis saadud info võtta teadmiseks

2. Koroona kriisiga toimetulekust Kuusalu vallas
Ettekandja: Alvi Karp
Kuusalu vallas oli kokku 7 koroona positiivset, kõik on praeguseks tervenenud. Uusi juhtumeid ei tea.
Sotsiaalvaldkond
Kaardistasime võimalikud abivajajad, helistasime üksikutele. Kogusime vabatahtlikke, kes võimalusel
saaksid abistada.
Jätkus koduteenuste osutamine. Sotsiaaltransporditeenust osutati vaid hädavajalike teenuste (nt
hemodialüüs jms) korral. Toiduaineid ja ravimeid viisime kokku 15 eri leibkonnale. Osadele viime
endiselt.
Pöörduti murega, kus pesemas saaks käia, sest saunad on kinni.
Kooliõpilastele jagati kooli toidupakke.
10. juunist on taastatud eakate bussiringid.
Registreeritud töötud
2019
2020
Kasv
Märts
Aprill

132
125

148
167

+16
+ 42
1

Mai
110
180
+ 70
Toimetulekutoetuse taotlejaid on juurde tulnud 1. Seoses kriisiga avaldusi pole lisandunud.
Eelarve
Tulumaksu laekumine
Märts
Aprill
Mai

2019

2020

Laekumiste vahe

478 816
531 513
533 406

529 143
498 947
518 650

50 327
-32 566
-14 756

Lisaeelarvega vähendati tulumaksu prognoosi 500 000, olukord on kontrolli all.
Majanduskulusid on vähendatud, ostetakse hädavajalikku.
Riigiabipakett – 875 000
235 000 teed
190 000 saamata jäänud tulu kompenseerimiseks (tulumaksu alalaekumine)
450 000 väikeinvesteeringuteks (omad tingimused, kava on koostatud)
Väikeinvesteeringuid sotsiaalvaldkonda ei eraldatud. Seoses kriisiga ei ole sotsiaalvaldkonna eelarve
hetkel vähenenud.
Kriisi ajal saime abipakkumisi vabatahtlikelt, kes andsid teada millises piirkonnas ning millist abi nad
saavad pakkuda. Hetkel on antud inimesed nö reservis ning vajadusel saab nendega ühendust võtta.
Eriväljaõpet neile pakutud ei ole praegu.
Kerli Palu avaldas arvamust, et antud vabatahtlikega tuleks ühendust hoida ning neid tuleks
motiveerida. Abi võib minna vaja ka muul ajal, kui kriisis.
A. Karp: Leian et saime kriisi ajal hästi hakkama. Puudu jäi kontaktis kaastöötajatega – ei olnud
võimalik näost näkku muresid jagada, kuid lahendasime selle mure kasutades nutiseadmeid.
Lapsed, kellel esines probleeme – nende kõigiga võeti ühendust ning saadi ka kontakti. Kodukülastuste
arv oli viidud miinimumi. Tugikeskus andis ka vajadusel psühholoogilist abi.
K. Palu: Kas on tehtud memo vms kriisi kohta, mis läks hästi, mis halvasti, millest õppida?
A. Karp: Sellist dokumenti tehtud ei ole.
K. Palu: Selline dokument oleks hea õppematerjal ning see tuleks koheselt koostada, muidu hiljem
läheb meelest ära. Kui antud dokument valmis saab võiks seda jagada ka sotsiaalkomisjoniga.
OTSUSTATI: Päevakorra punktis saadud info võtta teadmiseks

3. Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020
Ettekandja: Alvi Karp
A. Karp andis teada, et vaja on teha volikogule ettepanek sotsiaalvaldkonna arengukava muutmise
algatamiseks. Koostata tuleb töörühmad, kes koostaksid arengukava eriosasid. Eelmisel korral oli 3
valdkonnapõhist töörühma. Eesmärgiks on kaasata töörühmadesse oma ala spetsialiste. Arengukava
võiks kinnitada aasta lõpuks.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu – kes võiks töögruppidesse kuuluda, milline peaks uus
arengukava olema, mis teemasid see peaks puudutama.
OTSUSTATI:
1. A. Karp alustab läbirääkimisi potentsiaalsete töögrupi juhtidega ning alustatakse töögruppide
moodustamist;
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2. Paika tuleb panna arengukava struktuur, valdkonnad, ülesehitus ning ajakava;
3. A. Karp hoiab sotsiaalkomisjoni teema arenguga kursis e-kirja teel;
4. Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava teemat arutatakse edasi järgnevates komisjonides.
4.
Kuusalu valla terviseprofiil 2016 – 2020
Ettekandja: Alvi Karp
Kuusalu vald kandideeris projekti, et ühendada terviseprofiil ja heaoluprofiil. Hetkel ootame vastust.
Kui positiivne vastus saadud vaatame projekti tingimusi. Kui ei saa positiivset vastust koostame antud
dokumendi nii nagu eelnevatel aastatel. Valmis dokumendiga enne kinnitamist saab tutvuda ka
sotsiaalkomisjon.
OTSUSTATI: Päevakorra punktis saadud info võtta teadmiseks

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Tseller
koosoleku juhataja
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