TAPA VALLAVALITSUS

TAPA VALLAVALITSUSE KOMISJONI PROTOKOLL
Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 685 loodud Covid-19 haiguse leviku tõkestamisega
seotud küsimuste lahendamise ja reguleerimise ajutine komisjon.
Tapa

09. detsember 2020 nr 2-5/20/

Algus kell 15.00, lõppes 16.00.
Juhatas vallavanem Riho Tell.
Protokollis vallasekretär Piret Treial.
Osalesid komisjoni esimees Riho Tell ja liikmed Andrus Freienthal, Dmitri Okatov, Piret Treial
Helen Ruberg, Rain Sepping.
Kutsutud Tapa Muusika- Ja Kunstikooli direktor Ilmar Kald.
Riho Tell andis teada, et Tapa Muusika- ja Kunstikooli direktor Ilmar Kald on saatnud kirja
vallavolikogule ja vallavanemale, milles teavitab lastele ohtlikust olukorrast Tapa Muusika- ja
Kunstikooli ruumides (kiri reg vallavalitsuse DHS-s nr 10-3/20/2175-1 all).
Sõna selgituseks sai Ilmar Kald. Kirjas juhtis ta tähelepanu, et praegu leviva viiruse olukorras
on äärmiselt oluline ruumide ventileerimine. Muusika- ja kunstikoolis tekkis pärast teise
korruse ruumide soojustamist probleem ruumide ventileerimisega. Koolis läbiviidud
mõõtmised näitavad, et CO2-te on õhus kuni 4 korda normaalsest rohkem. Kui normaalne
peetakse u 500 ppm-i ning 1000 ppm-i tekitab ju peavalu ja raskendab tunnis õpitu
omandamist, siis meie klasside kõrgeimad näidud on 1500-2200 ppm-ini. Ainus viis
klassiruume täna ventileerida on avatud aken. Olukord on ohtlik nii õpilastel kui ka kooli
personalile. Ilma ventilatsioonita ei saa me täna enam ohutult tegutseda ning selle
väljaehituseks tuleks leida raha esimesel võimalusel. Tänane eelarvestrateegia selleks kahjuks
nelja järgneva aasta jooksul raha ette ei näe. Ma palun teilt mõistvat ja hoolivat suhtumist valla
lastesse ja nende suurepärastesse õpetajatesse ning leida võimalus probleemi kiireks
lahendamiseks.
Riho Tell tõi välja, et kiired lahendused laste tervisele ohtliku olukorra lahendamiseks on, kas
minna huvikooliga distantsõppele või peatada õppetöö huvikoolis koroonaviiruse leviku ajaks.
Investeeringu lisamine eelarvestrateegiasse ei too koheseid ja kiireid lahendusi.
Ilmar Kald andis teada, et kool ongi praegu juba suuremas osas distantsõppel. Ilmar Kald
kinnitas, et õppetöö saaks toimuda praegu ka hajutamisega. Kiri ei olnud mõeldud koheseks
reageerimiseks. Eesmärk oli tähelepanu juhtimine olukorrale, et volikogu võtaks seisukoha
lahenduse leidmiseks ja leiaks lahendused eelarves. Juhtida tähelepanu, et muusika- ja
kunstikooli hoone vajab investeeringut.
Kiire lahendusena võtan ka seda, kui antakse sisend, et on soov leida lahendus.
Riho Tell esitas küsimuse, mis on kooli direktori arvates täna kiire lahendus? Mis saab
11.01.2021 kui lubatakse jätkata õppetegevust koolides.

Ilmar Kald avaldas arvamust, et lahendus võiks olla ka ajutiste asenduspindade leidmine.
Riho Tell: Esmase lahendusena tuleb leida asenduspinnad kas Tapa Gümnaasiumis või Tapa
Keelekümbluskoolis. Ilmar Kald`ile ülesanne otsida vajalikud asenduspinnad õppetegevuse
jätkamiseks väljaspool huvikooli ruume kuni koroonaviiruse laialdase leviku lõpuni.
Võimalikest lahendustest anda direktoril komisjonile ülevaade uue aasta alguses.
Ilmar Kald lahkus koosolekult.
Komisjon arutas võimalike piirangute rakendamist huvikoolide ja -ringide tegevusele ning
kultuuriürituste toimumisele.
Otsustati: võtta piirangute vajadus arutelule pärast Vabariigi Valitsuse ametlikku seisukohta
10.12.2020.
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