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Sissejuhatus
Ajavahemikul 26.-28. veebruar ning 4. märtsil 2007. aastal viis Kuusalu
Vallavalitsus Eesti Vabariigi Riigikogu valimiste raames läbi uuringu Kuusalu
valla elanike rahulolu kohta.

Uuringu eesmärk oli tugevdada dialoogi valla elanikega ning pakkuda
tavainimestele suuremat võimalust kaasa rääkida valla juhtimises. Lisaks viitasid
uuringu tulemused paljudele valla kitsaskohtadele ning arenguvõimalustele.
Uuringu käigus keskenduti järgmistele teemadele. Rahulolu:
• Valla poolt osutatavate teenustega
• Eluolu muutumine paremaks või halvemaks
• Info kättesaadavus valla elanikele ning põhilised infoallikad
• Valla elanike võimalus kaasa rääkida valla juhtimises
• Valla kõige suurem probleem
• Valla elanike muud ettepanekud
Analoogset uuringut viiakse läbi viiendat korda. Kuivõrd käesoleval aastal
muudeti
uuringu
metoodika
ja
hindamissüsteemi
lihtsamaks
ning
arusaadavamaks on tulemusi eelmiste aastate uuringutega keeruline võrrelda,
mida käesolevas uuringus on siiski püütud võimaluste piires teha.
Aruandes on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.
Andmete töötlemisel kasutati Wicrosoft Excel tarkvara.

.
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1. Metoodika kirjeldus
1.1 Ankeetide arv
Käesoleva aasta rahulolu-uuring viidi läbi Riigikogu valimisjaoskondades, kus
kõigil valijatel oli võimalus vastata ka rahulolu uuringu ankeedile. Seega
moodustasid uuringu valimi kõik vähemalt 18. aastased valimisealised Kuusalu
valla elanikud. Kokku laekus küsitlejatele rekordilised 1525 ankeeti, mis ületab
suurelt eelmiste aastate tulemusi ning viimati laekus 2005. aastal 718 ankeeti.
Ankeetide geograafiline jaotus
Jaoskond 6,
Leesi; 116
Jaoskond 5,
Viinistu; 123

Jaoskond 1,
Kuusalu; 369

Jaoskond 4,
Vihasoo; 142

Jaoskond 3,
Kiiu; 377

Jaoskond 2,
Kolga; 270

Joonis 1: Ankeetidele vastanute geograafiline jaotus

Esmakordselt kaasati uuringusse ka endise Loksa valla piirkond, mis on tänaseks
Kuusalu valla osa, mistõttu suurenes ka uuringus osalenud jaoskondade arv
kokku kuueni. Nendeks jaoskondadeks olid: Kuusalu, Kolga, Kiiu, Vihasoo,
Viinistu ning Leesi. 1231 vastajat märkisid ankeedile enda jaoskonna ning
suurim vastajaskond oli Kiiu ning Kuusalu jaoskondades vastavalt 377 ja 369
ankeediga. Huvitava trendina on tõusnud just Kiiu aleviku piirkonna aktiivus,
kuna 2005. aastal moodustas Kuusalu jaoskond enam kui poole vastajatest. Ka
rahvaarvu poolest väiksemad Vihasoo, Viinistu ja Leesi jaoskonnad näitasid üles
tublit aktiivsust, kuna üheski jaoskonnas ei jäänud ankeetide arv alla saja.

1.2 Sooline jaotus
Sarnaselt eelmistele uuringutele moodustavad naised suurema osa vastajatest
59 %, samas kui meeste osakaal on 41 %. Küll aga on sooline jaotus aastatega
tasakaalustunud, kuivõrd viimastes uuringutes 2005. ja 2004. aastal
moodustasid naised koguni vastavalt 68 % ning 61 % vastajatest.
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Sugu

Mehi
41%
Naisi
59%

Joonis 2: Ankeetidele vastanute sooline jaotus

1.3 Vanus
Vanuse märkis ära 1396 vastanut, kellest suurema osa moodustasid 31-45
aastased isikud 411 vastajaga. Küll aga võib märkida, et vanuseline jaotus on
üsna võrdne, kuna kõik vanusegrupid olid esindatud suhteliselt ¼ osaga.
2005. a uuringuga võrreldes on suurenenud üle 60-aastaste osakaal 18 %-lt 23
%-ni ning vähenenud 4 % võrra 31-45 aastaste vastajate arv.
Vanus

üle 60
aastased
23%

46-60
aastased
26%

18-30
aastased
22%

31-45
aastased
29%

Joonis 3: Ankeetidele vastanute vanuseline jaotus
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1.4 Haridus
Haridustaseme märkis ära 1417 vastanut, kellest suurima rühma moodustasid
459 keskeriharidust omavat inimest, millele järgnesid keskharidus (412 inimest)
ja kõrgharidus (341 inimest). Esmakordselt on suurim hulk vastajatest
keskeriharidusega, kuivõrd näiteks 2005. aastal moodustasid suurima osa
peaaegu võrdselt keskhariduse ja kõrghariduse vastajad. Vähenenud on ka
algharidusega vastajate arv.
Haridus

Kõrgharidus
24%

Algharidus
3% Põhiharidus
11%

Keskharidus
29%
Keskeriharidus
33%

´
Joonis 4: Ankeetidele vastanute hariduslik jaotus
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2. Valla teenuste aktuaalsus

Küsimus
1. Kas olete rahul Kuusalu vallas: teede olukorraga
2. Kas olete rahul Kuusalu vallas: prügimajandusega
3. Kas olete rahul Kuusalu vallas: arstiabiga
4. Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorra ja haljastusega
5. Kas olete rahul Kuusalu vallas: tänavavalgustusega
6. Kas olete rahul Kuusalu vallas: vaba aja veetmise võimalustega
7. Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu arenguga
8. Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla ametnike tööga
9. Kas olete rahul Kuusalu vallas: interneti kasutamise võimalusega
10. Kas olete rahul Kuusalu vallas: raamatukogudega
11. Kas olete rahul Kuusalu vallas: politsei tegevusega
12. Kas olete rahul Kuusalu vallas: sportimise võimalustega
13. Kas olete rahul Kuusalu vallas: koolidega
14. Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse patrulliga
15. Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku transpordiga
16. Kas olete rahul Kuusalu vallas: lasteaedadega
17. Kas olete rahul Kuusalu vallas: turismindusega
18. Kas olete rahul Kuusalu vallas: sotsiaalhoolekandega
19. Kas olete rahul Kuusalu vallas: noorsootööga

Hinnanguid
1477
1371
1312
1257
1224
1121
1120
1100
1064
1040
998
945
914
891
734
713
703
627
596

Koha muutus
võrreldes
2005. a
uuringuga
0
+2
-1
-1
0
+2
+7
-1
-1
-1
0
-7
-1
-6
-1
+1
-2
-2

Käesolev tabel tugineb laekunud ankeetidele ning võtab arvesse kõik hinnangud,
mis on valla erinevatele teenustele antud. Küll aga on välja arvatud hinnang „ei
puutu kokku“, mistõttu viitavad hinnangute arvud ilmekalt nendele
valdkondadele, millega vallakodanikel on igapäevaselt enim kokkupuuteid ning
vajavad seega vallavalitsuse veel suuremat tähelepanu.
Samas aitab tabel ka võrrelda, millised valla teenused on aastatega valla
kodanikel suuremat tähelepanu äratanud, kuna tabeli viimases tulbas on välja
toodud iga teenuse koha muutus nö edetabelis 2005. aasta uuringuga võrreldes,
mil analoogne statistika oli koostatud.
Eelmiste aastatega sarnaselt on inimesed avaldanud kõige enam arvamust teede
olukorra kohta (1477 vastajat). Lisaks on põhjalikumat vastukaja saanud
prügumajandus, arstiabi, heakord ja haljastus ning tänavavalgustus. Kõige
enam on vallakodanike huvi tõusnud külaelu arengu käekäigu vastu, mis on
tõusnud hüppeliselt 7 koha võrra 1120 vastajaga. Lisaks on suurenenud huvi
prügimajanduse ja vaba aja veetmise võimaluste kohta. Kõige vähem omavad
vallakodanikud
juba
mitme
aasta
vältel
kokkupuuteid
noorsootöö,
sotsiaalhoolekande ja turismindusega, samas kui kõige suuremat huvi langust
võib täheldada koolide ning ühistranspordi valdkonnas.
Esmakordselt lisati sel aastal uuringusse ka interneti kasutamise võimaluse
küsimus, mis leidis ka meeldivalt suurt vastukaja 1064 hinnanguga.
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3. Rahulolu Kuusalu vallas osutavate teenustega
Allolevas tabelis on välja toodud elanike rahulolu koondhinded Kuusalus vallas
osutatavate teenuste kvaliteedi kohta. Kuivõrd käesoleval aastal muudeti
uuringu metoodikat ja hindamissüsteemi lihtsamaks ja arusaadavamaks ning
hinnangud ei ole mitte 5-palli süsteemis, vaid 4-palli süsteemis, ei saa tulemusi
2005. a uuringuga üksüheselt võrrelda. Sellegipoolest on on lisaks käesoleva
aasta uuringule välja toodud ka 2005. a koondhinded teenustele.
Rahulolu valla teenusega
1. Kas olete rahul Kuusalu vallas: raamatukogudega
2. Kas olete rahul Kuusalu vallas: lasteaedadega
3. Kas olete rahul Kuusalu vallas: koolidega
4. Kas olete rahul Kuusalu vallas: prügimajandusega
5. Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla ametnike tööga
6. Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse patrulliga
7. Kas olete rahul Kuusalu vallas: sotsiaalhoolekandega
8. Kas olete rahul Kuusalu vallas: interneti kasutamise võimalustega
9. Kas olete rahul Kuusalu vallas: tänavavalgustusega
10. Kas olete rahul Kuusalu vallas: arstiabiga
11. Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorra ja haljastusega
12. Kas olete rahul Kuusalu vallas: sportimise võimalustega
13. Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu arenguga
14. Kas olete rahul Kuusalu vallas: politsei tegevusega
15-16. Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku transpordiga
15-16. Kas olete rahul Kuusalu vallas: turismi korraldusega
17. Kas olete rahul Kuusalu vallas: noorsootööga
18. Kas olete rahul Kuusalu vallas: vaba aja veetmise võimalustega
19. Kas olete rahul Kuusalu vallas: teede olukorraga

Hinne
2007
3,36
3,33
3,29
2,90
2,86
2,83
2,73
2,70
2,66
2,65
2,64
2,60
2,59
2,58
2,53
2,53
2,42
2,39
2,25

Hinne
2005
3,43
3,04
3,22
2,74
2,96
2,88
2,64
2,58
2,57
2,72
2,79
2,62
2,42
2,64
2,52
2,33
2,38
2,55

Vallaelanike rahulolu hinnati 4-palli süsteemis, kus hinnang “väga rahul”
andis 4 palli, “pigem rahul” 3 palli, “pigem rahulolematu” 2 palli ning
“täiesti rahulolematu” 1 palli. Keskmise hinde arvutamisel kasutati
aritmeetilist keskmist – liideti kokku hinded ning jagati küsimusele vastanute
arvuga (vastanute arvu hulgas ei arvestatud vastuseid “ei puutu kokku”). 2005.
aastal lisandus ka hinnang „äärmiselt rahul“, mis andis 5 palli ja mida
käesolevas uuringus ei kasutatud. Seetõttu peaksid käesoleva uuringu
koondhinded olema statistiliselt väiksemad, kui 2005. a uuringus.
Arvestades ka muutunud hindamissüsteemi on heameel tõdeda, et üldjoontes on
valla elanike rahulolu osutatavate teenuste üle tõusnud. Parimad hinnangud on
traditsiooniselt pälvinud raamatukogud, lasteaiad ja koolid, kusjuures kõige
suurem tõus on toimunud lasteaedade puhul, mille koondhindeks on väga hea
3,33.
Positiivseteks näideteks on silmnähtavalt paranenud prügimajanduse olukord ja
politsei
tegevus
ning
rahulolu
kasv
sotsiaalhoolekande,
arstiabi,
tänavavalgustuse ja noorsootöö üle.
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Suuremat rahulolematuse tõusu võib täheldada üksnes teede olukorra üle,
millest vallavalitsus on ka teadlik ning püüab igakülgselt teede korrashoidu
võimaluste piires parandada.
Iga valdkonna rahulolu käsitletakse täpsemalt järgnevas peatükis.
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3.1 Rahulolu Kuusalu valla koolidega
Kas olete rahul Kuusalu vallas: koolidega

38%

Väga rahul

0%

Pigem rahul

4%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
22%

36%

Ei puutu kokku

Joonis 5: Rahulolu Kuusalu valla koolidega

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: koolidega

Väga
rahul
328
22,5%

Pigem
rahul
526
36,1%

Pigem
rahulolematu
54
3,7%

Täiesti
rahulolematu
6
0,4%

Ei puutu
kokku
544
37,3%

KOKKU
1458

Keskmine
3,29

Kuusalu valla elanikud on koolidega igati rahul, mida näitab teenuse kõrge
hinnaning juba mitme uuringu vältel. Tänavune keskmine hinne 3,29 on
teenuste koondtabelis kolmandal kohal ning hinne on pisut tõusnud ka eelmise
uuringuga võrreldes. Headmeelt valmistab, et vaid 4 % vastajatest on
avaldanud koolide üle rahulolematust. Teenuse aktuaalsus on vastajate silmis
oluliselt vähenenud, kuna koguni 544 inimest ei puutu teemaga kokku ning
teema aktuaalsuse tabelis on koolid langenud 2005. a uuringuga langenud
koguni 7 kohta.
3.2 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega

Kas olete rahul Kuusalu vallas: lasteaedadega

50%
Väga rahul
Pigem rahul
Pigem rahulolematu

1%
2%

21%

Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

26%
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Joonis 6: Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: lasteaedadega

Väga
rahul
294
20,5%

Pigem
rahul
373
26,0%

Pigem
rahulolematu
33
2,3%

Täiesti
rahulolematu
13
0,9%

Ei puutu
kokku
720
50,2%

KOKKU
1433

Keskmine
3,33

Traditsiooniliselt kiitvate hinnangutega Kuusalu valla lasteaiad on käesoleval
aastal pälvinud see aasta rekordiliselt kõrge koondhinde 3,33, mis annab
teenuse edetabelis 2. koha. Veelgi paranenud hinnangutele on ilmselt kaasa
aidanud
Kuusalu
lasteaed
„Jussike“
renoveerimise
lõppemine,
mida
vallakodanikud pingsalt oodanud on. Rahulolematust lasteaedade üle on
avaldanud üksnes 3,2 % vastajatest.
Alla pooltel vallaelanikest puutuvad igapäevaselt lasteaedadega kokku, kuna
hinnangu on teenusele andnud 713 inimest, samas kui kokkupuude puudub 720
vastajal.

3.3 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega
Kas olete rahul Kuusalu vallas:
raam atukogudega

1%
3%

28%
Väga rahul
Pigem rahul
Pigem rahulolematu

36%

Täiesti rahulolematu
32%

Ei puutu kokku

Joonis 7: Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: raamatukogudega

Väga
rahul
462
31,9%

Pigem
rahul
510
35,2%

Pigem
rahulolematu
49
3,4%

Täiesti
rahulolematu
19
1,3%

Ei puutu
kokku
410
28,3%

KOKKU
1450

Keskmine
3,36

Valla elanikud hindavad raamatukogusid parimaks valla poolt osutatuks
teenuseks koondhindega 3,36. Kuigi raamatukogude hinne on püsinud eelmise
uuringuga sarnaselt tasemel on koolid ja lasteaiad selgelt teenuse kvaliteeti
parandanud ning mainitud teenuste koondhinnangud on küllalt sarnased.
Huvitava asjaoluna võib välja tuua, et raamatukogude hinnangutes esineb palju
kõikumisi, kuna rahulolematust on väljendanud 4,7 % vastajatest, samas kui
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madalama koondhinde pälvinud lasteaedade puhul olid rahulolematud 3,2
vastajatest. Teisalt on raamatukogudega väga rahul rekordilised 31,9 %
vastajatest.
Raamatukogude aktuaalsus on keskmine paiknedes 1040 hindajaga 10. kohal
ning langedes seeläbi 1 koha eelmise uuringuga võrreldes.

3.4 Rahulolu Kuusalu vallas sportimise võimalustega
Kas olete rahul Kuusalu vallas: sportim ise
võim alustega

35%
7%

Väga rahul
Pigem rahul
9%

21%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

28%

Joonis 8: Rahulolu Kuusalu valla sportimise võimalustega

Kas olete rahul Kuusalu vallas:
sportimise võimalustega

Väga
rahul
134
9,4%

Pigem
rahul
403
28,1%

Pigem
rahulolematu
306
21,4%

Täiesti
rahulolematu
102
7,1%

Ei puutu
kokku
487
34,0%

KOKKU
1432

Keskmine
2,60

Rahulolu Kuusalu valla sportimise võimalustega on üheks vähestest teenustest,
mille hinnangud on langenud 2005. aasta uuringuga võrreldes. Koondhinne 2,60
annab edetabelis 12. koha. Ujula/spordihoone puudumist pidas valla suurimaks
probleemiks 25 inimest ning teenuse üle väljendas rahulolematust 28,5 %
vastajatest.
Valdkonnale anti kokku 940 hinnangut, mis moodustab ca 2/3 kõigist
vastajatest ning aktuaalsus on püsinud suhteliselt muutumatuna eelmise
uuringuga võrreldes.
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3.5 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmine võimalustega

Kas olete rahul Kuusalu vallas: vaba aja
veetm ise võim alustega

12%

21%
Väga rahul
Pigem rahul
6%

30%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

31%

Joonis 9: Rahulolu Kuusalu valla vaba aja veetmise võimalustega

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: vaba aja veetmise
võimalustega

Väga
rahul
88

Pigem
rahul
434

Pigem
rahulolematu
425

Täiesti
rahulolematu
174

Ei puutu
kokku
305

6,2%

30,4%

29,8%

12,2%

21,4%

KOKKU
1426

Keskmine
2,39

Kuigi valla elanike rahulolu vaba aja veetmise võimalustega on pisut tõusnud on
teenus koondhindega 2,39 üldtabelis jätkuvalt eelviimasel kohal. Murelikuks
teeb ka asjaolu, et rahulolematute vastajate arv (42 %) ületab rahulolevaid
vastajaid 37 %. Vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste vähesusest pidas
valla suurimaks probleemiks kokku 52 vastajat.
Olukorra teravnemisele viitab ka teema aktuaalsuse tõus, kuivõrd 1121
hindajaga puutub ligi 80 % valla kodanikest valdkonnaga kokku. Vallavalitsus on
mõistnud vaba aja veetmise võimaluste arendamise olulisust ning püüab igati
olukorda parandada.
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3.6 Rahulolu Kuusalu vallas turismindusega

Kas olete rahul Kuusalu vallas: turism indusega

50%
Väga rahul
Pigem rahul
3%
5%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu

26%

16%

Ei puutu kokku

Joonis 10: Rahulolu Kuusalu valla turismindusega

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: turismindusega

Väga
rahul
45
3,2%

Pigem
rahul
358
25,5%

Pigem
rahulolematu
227
16,2%

Täiesti
rahulolematu
73
5,2%

Ei puutu
kokku
699
49,9%

KOKKU
1402

Keskmine
2,53

Kuigi koondhinne 2,53 on õige pisut tõusnud võrreldes eelmise aastaga on
turismi korraldus valla elanike hinnangul üheks kehvemini korraldatud teenuseks
jagades üldtabelis ühiskondliku transpordiga 15-16 kohta. Siiski ületavad
rahulolevad isikud (28,7%) rahulolematuid vastajaid (21,4%). Turismindusega
puutuvad kokku pooled Kuusalu valla elanikud.

3.7 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga

Kas olete rahul Kuusalu vallas: noorsootööga

58%
Väga rahul
2%

Pigem rahul
Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu

19%
5%

Ei puutu kokku

16%

Joonis 11: Rahulolu Kuusalu valla noorsootööga
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Väga
rahul
31
2,2%

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: noorsootööga

Pigem
rahul
265
18,9%

Pigem
rahulolematu
225
16,0%

Täiesti
rahulolematu
75
5,3%

Ei puutu
kokku
809
57,6%

KOKKU
1405

Keskmine
2,42

Noorsootöö ja noorte probleemid on olnud valla murelapseks juba aastaid. Siiski
võib vallapoolseid pingutusi märgata ka hinnangutes, mis on paranenud iga
aastaga. 2004. a oli hindeks kõigest 2,16 ning 2005. a vastavalt 2,33. Seega
käesoleva aasta hinne 2,42 on loogiliselt arenguks noorsootöö parandamisele,
millel on kindlasti oma osa Kuusalu, Kiiu ja Kolga Noortekeskuste avamistel.
Kuigi noorsootöö on kõige vähem aktuaalsem teenus 596 hindajaga (42%
vastajatest) on probleemid valdkonnas väga teravad. Noorte probleeme ja
kuritegevust pidas valla suurimaks probleemiks 67 vastajat ning eriti kriitiline on
olukord Kolga piirkonnas.

3.8 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga
Kas olete rahul Kuusalu vallas: arstiabiga

23%

9%
10%

Väga rahul
Pigem rahul

10%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

48%

Joonis 12: Rahulolu Kuusalu valla arstiabiga

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: arstiabiga

Väga
rahul
151
10,3%

Pigem
rahul
694
47,4%

Pigem
rahulolematu
330
22,6%

Täiesti
rahulolematu
137
9,4%

Ei puutu
kokku
151
10,3%

KOKKU
1463

Keskmine
2,65

Enamik Kuusalu valla elanikest on rahul arstiabi osutamisega (57,7%) ning
koondhinne 2,65 asub üldtabelis 10. kohal. Arstiabi osutamine vallas on aastate
jooksul oluliselt paranenud, kuna 2005. aastal oli hinne 2,57 ning 2004. aastal
kõigest 2,41.
Arstiabi on traditsiooniselt üheks aktuaalseimaks teenuseks vallas asudes sel
aastal 3. kohal 1312 hinnanguga (ca 90% vastajaid).
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3.9 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega

Kas olete rahul Kuusalu vallas:
sotsiaalhoolekandega

56%
Väga rahul
Pigem rahul
5%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

3%
25%

11%

Joonis 13: Rahulolu Kuusalu valla sotsiaalhoolekandega

Väga
rahul
69
4,9%

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: sotsiaalhoolekandega

Pigem
rahul
358
25,4%

Pigem
rahulolematu
161
11,4%

Täiesti
rahulolematu
39
2,8%

Ei puutu
kokku
784
55,6%

KOKKU
1411

Keskmine
2,73

Sotsiaalhoolekanne on valdkond, millesse Kuusalu Vallavalitsus on viimastel
aastatel tublisti panustanud. See ei ole jäänud märkamatuks ka valla
kodanikele, kes hindavad sotsiaalhoolekannet hindega 2,73, mis on tõstnud
teenuse üldtabelis 7. kohale. Samas ei ole põhjust liigseks rahuloluks, kuna
2004. aastal oli hindeks koguni 2,78. Samas on aktuaalsus sotsiaalhoolekande
vastu vähenenud, kuna 627 hinnanguga puutuvad valdkonnaga kokku 44,4 %
vastajatest paiknedes vastavas tabelis eelviimasel kohal noorsootöö ees.

3.10 Rahulolu politsei tegevusega Kuusalu vallas
Kas olete rahul Kuusalu vallas: politsei
tegevusega

30%

8%

Väga rahul
Pigem rahul
19%

6%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

37%
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Joonis 14: Rahulolu politsei tegevusega Kuusalu vallas

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: politsei tegevusega

Väga
rahul
86
6,0%

Pigem
rahul
527
37,1%

Pigem
rahulolematu
266
18,7%

Täiesti
rahulolematu
119
8,4%

Ei puutu
kokku
424
29,8%

KOKKU
1422

Keskmine
2,58

Sarnaselt usalduse tõusuga politsei vastu kogu riigis on tõusnud ka Kuusalu
valla elanike rahulolu politsei tegevuse üle. Koondhinne 2,58 on märgatavalt
tõusnud 2005. aastaga (2,42). Samas viitab teenuse kvaliteedi kõikumisele
2004. aasta hinne 2,55.
Poliseti tegevust võib pidada 998 hinnanguga (70% vastajatest) keskmiselt
aktuaalseks.

3.11 Rahulolu Kuusalu valla korrakaitse patrulli tegevusega
Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla korrakaitse
patrulli tegevusega

36%
Väga rahul

6%

Pigem rahul
12%

12%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

34%

Joonis 15: Rahulolu Kuusalu valla korrakaitse patrulliga

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: valla korrakaitse
patrulli tegevusega

Väga
rahul
172

Pigem
rahul
475

Pigem
rahulolematu
165

Täiesti
rahulolematu
79

Ei puutu
kokku
508

12,3%

34,0%

11,8%

5,6%

36,3%

KOKKU
1399

Keskmine
2,83

Eelmise uuringuga võrreldes õige pisut langenud koondhindega 2,83 on Kuusalu
valla Korrakaitse Patrull jätkuvalt valla elanike hulgas hinnatud paiknedes
üldtabelis 6. kohal. Vaid üksikud vastajad pidasid korrakaitse patrulli valla
suurimaks probleemiks.
Korrakaitse patrulli tegevusele andsid hinnangu kokku 891 vastajat.
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3.12 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega

Kas olete rahul Kuusalu vallas:
prügim ajandusega

16%
7%
6%

Väga rahul
Pigem rahul
Pigem rahulolematu

20%

51%

Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

Joonis 16: Rahulolu Kuusalu valla prügimajandusega

Väga
rahul
285
19,5%

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: prügimajandusega

Pigem
rahul
759
52,0%

Pigem
rahulolematu
228
15,6%

Täiesti
rahulolematu
99
6,8%

Ei puutu
kokku
89
6,1%

KOKKU
1460

Keskmine
2,90

Prügimajandus on politsei tegevuse kõrval enimarenenud teenus vallas tõustes
2,74-lt 2005. aastal käesoleval aastal 2,90-ga üldtabelis 4. kohale. 2004. aastal
oli hinnati prügimajandust 2,70 vääriliselt. Rahulolematute elanike arv on
seejuures alla ¼. Prügimajandus on tõusnud ka äärmiselt aktuaalseks
teenuseks, millele anti 1371 hinnangut (94% vastajatest) tõustes seeläbi
aktuaalsuse tabeli 2. reale.

3.13 Rahulolu teede olukorraga Kuusalu vallas
Kas olete rahul Kuusalu vallas: teede
olukorraga

22%
34%
1%
4%

Väga rahul
Pigem rahul
Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

39%

Joonis 17: Rahulolu teede olukorraga Kuusalu vallas
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Kas olete rahul Kuusalu
vallas: teede olukorraga

Väga
rahul
65
4,4%

Pigem
rahul
559
38,2%

Pigem
rahulolematu
496
33,9%

Täiesti
rahulolematu
327
22,4%

Ei puutu
kokku
16
1,1%

KOKKU
1463

Keskmine
2,25

Teede olukord Kuusalu vallas on nii kõige aktuaalsem teema, kus vaid 16
vastajat (1,1%) ei puutu valdkonnaga kokku kui samas ka kõige suuremat
rahulolematust tekitav teenus. Samas on teenuse kvaliteet aastatega oluliselt
kõikunud, kuna 2004. aastal oli hingeks vaid 1,95 ning suur arenguhüve leidis
aset 2005. aastal hindega 2,55 ning käesoleval aastal viitab hinne 2,25 taas
teede olukorra halvenemist
Kuusalu Vallavalitsus paneb vallakodanikele hingele, et suur hulk teid ei Kuusalu
Vallavalitsuse poolt hooldatavad vallateed, vaid riigiteed, mille hooldamine on
riigi pädevuses.

3.14 Rahulolu Kuusalu valla heakorra ja haljastusega
Kas olete rahul Kuusalu vallas: heakorraga ja
hajastusega

22%

8%
10%

Väga rahul
Pigem rahul

7%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

53%

Joonis 18: Rahulolu Kuusalu valla heakorra ja haljastusega

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: heakorraga ja
hajastusega

Väga
rahul
93

Pigem
rahul
738

Pigem
rahulolematu
312

Täiesti
rahulolematu
114

Ei puutu
kokku
133

6,7%

53,1%

22,4%

8,2%

9,6%

KOKKU
1390

Keskmine
2,64

Koondhindega 2,64 on valla heakorra ja haljastuse kvaliteet kodanike arvates pisut
langenud (vastavalt 2,72 eelmises uuringus), samas kui 2004. aastal oli hindeks 2,55.
Heakord ja haljastus on teema, millega on vallaelanikel tihe kokkupuude, kuna teema
aktuaalsuse edetabelis on heakord ja haljastus 1257 hinnanguga 4. kohal.
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3.15 Rahulolu Kuusalu valla tänavavalgustusega

Kas olete rahul Kuusalu vallas:
tänavavalgustusega

10%
21%
14%

Väga rahul
Pigem rahul

11%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

44%

Joonis 19: Rahulolu Kuusalu valla tänavavalgustusega

Väga
rahul
150
10,6%

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: tänavavalgustusega

Pigem
rahul
643
45,3%

Pigem
rahulolematu
292
20,6%

Täiesti
rahulolematu
139
9,8%

Ei puutu
kokku
196
13,8%

KOKKU
1420

Keskmine
2,66

Tänavavalgustuse koondhinne kattub suuresti heakorra ja haljastuse koondhindega
vastavalt 2,66 ja 2,64. Enamus vallaelanikke on tänavalgustusega rahul (56%), samas
kui rahuolematust on väljendanud 30% vastajatest. Samuti paiknevad mõlemad
teenused kõrvuti aktuaalsuse üldtabelis, kus tänavavalgustus on 1224 hinnanguga 5.
kohal. 31 vastaja meelest on tänavavalgustus valla suurim probleem.
3.16 Rahulolu ühiskondliku transpordiga Kuusalu vallas

Kas olete rahul Kuusalu vallas: ühiskondliku
transpordiga

31%
12%

Väga rahul
Pigem rahul
Pigem rahulolematu
16%

25%

Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

16%

Joonis 20: Rahulolu ühistranspordiga Kuusalu vallas
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Väga
rahul
172
16,3%

Kas olete rahul Kuusalu vallas:
ühiskondliku transpordiga

Pigem
rahul
172
16,3%

Pigem
rahulolematu
266
25,2%

Täiesti
rahulolematu
124
11,8%

Ei puutu
kokku
320
30,4%

KOKKU
1054

Keskmine
2,53

Ühiskondlik transport on ainus teenus, mille koondhinne on viimase kolme uuringu vältel
märgatavalt langenud. 2004. aastal 2,99 ja 2005. aastal hinde 2,64 pälvinud teenus
hinnati sel aastal 2,53 vääriliseks. Samuti ületab rahulolematute vastajate hulk (37%)
rahulolevaid (32,6%). Ühistransporti pidas valla suurimaks probleemiks 76 vastajat.
Küll aga tuleb nentida, et ühiskondliku transpordi kvaliteet ei sõltu üksnes vallavalitsuse
otsustest ja tegevusest, vaid valdkond on suuresti riigisektori korraldada.
734 hinnanguga on teema aktuaalsus langenud koguni 6 kohta paiknedes üldtabelis 15
kohal.

3.17 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga
Kas olete rahul Kuusalu vallas: külaelu
arenguga

10%

24%

Väga rahul
Pigem rahul
7%

10%
Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

49%

Joonis 21: Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: külaelu arenguga

Väga
rahul
82
6,6%

Pigem
rahul
617
49,6%

Pigem
rahulolematu
297
23,9%

Täiesti
rahulolematu
124
10,0%

Ei puutu
kokku
124
10,0%

KOKKU
1244

Keskmine
2,59

Koguni 90 % valla elanikest puutub kokku külaelu küsimuste ning arenguga ning seeläbi
on teema läbi teinud suurima hüppe aktuaalsuse edetabelis tõustes 7 koha võrra
seitsmendaks.
Keskmine hinne 2,59 on jäänud samale tasemele eelmise uuringuga ning tõusnud pisut
2005. aastaga, mil hindeks oli 2,51.
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3.18 Rahulolu Kuusalu valla ametnike tööga
Kas olete rahul Kuusalu vallas: valla am etnike
tööga

4%
13%

24%
Väga rahul
Pigem rahul
10%

Pigem rahulolematu
Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

49%

Joonis 22: Rahulolu Kuusalu valla ametnike tööga

Kas olete rahul Kuusalu
vallas: valla ametnike tööga

Väga
rahul
151
10,4%

Pigem
rahul
705
48,7%

Pigem
rahulolematu
181
12,5%

Täiesti
rahulolematu
63
4,4%

Ei puutu
kokku
348
24,0%

KOKKU
1448

Keskmine
2,86

Valla ametnike koondhinne on jätkuvalt kõrge (2,86), kuid on aastate lõikes siiski pisut
langenud, kuivõrd 2004. aasta hindeks oli koguni 3,07 ja 2005. aastal 2,96. Valla
ametnike tööga on rahul 59,1% ning rahulolematud 16,9% vastajatest.
Kokku 1100 vastajat on andnud ametnike tööle hinnangu, millega teema paikneb
aktuaalsuse tabelis 8. kohal.
3.19 Rahulolu interneti kasutamise võimalustega Kuusalu vallas
Kas olete rahul Kuusalu vallas: interneti
kasutam ise võim alusega

13%

26%
Väga rahul
Pigem rahul

13%

Pigem rahulolematu
17%

Täiesti rahulolematu
Ei puutu kokku

31%

Joonis 23: Rahulolu interneti kasutamise võimalustega Kuusalu vallas
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Kas olete rahul Kuusalu
vallas: interneti kasutamise
võimalusega

Väga
rahul

Pigem
rahul

Pigem
rahulolematu

Täiesti
rahulolematu

Ei puutu
kokku

KOKKU

Keskmine

248

437

192

187

376

1440

2,70

17,2%

30,3%

13,3%

13,0%

26,1%

Rahulolu interneti kasutamise võimalustega Kuusalu vallas uuriti esmakordselt.
Koondhinne 2,70 paikneb üldtabelis 8. kohal sotsiaalhoolekande ja tänavavalgustuse
vahel. Ligi 50 vastajatest on interneti kättesaadavusega rahul, samas kui rahulolematust
on väljendanud 26,6% vastajatest. Internetti pidas valla suurimaks probleemiks kokku
45 vastajat.
1064 hinnanguga on teema aktuaalsuse tabeli keskosas.
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4. Elu muutumine paremaks või halvemaks
Elu on m uutunud Kuusalu vallas

Jäänud
samaks
62%

Halvemaks
9%

Paremaks
29%

Joonis 25: Elu muutumine paremaks või halvemaks
Paremaks
404
28,8%

Elu on muutunud Kuusalu vallas

Jäänud
samaks
866
61,8%

Halvemaks
131
9,4%

Elukvaliteet Kuusalu vallas paraneb jätkuvalt, mida kinnitavad 28,8%
vastajatest, samas kui 9,4% hinnangul on elu muutunud halvemaks. Samas
tunnistas 2005. aastal koguni 48% elu paranenemist, samas kui halvemaks oli
elu muutunud 2% vastajatest.

5. Põhilised infoallikad
Kust saate põhilise info vallas toim uva kohta

0%
31%

12%

Ajaleht
Infostend

2%

Internet
Infopäev
Inimesed

55%

Joonis 26: Põhilised infoallikad
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Kust saate põhilise info vallas toimuva
kohta?

Ajaleht
964
55,4%

Infostend
34
2,0%

Internet
203
11,7%

Põhiline info vallas toimuva kohta pärineb jätkuvalt
% vastajatest. Oluliseks infoallikaks on jätkuvalt
ammutavad infot 30,6 % vastajatest samas kui
elanike info. 2005. aastaga võrreldes on veelgi
infopäevade osakaal.

Infopäev
7
0,4%

Inimesed
532
30,6%

ajalehest, mida loeb ca 55,4
ka teised inimesed, kellelt
internetist pärineb 11,7 %
vähenenud infostendide ja

6. Info kättesaadavus
Kas teieni jõuab piisav info valla toim uvast

Ei
51%

Jah
49%

Joonis 27: Info kättesaadavus

Kas teieni jõuab piisav info vallas toimuvast?

Jah
700
49,3%

Ei
720
50,7%

Info kättesaadavuse hinnangud jagunevad võrdselt, kus nii rahulolevaid kui
rahulolematuid on võrdselt ligi 50%. 2005. aastal oli rahulolematute arv 47%.
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7. Võimalus valla juhtimises kaasa rääkida
Kas teil on võim alus kaasa rääkida valla elus

Ei
69%

Jah
31%

Joonis 28: Võimalus valla juhtimises kaasa rääkida
Jah
Kas teil on võimalus kaasa rääkida
valla elus?

Ei
399
30,5%

908
69,5%

30,5% vastajate hinnangul on neil võimalus valla juhtimises kaasa rääkida, samas on
võimaluse puudumist märkinud 69,5 % vastajatest. Võrreldes eelmise aastaga on
rahulolematute arv kasvanud 5% võrra.
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8. Valla kõige suurem probleem
Valla kõige suurema probleemina tõid paljud vastajad välja korraga mitu
probleemset valdkonda, mistõttu märgitud probleemide üldarv võib olla suurem
vastajate koguarvust. Number probleemi taga viitab seda maininud inimeste
arvule. Märgiga (x) tähistatud probleeme on mainitud korduvalt.
Allolevas loetelus on ankeetides kasutatud sõnastus muutmata kujul. Probleemid
on reastatud alfabeetilises järjekorras.
„Ujula“ - 5
Lahtiolekuajad, liiklus hoone ees
Avaliku sauna puudumine - 2
Arstiabi - 15
Kolgas (x), perearstindus. Toetus arstirohtude ostmisel. Kolka tagasi arstipunkt.
Kolgas arstiabi kättesaadavuse. Haigestunud inimesed peavad selleks sõitma
Kuusallu, ka kõrge palavikuga.
Ei ole probleeme - 8
Heakord ja haljastus - 34
Muru niitmine, ringtee haljastus. Teedeäärne (x), Pärispea poolsaarel. Kolga
koolimaja ümbruse metsade majandamise saatus. Kiiu (x), Teeroos, meierei.
Oja puhastamine (Kiiu), randade heakord. Suurpea endise sõjaväeosa varemete
likvideerimsega. Kuigi ei ole ilusad väikesed peenralapikesed tee ääres Kiius, on
rahvas mures selle pärast. On ju see ainuke koht vanal inimesel õues olla ja
teha midagi. Tänavanimed Kiius. Kolga mõisa heakord (x)
Hulkuvad lemmikloomad - 6
Koerad, kassid. Kolgas ja Uuris lahtised koerad. Koerte ringihulkumised ümbrust
reostamas.
Info liikumine - 2
Mitte ainult lehe või külavanema kaudu
Internet - 45
Internet küladesse! (x) Raamatukokku kaasaegsemad arvutid, Loksa. Elioni
digiTV laienemine ja Wifi ühendus Salmistu külla (x) Levi ka äärealadele (x).
Kalapüük - 6
Kalapüügiload korda, et rannakalurid pääseksid merele. Endiste kalurite
kalapüügivõimaluste tagamine (muidugi põliskalurite)
Kanalisatsioon & veevärk - 35
Alevik, vee puhtus, kanalisatsioonitrass Viinistule, Külades pole joogivett,
Salmistu (x), Pärispea (x), Viinistu reovee puhastus (x). Kolga kanalisatsioon
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Kauplused - 10
Hirvlis puudub pood. Kauplus Kolgakülla, Kiius (x), T-Roos alla arvestust,
Suurpea ja Pärispea kauplust on vaja kindlasti.
Keskkonnakahjud/ohud - 13
Kiius Galv-Est, Spoon, Keskkonnareostus tsinkimistehase näol, järelvalve
tööstusettevõtete saaste osas, Põhjavee uuring. Uuri biofilter ujutab aastaid
heinamaad (x) Kolga katlamajast leviv hais.
Kohviku puudumine – 3
Kasvõi suvel, Kiius
Koolid – 2
Kolga kooli tase tänu direktorile (nii arvan mina) väga käest ära. Kolga kooli
remont
Kuusalu Energia
Kõnniteed – 10
Jalakäijate tee Kuusalu küla - kool. Lastele on koolitee ohtlik! Alevi kõnnitee
puhastada parkivatest autodest. Koolilaste tee ehitamine "Aiandist" kooli. Kiius
pole kusagil käia (x)
Külaelu - 6
Heaolu, külavanema puudumine. Soorinna külas puudub külavanem. Soorinna
küla jääb Kuusalule lähemale kui Kolgale. Valimas võiks käia Kuusalus
Küttehinnad - 7
Kaugkütte hinna probleem. Pensinäridele valmistab muret ahjuküte. Puud
lähevad väga kalliks ja oma metsast pole võimalik üles töötada, puudub tehnika
ja tööjõud.
Lasteaiad - 25
Kohtade puudus (x), lapsehoid 1-3 a. Kolga lasteaia remont
Liikluskorraldus - 12
Kiirusepiirangud, Parkimisprobleemid näit. rahvamaja juures, liiklusmärgitus.
Parkimine Kuusalu rahvamaja juures, ürituste ajal ei ole võimalik sealt autoga
läbi pääseda. Seoses kõnnitee väljaehitamisega muutus olukord liikluses
halvemaks. Mereäärsed parkimisvõimalused, ligipääs looduskaitse objektidele.
Suured autot läbi Kiiu. Suvel seenele minna ei saa üle maantee kiirtee piirang.
Tross Peterburi maantee vahel on üleliigne
Maaküsimused & kinnisvaraarendus – 17
maareform, Peatama karjääride laiendamise ja haritava maa täisehitamise. Uute
elamispindade loomine. Lahe talu Tsitres on jäänud valla toetuseta. Puhkealade
väljaehitamine. maa-ameti tööd tõhusamaks muutma!!! Maade kasutusvalduse
seadmine. Suvel on kaevud kuivad. Ei saa erastada maad loomade
karjatamiseks. Vähendama rannas maamaksu kohalikele elanikele. Vaba
juurdepääs mere äärde inimestel, kelle kinnistu ei piirne merega
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Muusikakool – 2
Noorte probleemid & kuritegevus - 67
Noorte pidudel "Hakus" müüakse alkoholi. Kolgas (x). Kiius. Alaealistel majade
taga suitsetamine peale tunde Kolgas. Kasvatus
Pensionäride kohtlemine - 2
Pensionäridele "koolibuss", mis veab valla üritustele. Vana-Narva maantee
bussiliiklus tagasi. Hinnasoodustusi bussis. Poolehinnaga ravituusikuid
Prügimajandus - 29
Ei meeldi need prügikastid. Kui kuu jooksul tekib prügi kilekottide näol väga
vähe. Need mahuvad 2 kg jahukotti. Tuleb leida õige hind. Õhu eest pole mõtet
maksta. Et ei suruks vanurile sunniviisiliselt prügiviimist peale. Bussipeatustes ei
ole ikka veel prügikaste. Metsaalused prügimäed (x). Tasuta kastid küladesse
tagasi. Organiseerida ajutiste elanike prügimajandust kiiremas korras.
Prügikastid võiksid olla metsas ja suure tee ääres.
Spordikeskuse/ujula puudumine – 25
Peamiselt Kuusalu piirkonna inimesed. Spordikeskus Kolgasse.
Sotsiaalprobleemid - 13
Sotsiaalmaja, sotsiaaltoetused, eakate hooldus, Loksal. Üksikvanemate
toetused. Üliõpilastoetused. Korteriühistute toetused. Üksikute vanurite eest
hoolitsemine sots.töötajate poolt. Soovin organiseerida pensinäride kommuuni
talviseks ajaks 3-4 kuuks kas Loksale või Kuusallu.
Supelrannad – 7
Valkla, Salmistu rannad enne supelperioodi, Salmistu ranna WC probleem,
Pärispea rannas sõidetakse autodega.
Teed - 272
Ahrensi ja Kuusalu tänava ristmik on nagu Kolgata tee juba pikemat aega. Kiiu
teed (x)
Busside liiklus Kolga - Kuusalu vahel mööda Vana-Narva mnt. Prügikastidele
pole võimalik ligi saada. Kiiu aleviku sisesed teed. Talvine teehooldus.
Kirikuesine risttee (x), Kuusalu kesktänava kitsus. Kolga - Uuri tee (x). Suvel
auklik, talvel lumi. Kuusalu külas Vana-Narva mnt aiandi kurvist koolini.
Külavaheteed (x) Nurga poe juures olev väljasõit suurele teele.
Ohutu koolitee Kiiust Kuusallu, Kiius keskusest teisel pool Peterburi teed
elavatele lastele, õigemini kõikidele seal elavatele kergliiklejatele. Talvel vana
Soodla maantee lumest koristamine. Talvine teede korrashoid Pärispea
poolsaarel. Teelõik Vihasoost Kasispeani, Saunja teed (x), Rummu küla teed,
Valgejõe-Loksa tee pindamine.Lumekoristus talvel. Kolga aleviku ümbruses:
Muuksi, Uuri, kahala teed. Leesi-Hara tee. Leesi-Loksa tee, Leesi-Juminda.
Vahastu külatee on muutumas kraaviks, teeviidad puuduvad. Talvel teede
liivatamine (x)
Tuletõrjekomando taasavamine – 2
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Turvalisus & korrakaitse - 25
Politsei (ka eakate eest hoolitseks), leebe korrakaitse patrull, politseitöö peaks
olema märgatavam. Politseipatrullid öösiti. Kolgas ei ole turvaline. Varastest ei
saada jagu. Väljaspool Kiiut ja Kuusalut korrakaitsepatrulli tegevus! Lahemaa
territooriumil asuva turismitalu probleemid. Kas endise reservaadi reostamine
tuhandete külastajate poolt ja kilomeetrite kaugusele kostev lärm ja vali
muusika hommikuni ona normaalne?!?
Tänavavalgustus – 31
Salmistu, külades
Tööhõive – 8
Töötute või raskustesse sattunud kodanike suurem ja pidevam toetamine
ümber- või täiendõppe korraldamisel. Kolgas on suur puudus töökohtadest.
Koha peal vähe töökohti.
Vaba aja veetmine & sportimise võimalused – 52
Huviharidus, mänguväljakud(x). Sportimise võimalused (x). Laste palliplats või
midagi ministaadioni taolist. Päevakeskus sõna otseses mõttes (lastele
mängutuba, inimestele arvutid, pensionäridele rohkem infot kooskäimise kohta).
Ekstreemspordi harrastamise väljak. Taastada näiteks "Tervise raja" Kuusalu
metsa alla. Kuusalu Rahvamaja. Matka-ja jooksuradu. Kultuurimaja ka noorte
jaoks. Kolgaküla rahvamaja, Toetada rohkem rahvamajade tööd.
Sportimisvõimalus Kolgas puudub - ka ümbruskonnas ei ole korralikku
võimlat/spordisaali. Vaba aja sisutamine Kolgas (kohvikud, pubi või muu
koosolemiskoht inimestele täiesti puudub). Kultuurielu parendamine. Kolgaküla
rahvamaja. Kolga kooli seiklusrada elavate puude küljest üle viia maasse
pandud palkide külge.
Vallaametnike töö - 20
Lõpetama sisemised nääklemised (x) korruptsiooni ilmingud. Herko Sunts
vastutama. Pöördumistele tuleb vastata tähtajaliselt ja ammendavalt, rohkem
üksmeelt. Uus vallavanem nõrk, vahetada vallavalitsus, ehitusnõunik, info
saamine ametnike tööst. Valla maaosakonna töö. Vallaametnike 100% vahetus.
Vallavanem kogu vallale. Valla ametnike ebapädevus ja ükskõikne suhtumine.
Kolga aleviku arenguprobleemide teavitamine kõigile elanikele, sealhulhas ka
vanemaealistele
Vallamaja – 3
Kättesaadavamaks. Keskusesse!
Ühistransport - 76
Vallasisene transprt. Koolibussid. Busside liiklus Kolga - Kuusalu vahel mööda
Vana-Narva mnt(x). Bussipeatuse paviljon ringtee lähedal - hetkel olematu- ei
seinu, ei tuulekaitset. Ehitada normaalsed bussijaamad, mis peaks vett ja tuult.
Et Kuusalu-Tallinn autobussid sõidaksid kindlasti mööda Vana-Narva maanteed,
et ka sealsetel elanikel oleks võimalusi normaalsemaks liiklemiseks. Lisaks
senistele mõnedele bussidele võiks näit. bussid, mis väljuvad Kolgast Tallinna
12.05, 16.45 sõita vana teed mööda. Ilma transpordita ei saa vanainimene

30

Kuusalu valla rahulolu-uuring 2007

valda. Bussipiletite soodustus. Bussid sõidaksid Viinistuni. Ühistransport LeesiPudisoo-Tsitre- Muuksi-Tallinn peale 01.07. muutusi. Rahval on hirm, et ei saa
peale muudatusi enam kella 8.00-ks Tallinna tööle. Harjumaa Liinid.
nädalavahetustel Kuusalu- Valkla vahel. Salmistu ühiskondliku transpordi
lahendamine. Liinilt võeti "maha" 2 bussi 7.00 ja 9.00 - ei saa tööle. Suurpea
küla Mäe bussijaama putka. Lastel pole tugeva tuule eest kuskile varjuda.
Tallinna bussid peavad jääma Loksa-Viinistu-Suurpea ringile. Koolivaheajal.
Mitte vastu võtta uut pakutavat ühistranspordisüsteemi. Hommikul ja õhtul oleks
vaja Virvele ja Virvelt Loksa ja Leesi kaudu. Marsruuttaksosid rohkem Kolgani. Ei
tohi liini 154 ära kaotada! Kolga bussipaviljon. Kuna faktiliselt enamus Kolga
inimestest on leidnud töö linnas, ei rahulda ühistranspordi ajad. Et lapsed
saaksid ka Loksa kooli huviringides osaleda. Väga keeruline on ühendus Juminda
ps, kui on koolivaheaeg, pole võimalik liigelda. Kolga kooli-lasteaia transport.
Ühisvald & Kuusalu kesksus – 25
Ebavõrdsus, ei ole tekkinud liitvalda. Taastada vanades piirides Kuusalu valla.
Liiga suur. Kuusalu kesksus (x), endise Loksa valla külad on muutunud
ääremaaks. Loksa vald peaks liituma Loksa linnaga. Arengukava Kuusalu
keskne. Loksa kui sundabielu, Äärealade areng
vallavõim ka ääremaadele kohale, nähagi tahaks võimumehi vastuolud KuusaluLoksa, asuda tööle ühise tiimina. Tulge Saunja külla ka. Külas, vallas võiks olla
rohkem ühtsusetunnet ja üritusi, mis kaasab valla rahvast. Liiga suur vald. Valla
rahade jaotus kogu valla ulatuses.

Probleemid, mida mainiti ühe korra
Korstnapühkimine - organiseerida teenusena.
Elamuprobleemid
Klubijuhatajad palgalisteks
Perekond Lootsmanide tegevus
Üldplaneering, arengukava,
Autopesula puudumine
Avalik WC puudumine
Bensiinijaama puudumine- Kuusalus
Turism
Pesumaja puudumine
Vallavolikogu - Peaks tunnetama oma vastutust. Poliitikutel mõistus pähe kaklemisega ei jõua kuskile. Kriitika on hea, aga sellega ei tohiks takistada
vallaametnike igapäevast tööd ja valla arengut.
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9. Muud ettepanekud
Uuring pakkus vallaelanikele pakkuda välja ettepanekuid valla elu
parandamiseks. Number probleemi taga viitab seda maininud inimeste arvule.
Allolevas loetelus on ankeetides kasutatud sõnastus muutmata kujul.
Teed korda – 17
Info parem kättesaadavus - 16
Rohkem (valla)üritusi - 9
Noorte vaba aja sisustamine - 10
Spordikompeksi / ujula rajamine – 7
Jõudu ja jaksu – 6
Liigne Kuusalu kesksus - 6
Heakord ja haljastus – 5
Kuulata vallaelanikke - 5
Internet - 3
Olen rahul -2
Aitäh Herkole ja vallavolikogule. Kuna Kuusalu vald on läinud väga suureks, siis
võiks lehes rohkem kajastada just Kuusalu valda käsitlevaid probleeme tegemisi - mõtteid.
Aktiivsed inimesed, kes soovivad elu edasi arendada
Aktiivsem töö.
Alati on võimalus paremini teha
Anname kõik üheskoos parima! Ulatame sõbrakäe!
Arendada tegevust külades
Arendada väikekohtade arengut rohkem
Arendustegevuste juures võiks kontroll parem olla ning omanikutundega
tegemistesse suhtuma. (Negatiivne näide: kõnnitee ehitamine Kuusallu).
Arstiabi kvaliteedi parandaine
Aru pähe!
Bussiliine võiks olla rohkem
Eemal hoida kraaklevad poliitikud.
Eemaldada Kehra paberivabriku haisu!
Ehitada uus lasteaed. Ühistransport paremaks.
Ei oma piisavat kompetentsi.
Tuleks ehk külade rahvaga suhelda ja arutada just neid teemasid
Ei tohi lubada planeeringuid, mis välistavad juurdepääsu veekogudele
Ei tule hetkel midagi meelde, järelikult on kõik ok.
Elanike julgeoleku tõstmine.
Elanikud soovivad, et hakkaks kauplusauto käima üks kord nädalas või
autobuss, kes viib inimesed Kuusalusse poodi ja tagasi.
Elekter vanades taludes.
Elu näitab
Elu on siin täitsa hea.
Enam tuleks teha tööd kahe osapoole võrdsel kohtlemisel.
Esimene asi on arstiabi ja noorsooprobleemide lahendamine. Noored ei oska
oma vaba aega normaalselt veeta, vaid joovad ning lõhuvad
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Et arvestataks rohkem nn endise Loksa valla küladega ja nende ealnikega.
Praegune valla elu keerleb ainult Kuusalu ja Kolga ümber
Et külakoosolekuid korraldataks laupäeviti või pühapäeviti, mitte tööpäeviti, et
ka tööinimesed saaksid kaasa rääkida
Et lõppeks riid
Et vald suudaks lahendada kõikide abivajajate probleeme s h elu hammasrataste
vahele jäänute omi. Et ametnik, kelle poole pead vallas pöörduma oleks
kompetentne.
Et vallaasjad ulatuksid rohkem Kolgani, mis siiani on nagu ääremaaks jäänud
ettevõtlusele roheline tee
Randades. Koledad peenramaad likvideerida. Endine kolhoosi töökoda jube omanikku vaja trahvida. Heakorra eest vastutav isik viiks vahel ka Pärispea
poolsaarele sõita
Hea hariduse tagamine lastele. pedagoogidele normaalne palk, et igas koolis,
igas aines oleks head õpetajad, kasvatajad, logopeedid.
Tänavad on nii auklikud, et võib jalajuu murda. Tänavavalgustus kehva.
Iga-aastased metsaraie load peaks kiiremini kätte saama.
Igasugu poode, baare ja pangaautomaate võiks rohkem olla.
Infopäevad, kohtumine vallatöötajatega. Infostend igasse külasse. Info
ääraaladesse. Volikogu komisjonide tööst rohkem infot. Rohkem tutvustada
vallas tehtavaid otsuseid
tänavavalgustus, suvel 1x nädalas autokauplus
Investeeringud noorte haridusse ja vaba aega.
Just need tehased tuleks mujale viia. Tahaks juua puhast vett ja hingara värsket
õhku. Tänan!
Jätkata arengukavas planeeritud ettevõtmistega. Jätkata samas vaimus. Pange
täiega edasi! Haljastus on pisut edenenud, maju ja hooneid remonditakse
Ka oluline on volikogus istekoht või seisukoht?
Ka rannakülad vajavad tähelapanu. Lahendada rannakalurite kalapüügilubade
saamine valutumalt
Ka valla kaugemaid külasid võiks märgata!!
Kaasata inimesi nt küsitlemise teel valla elu parandamisele
Kaasata rohkem endise Loksa valla inimesi
kaasata tuleb ka kohalikud elanikud ja nende arvamusega arvestada
Kanalid, trassid, mille e. Valimslubaduste täitmata jätmiste tõttu on tegemata
jäätud
Kaugemad külad (Pärispea jne) jäävad justkui vallast välja. Kõik on liiga Kuusalu
keskne.
Keskustest eemal olevate teede olukorda tuleks parandada
Kiirema interneti võimalus, Kiiu visuaalse välimuse muutmise ilusamaks,
kõnnitee mõisahoone ja side vahele, korralik mängväljak, lumekoristus majade
vahel.
Kiiresti oleks vaja laste mänguväljakut. Oleks tarvis ka teist kauplust, kus trepp
oleks madalam ja oleks hindade suhtes valik
Kirsman võiks poliitiliselt areenilt puhkusele minna, tekitab liigselt konflikte
Koerte omanikud peaksid kasutama väljaheidete (oma koerte) ära kasimist.
Vastasel juhul võtta ette karistus vms, et väikeste laste, antud juhul lastelaste
liivakastid püsiksid enam vähem puhastena.
Kohalike ja põliselanike huvide suurem arvestamine.
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Kolga ja Uuri vahelisse metsa võiks teha terviseraja ja talvel valgustatud
suusaraja. Kahala järve ühe külje võiks teha suplemiseks kõlbliku.
Kolga kultuuritöötaja palkamine!
Kolga mõis tuleb sundvõõrandada ( valla ja/või riigi kasuks) ning arendada
Harju-Lahemaa rahvuspargi keskuseks (praegune Lahemaa on puhtalt Virumaa
keskne, meile pigem pidur kui arengumootor ning tuleks jagada kaheks).
Kolga mõisa küsimus, noorte vaba aeg, korralik kauplus Kolgas
Kolga rahvamaja, ujula, teede korrashoid.
Kolgas korralik pood ja rahvamaja
Kolige Loksale tagasi
Kolka avalik WC. Noortele õhtul tegevust
Konkreetsed ettepanekud tuleks viia vastavatele ametnikele. Köögilaua taga õlut
rüübates on kõige kergem maailma parandada
Konkreetselt Kolgas - katlamaja revideerimine
Koolibussi marsruut peab olema kõikjal musta katte all.
kooskäimisvõimalused ja info liikumine
Koostööd!
Kordejaani laululava ja selle ümbritseva pargi korrastamine, just seal korraldada
suvel 4-5 korda avalikke kontserte.
Korrakaitse, noorsooprobleem
Korraldada näiteks külapäevi
Kui kõik teevad on tööd korralikult, küll siis elu paremaks läheb
Kuna Kuusalu on paljudele elanikele vaid "magalaks", on ettepanekuid teha
keeruline. Jään hüüdjaks hääleks kõrbes. See mõte tekkis täna, kui nägin, et
paljud ei soovinud ankeeti täita.
Kutsehariduse propageerimine koolides.
Kuulake ka lihtinimesi, mitte ainult valla otsuseid, Kuulata rohkem ka vana
Loksa valla poolseid inimesi
Oleks vaja nii lastel kui täiskasvanutel
Kuusalu alevis mänguväljakut ei ole. Juba 2-3 a tagasi renoveeritud, täiendatud.
Parandustöödest peavad lapsevanemad ise teavitama ja siis see võtab ka kuu
aega. Info peaks paremini liikuma, siiani on suust suhu liikunud, kuid peaks
muutuma.
Kuusalu ristmikule rohkem liiklusmärke.
Kuusalu vald peaks arutama, kas ei peaks allakooliealistele lastele maksma
lastehoiutasu. Mõeldamatu on oma transpordiga last vedada lasteaeda
Kuusalu Vald tagasi!
Kõik on OK!
Kõik peaksid unustama isiklikud ja muud laadi solvumised ja eelarvamused.
Oleme ühiselt ühise asja eest väljas
Küla valgustus
Külades ümarlaua vestlused, et hääl jõuaks vajalike-otsustavate inimesteni
Külaelanikele rohkem tähelepanu.
Külapood avada
Külas peaks olema kauplus
Külavaheteed korda.
Küsimus - mida teha hulkuvate kasside ja koertega???
Küsitluslehti võiks postitada igale vallaelanikule 4x aastas. Info liiguks paremini
Kütte hind üle mõistuse kallis
Lahutada Kuusalu ja Loksa vald.
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Laste javanade eest hoolitsemine
laste mänguväljakud
Lasteaeda viiv tee, eriti talvel sõites, on väga kitsas ja ohtlik.
Lastele sportimise ja vaba aja veetmise kohti rohkem, prügikast liivaranda
Leida võimalusi, ja kiiremas korras, teise lasteaia ehitamiseks, sest lasteaias on
järjekord.
Leidma aktiivseid noori, kes tahavad millegagi tegeleda
Loodame, et uus vallavanem, kohalik mees, näeb kitsaskohti eelnevast
paremini.
Looduse ja keskkonnateemade tutvustamise huviringide loomine koolidesse.
Luua juurde lasteaiakohti, sportimisvõimalusi
Luua rohkem vaba aja ja sportimise kohti
Lõpetada kinnisvara arendamine. Lahemaa peab jääma looduslikuks.
lõpetada omavahel kemplemine ja tegeleda inimestele vajalike probleemidega
Maksma palka
Meelelahutuskohti võiks enma olla j aloomulikult teed korda!
Meie kandi rahva elu muudab paremaks ainult Loksa valla eraldumine Kuusalu
vallast.
Milleks ehitada suuri tehaseid Kiidu, kui tööjõudu pole
mina ei oska midagi mõelda
Mingid kohad, kus noored saavad olla, ilma et keegi täiskasvanu kritiseerivalt
kõrval seisab. Väljasõidud, reisid, huviringid.
Minule isiklikult veetrassi poolik ehitus, elan küla keskel, kuid trassi vee
kasutamist pole mulle võimaldatud
Mitte lubada rannaküladesse ehitada korrusmaju, säilitada traditsioonilised
rannakülad.
Mitte ostustada kuusalukeskselt. Rannakülade elu ja inimesi endise Loksa valla
territoorumisl mitte unustada!
Momendil on valla probleemid natuke võõrad, kuna töökoht on linnas. Midagi
targemat ei oska ette panna kui veelkord Gal-Est kiiret lahendust.
moodustada aleviku nõukogu, kutsuda kokku kõik aktiivsed inimesed, kes on
huvitatud et elu alevikus muutuks paremaks
Mõelda rohkem ääremaadele. Paljudes külades pole kauplust ega käi ka
autokauplus
Mõistlik ja rahvast rahuldav lahendus vallasisese bussiliiklusega juhul, kui algab
n.ö Kuusalusse jne "kokkuvedu"
mõistlikumad ja ausad inimesed vallavalitsusse
külaelu elavamaks
Olge inimesed inimeste vastu!
Onupojapoliitika lõpetamine vallavanema niinimetatud valimisel.
Palun kõnniteed Ahrensi tn äärde.
Palun tehke või liigutage asja selles suunas, et Kuusalu ja Andineeme randa
sõitmiseks oleks kergtee, kus oleks ohutu sõita jalgrattaga või minna keppidega
kõndides. Suvel on liiklus maanteel ohtlik, kihutajaid on palju. Palun
organiseerige Andineeme randa riietuskabiinid.
Parandada bussiliiklust Valgejõelt linnadesse
Peaks rutem vallavalitsus kolima Kuusalu alevikku.
Peaksid olema patrullid, kes kontrolliks tihedalt väiksemate kohtade (külade,
Kolga) noorte õhtusi kogunemisi.
Pensionäride ajaviide ja nendest lugupidamine.
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Pensionäridele soodustransport
Perepäevad kultuurilised, sportlikud.
pole
Poliitiline stabiilsus tagab ka stabiilse ja harmoonilise elu vallas
Praksid võiks seebiks keeta.
Kuhu panna vanad kodumasinad, organiseerida kevadine kampaania nende
äraviimiseks.
Punktis 6 olevad probleemid. Kaasata vallavalitsuse töösse rohkem spetsialiste!
Otsuste tegemisel rohkem konsensust, arutamist asjaosalistega keda
probleemid puudutavad. Koostööd ametnike enda ja inimeste vahel!
Puudub esindaja Suurpea külas
Pöörata tähelepanu pisiasjadele ja hoolida oma valla inimestes ja kõigile
tundubki, et eli on ilusam ja parem
Raha jaotus valla peale ühtlaselt
Rahvamajadest võiks saada küla keskne infopunkt. Selleks võiks ühendada ka
rahvamaja ja raamatukogu
Rahvaspordi pool on üsnagi nullis.Elu läheb edasi ja kindlasti ka kõik paremaks.
rajada spordi- ja vaba aja keskused
Rannaelanikele palume võrgupüügilube
Reipamalt edasi.
Rohkem aatelisust.
Rohkem arvestada ka nn ääremaadega (Loksa valla piirkond)
Rohkem ettepanekuid endise Loksa valla küladesse
Rohkem huvispordi võimalusi
Rohkem inimlikkust.
Rohkem investeeringuid valla keskusest väljapoole
Rohkem kaasata arutlustesse valla elanikke
Rohkem koostööd rahvaga
Rohkem kuulata vallaelanike häält, rohkem kohtumisi elanikega
Rohkem leidma lastele tegevusi, eriti algklassidele või noorematele.
Rohkem lihtrahva ettepanekuid kuulata, mida rahvas tahab.
rohkem omavahelist mõistmist valla elu edendajate vahel. Vältida Loksa linna
sündroomi
Rohkem raha hariduselt mujale eluvaldkondadesse
Rohkem sidemeid paikkondadega
Rohkem sisulist tööd, vähem juttu.
Rohkem soodustada eraettevõtlust
Rohkem tasuvaid töökohti
Rohkem tähelepanu haljastusele, teede korrasolekule
Rohkem tähelepanu noorsootööle, neile vaba aja sisuka täitmise
võimaldamisega.
Rohkem tähelepanu ja tunnustust - eriti eakatele. Noorsoo vabaaja sisustamine.
Soodustada ettevõtlust
Sooviks paremat arstiabi.
Soovin edu teie töös.
sotsiaalkeskus
sotsiaaltöö parandamine, politseivalve tugevdamine
Sportimisvõimalusi
Sportimisvõimalusi võiks rohkem olla.
Sportimisvõimaluste parendamine
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Suhelda inimestega, palgata pädevad vallaametnikud, kes teavad, millega
tegelevad. Vallaametnik peak solema rahva jaoks, mitee vastupidi
Suhelge inimestega
Suunata tähelepanu ka Kuusalust välajapoole.
Suurendada ametnike arvu
Suviseid lastelaagreid võiks olla rohkem, st rohkem vahetusi
Taastada Loksa vald
Tahan avaldada tänu inimesele, kes hoiab korras Võnsi männiku suusarada.
Suur tänu !!!
külade vaheline ühendus, Teede ääred tuleb langenud puudest puhastada.
Talveperioodil kindlustada lumekoristus, et tagada kiirabi, politsei jt taksitusteta
juurdepääs
Kaubanduses oleks vaja muutusi
spordivõimaluste leidmine küladesse
Rohkem haljastust.
toidukaupadega varustus on suvel väga vilets
ühiskondlik transport, internet
Teeäärte, Kahala järve äärse prahi korjamine - trahvima
tegelemine laste ja noortega
Teha töötutele kursusi, et leiaks omale töökoha
Tehke tööd ausamalt ja avalikumalt, arvestage ka töörahva heaoluga.
Tihedam kontakt vallarahvaga
Toetused vanuritele ja noortele elu alustamisel ja õppimisel
Tore oleks, kui olesk ujula
Tore, et rajati Kuusalu alevikus kõnnitee. On paigaldatud uued bussipeatused.
Transpordi probleem koolivaheaegadel ja suvel
Transpordi vajadus küla - Kuusalu vahel.
Tugevam politsei ja patrulli kontroll on vajalik.
Tuleb ise aktiivsem olla
Tuleb panustada turismile
Tuleks pöörata tähelepanu ka ääremaadele, mitte ainult arendada keskust
Tuleks tunda ühtse suure tervikuna. Arvan, et seda ei juhtu kunagi
Tuletõrje ja pääste seaduse järgi peab olema kõigi majade teed talvel ja muul
ajal läbitavad - mis Kuusalu vallas täiesti puudub.
Turvalisus, panustades korrakaitsesse.
Tuua veelgi rohkem investeeringuid valda, luues sobivaid infrastruktuure.
Tõsiselt mõelda, mida ette võtta liikluskultuuriga - kõrvalistel, käänulistel teedel
arendatakse müstilisi kiirendusi, tihti puuduvad ka hoiatavad märgid.
Tähelepanu igale alevikule ja külale, mitte ainult Kuusalule
tähelepanu ka perifeeriale
tähelepanu tulek sviia valla ääremaadele, et areng oleks ühtlane
tänavatele nimed
Töökohtade loomine maale, et noored tuleksid tagasi küladesse elama,
ettevõtluse alustamise toetamine
Töökohti ligemale
Töökohti naistele tööajaga lasteaia lahtioleku ajal, ka osalise koormusega. Et
uued elanikud töötaksid mitte Tallinnas, vaid kohalikes ettevõtetes, seega, et
meie vald ei muutuks magalaks ja et lapsed käiksid kohalikes koolides. Tallinna
lähedus on mei õnn ja õnnetus. Tallinnas tööl käivad lapsevanemad = lapsed
teevad küla peal pahandust.
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Tööprobleem
Kuusalu männimetsa luua terviserada/puhkerada pinkide jms-ga. Ühistransport
toimima. Vald peaks rohkem toetama kohalikke väikeettevõtteid, kasvõi neilt
teenuseid ostes.
Vaadake kiriku ristmikku - lausa masendav geniaalsus.
Vaadake Kuusalust kaugemale ka!
Vaba aeg Kiius
vaba aja ja spordi võimalusi peab olema rohkem ja liigipääs
Vaba aja veetmise kohti ja võimalusi ka keskealistele.
Vaba aja veetmise võimalusi võiks rohkem olla, et noored ei tegeleks
pahandustega.
Vaevalt see paremaks läheb, kui raha jagatakse 90% Kuusalu vald ja 10 %
Loksa vald
Vahetada vallavalitsust
Vajalik hoone vabaaja veetmise võimalustele k a korralik söögikoht alevis.
Vajalik vallapoolne abi internetiühenduse loomisel. Läbimõeldud ühistrasnport.
Lahemaa elanike kaitse looduskaitsjate-poolse diskrimineerimise eest
Vald peaks kriitilisemalt läbi vaatama Kuusalu Soojuse soojaenergia
hinnataotlused, viimane pole midagi ette võtnud suurte trassikadude
vähendamiseks, kõikvõimalikud hinnasurved on pandud tarbijatele maksta.
Vald peaks nõudma elanikelst paremat heakorda - lagunenud piirdeaiad,
niitmata teeservad
Vald peaks tegema koha, kuhu saaks sorteeritult ära anda taaskasutatavaid
jäätmeid (jäätmejaam).
Valda eraldi lastekaitse töötaja, sesr vald on väga suur ja peredel probleeme
palju
Valgustus, teed veel paremaks. Veelkord - tervisekeskus - vabaaja ja tervise
jaoks.
Valgustus, trasnport, sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused. Laste
päevahoid - mängutuba, kuhu laps paariks tunniks jätta
Valla ametnike kohtumised külaelanikega, et arutada elu paremask muutmist
Valla eestvedajad peaksid sagedamini kohtuma külade elanikega
Valla info küladesse
Valla infoleht või midagi taolist võiks kõigil postkasti käia
Valla koduleht vajaks kõvasti täiustamist.
Valla päevad - üks kord kvartalis, et saaks olulisema info ja kaasa rääkida valla
elu korraldamisel
Valla teed korda ja tänavavalgustus põlema. Ootan paremat kommunikatsiooni.
Valla teed korda, mitte ainult alevis, meie valla alla kuuluvad ka kruusateed!
Vallaametnikud võiksid ise selle välja mõelda.
Vallaelanike suurem kaasamine valla elu paremaks muutmisel. Tugevad külad
moodustavad tugeva valla
Vallaisad peaksid keskusest välja minema ja vaatama, kuidas elu ka mujal
arendada.
Vallal olek svaja teha kõik endast olenev, et tuleks rohkem investeerijaid ja
maapiirkondades tekiks üha enam töökohti, kuhu noored peale õpinguid
kaugemal, oleksid huvitatud tagasi tulema.
Vallal on välja töötatud erinevad taotluste ja blankettide vormid,m ida on
külades raske kätte saada, sest puudub internet.
vallapäevad, spordipäevad, laadad jne
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Vallavalitsus tagasi Kuusallu.
Vallavalitsus välja vahetada. Andku võimalus ka noorematele. Ääremaad, nagu
Kolga elanikud, on ära unustatud.
Vallavalitsuse onupojapoliitika ja ringkäenduse väljajuurimine.
Vallavalitsusel rohkem tähelepanu Kuusalu aleviku heakorrale. Vaba aja
võimalus.
Vallavalitsusse oleks vaja ausaid ja kompetentseid inimesi.
Vallavalitsusse oleks vaja ausaid ja südametunnistusega inimesi
Vallavanem välja vahetada.
Vee ja kanalisatsiooni hind on täiesti idiootlik - sellist pole kuskil mujal, Tulge
mõistusele!!!
Veekeskust on vaja rahva tervise huvides
Veevarustus korrastada, rajada kanalisatsioon
vt p 6!
Võib-olla töö vanuritega natuke paremaks.
Võiks arendada ühiskondlikku transporti ja arstiabi.
Võiks asfalteerida rohkem teid. Samuti puudub Kuusalus ja Kolgas avalik WC.
Võiks korraldada kevadisi teeäärte koristusi. Kaasata sinna koole ja
vabatahtlikke, küla aktiviste jne
Võiks olla lastele rohkem vaba aja ringe, kõik on mõeldud koolilastele, samuti
võiks olla mänguplatsid
Võiks olla rohkem infopäevi kaugemates külades, samas rahvas passiivne
osavõtma.
võiks pöörata huvi nö tänava-noortele ja vaba aj aveetmis evõimalustele
jainimestele, kes kasutavad ühistransporti
Võimalus vab aaega veeta
Võtta tööle tarku spetsialiste, mitte neid, kes tahavad head äraolekut kuskil, ise
aga valdkonnas võhikud
Vähem parteilisust. Vallamajas peaks tööd tõhustama.
Vähendada kõigi võtetega bürokraatiat.
Väikestele lastele rohkem mõelda
Väärtustada iga inimest
õiged inimesed vallaametnikeks
Õiged mehed valitsema
Ärge laske Kuusalu metsast kruusakarjääri teha. Mets on vajalik elukeskkond
inimestele, osoon, värske õhk, koht, kus saab jalutada, puhata, suusatada ja
joosta.
Ühistransport tihedamaks
Üks korralik (kauplusketi) toidupood.
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