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Juhatas: komisjoni esimees Andres Vään
Protokollis: komisjoni liige Mark Liivamägi
Osa võtsid komisjoni liikmed (s.h videosilla vahendusel): Andres Vään, Karro Külanurm, Arvo
Pennonen, Eda Joosep, Ivo Saarela, Aivar Aigro ja Mark Liivamägi
Puudusid: Enno Ottis ja Riho Pettai, Peeter Randoja
PÄEVAKORRAS:
1. Ülevaade RKK koosolekust ja statistilistest näitajatest
2. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 26.01.2021 protokollis nr 1 kajastatud piirangute
ülevaatamine ja täiendamine.
3. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 29.01.2021 protokollis nr 2 kajastatud piirangute
ülevaatamine.
4. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 02.02.2021 protokollis nr 3 kajastatud piirangute
ülevaatamine.
5. Kohapeal algatatud teemad
1. Ülevaade RKK koosolekust ja statistilistest näitajatest
Komisjoni esimees andis ülevaate Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni laiendatud istungist.
Koosolekul anti erinevate asutuste põhisõnumid viiruse leviku tõkestamiseks. Täiendavalt arutati
statistilisi näitajaid riigis, Jõgeva maakonnas ja Põltsamaa vallas.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks
2. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 26.01.2021 protokollis nr 1 kajastatud piirangute
ülevaatamine ja täiendamine
Komisjon vaatas läbi 26.01.2021 protokollis nr 1 kajastatud piiranguid.
Protokolli päevakorra punktis nr 2 „Põltsamaa Muusikakooli ajutine distantsõppele üleviimine“
otsustati viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 27.01.2021-07.02.2021 distantsõppele.
Seoses jätkuva ulatusliku viiruse levikuga oleks mõistlik jätkata distantsõppega kuni kuu lõpuni.

Protokolli päevakorra punktis nr 4 „Koosolekute, istungite, arutelude jms koosviibimiste ärajätmine
Põltsamaa valla haldusterritooriumil“ otsustati Ära jätta kõik Põltsamaa vallale kuuluvates
siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised ajavahemikul
27.01.2021-09.02.2021. Kõik eelnimetatud tegevused viia läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt. Osa
kontaktsetest koosolekutest on vajalik viia läbi, sest täielikult elektroonilistele koosolekutele
üleviimine pole võimalik. Samas enamik koosolekuid tuleks siiski üle viia elektrooniliselt ja
kontaktivabalt.
Otsustati:
1. Põltsamaa Muusikakooli direktoril viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 10.02.202128.02.2021 distantsõppele.
2. Ära jätta Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms
iseloomuga koosviibimised ajavahemikul 10.02.2021-03.03.2021. Soovituslikult viia eelnimetatud
tegevused läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt. Koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga
koosviibimised, mille läbiviimine on seadusest tulenev kohustus ning mida pole võimalik täielikult
läbi viia elektrooniliselt, võivad toimuda vaid kõiki viirust tõkestavaid meetmeid rakendades
(hajutatus, desinfitseerimisvahendite olemasolu, maskide kandmise kohustus, toitlustuse puudumine
jne).
3. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 29.01.2021 protokollis nr 2 kajastatud piirangute
ülevaatamine.
Komisjon vaatas läbi 29.01.2021 protokollis nr 2 kajastatud piiranguid.
Protokolli päevakorra punktis nr 1 „Soovitused hoolekandeasutustele ja päevakeskusele“ otsustati
soovituslikult peatada külastajate lubamine siseruumidesse Lustivere Hooldekodus, Võisiku Kodus,
Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas statsionaarses õendusabi osakonnas ja Põltsamaa
Erihooldekodus ajavahemikul 29.01.2021-13.02.2021. Samaga otsustati peatada külastajate lubamine
Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik) siseruumidesse ajavahemikul
29.01.2021-13.02.2021. Täiendavalt märgiti ära, et väliterritooriumil on külastamine lubatud, kui
külastajad kannavad kaitsemaski ja on veendunud, et neil ei esine haigusnähtusid.
Protokolli päevakorra punktis nr 2 „Huvitegevuse ajutine peatamine“ otsustati peatada Põltsamaa
vallale kuuluvates siseruumides huvitegevus ajavahemikuks 29.01.2021-13.02.2021. Täiendavalt
toodi välja, et erandjuhtudel on huvitegevuse läbiviimine lubatud, kui selleks saadakse vallavanema
nõusolek.
Otsustati:
1. Soovituslikult peatada külastajate lubamine siseruumidesse Lustivere Hooldekodus, Võisiku
Kodus, Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas statsionaarses õendusabi osakonnas ja
Põltsamaa Erihooldekodus ajavahemikul 10.02.2021-28.02.2021.

2. Peatada külastajate lubamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik)
siseruumidesse ajavahemikul 10.02.2021-28.02.2021.
3. Väliterritooriumil on külastamine lubatud, kui külastajad kannavad kaitsemaski ja on veendunud, et
neil ei esine haigusnähtusid.
4. Peatada Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides huvitegevus ajavahemikuks 10.02.202128.02.2021. Erandjuhtudel on huvitegevuse läbiviimine lubatud, kui selleks saadakse vallavanema
nõusolek.
4. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 02.02.2021 protokollis nr 3 kajastatud piirangute
ülevaatamine.
Komisjon vaatas läbi 02.02.2021 protokollis nr 3 kajastatud piiranguid.
Protokolli päevakorra punktis nr 3 „COVID-19 täiendavad piirangud sporditegevuses“ ja punktis 4
„COVID-19 täiendavad piirangud huvitegevuses, huvihariduses, täiendõppes ja täiendkoolitustel“
otsustati peatada ajavahemikuks 02.02.2021-16.02.2020 kõik Terviseameti 30.01.2021 korralduses nr
1.1-15/21/5 toodud suure riskiga tegevused. Lähtudes suurenenud nakatumisohust, oleks vajalik
pikendada piirangut kuu lõpuni.
Otsustati:
Pikendada ajavahemikuks 10.02.2021-28.02.2020 kõik Terviseameti 30.01.2021 korralduses nr 1.115/21/5 toodud suure riskiga tegevuste peatamine.
5. Kohapeal algatatud teemad
5.1. Komisjoni esimees tõstatas teemaks, et oleks vajalik pakkuda Põltsamaa Vallavalitsuse poolt
eakatele ja vähekindlustatud peredele korduvkasutatavaid maske. On suur oht, et pragu kasutatakse
ühekordseid maske samuti mitmeid kordi, sest pole võimalusi neid pideval vahetada.
5.2. Komisjoni liige Mark Liivamägi ja komisjoni esimees tõstatasid erapidude korraldamise teemaks.
Põltsamaa Vallavalitsuseni on jõudnud teave, et osaliselt on korraldatud avalikusele avatud
erapidustusi (klubi jms tegevused). Samas on teave jõudnud omavalitsuseni pärast ürituse toimumist.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üle-eestilised COVID-19 tõrje piirangud sätestavad, et
kõikides meelelahutusasutustes tuleb klientide jaoks uksed kohapealseks ajaveetmiseks sulgeda 21.006.00. Ruumi maksimaalne täitumus tohib olla kuni 50 protsenti. Järelevalvet teostab Terviseamet ning
Politsei- ja Piirivalveamet ning Põltsamaa Vallavalitsus on abistavas rollis teabe edastamiseks.
5.3. Komisjoni esimees tõi täiendava teemana Lasteaed Mari ajutise sulgemise. Lasteaias on
tuvastatud mitmetel hoones viibinud isikutel haigusnähud või on saadetud eneseisolatsiooni. Vajalik
oleks sulgeda lasteaed kuni eneseisolatsioonide lõppemiseni, jättes avatuks vaid üks valverühm.
Otsustati:

1. Soetada esimeses etapis 500 korduvkasutatavat maski ning 2000 ühekordset maski, mida jagada
eakatele ja vähekindlustatud peredele.
2. Teha üleskutse Põltsamaa valla elanikele ja siin viibivatele isikutele informeerima Terviseametit
või Põltsamaa Vallavalitsust, kui meelelahutusasutused ei täida neile seatud piiranguid.
3. Sulgeda Lasteaed Mari ajavahemikus 10.02.2021-17.02.2021 (v.a üks valverühm).
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