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1. Lasteaed Mari ja Põltsamaa Lasteaed Tõruke töökorralduse soovitused alates 22.02.2021
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Lasteaed Mari direktor esitas oma nägemuse
lasteaia töökorraldusest alates 22.02.2021. Komisjoni liige Mark Liivamägi vestles samal teemal ka
Põltsamaa Lasteaed Tõruke direktoriga. Lasteaedades on läbiviidud desinfitseerimised, koristused ja
tuulutamised. Lasteaed Mari töötajate eneseisolatsioonid lõpevad 21.02.2021 ning Põltsamaa Lasteaed
Tõruke kõikide töötajate omad 22.02.2021. Arutati mis viisil on võimalik lasteaedasid taasavada ning
kas seada mingeid soovituslike piirangud? Arvamusi avaldasid Andres Vään, Riho Pettai, Karro
Külanurm ja Arvo Pennonen.
Otsustati:
1. Avada Põltsamaa linnas asuvad lasteaiad alates 22.02.2021.
2. Lastevanematel on soovituslik jätta võimaluse korral lapsed koju.
2. Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi korraldatav avalik üritus
Põltsamaa Vallavalitsuse arenguspetsialist esitas kriisikomisjonile teabe, et Kamari Haridusselts ja
Kuningamäe Spordiklubi on esitanud Põltsamaa Vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotluse

(registreeritud dokumendiregistris 9-2/2021/9-1 15.02.2021) Lumetralli korraldamiseks. Põltsamaa
Vallavalitsus esitas Terviseametile eelnimetatud avaliku ürituse loa andmise eelnõu
kooskõlastamiseks. Terviseamet esitas 18.02.2021 vastuskirja, millega tõi välja, et vastavalt Vabariigi
Valitsuse korraldusele nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja
piirangud“ punkt 19 võib korraldada spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi, kui on täidetud
järgmised tingimused:
1) ürituse ja võistluse korraldaja tagab, et välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning
spordi- ja liikumisüritustel ei oleks osalejate arv rühmas suurem kui 50 isikut, sealhulgas
juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos
liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult
võimalik tagada;
2) pealtvaatajad ei ole lubatud;
3) ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella
22.00 kuni 06.00;
4) võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
5) võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Täiendavalt märgiti ära, et Terviseameti hinnangul ei kirjelda taotluses edastatud teave ürituste kõiki
võimalikke riske. Lisaks korraldajate poolt kirjeldatud 23. veebruaril toimuva ürituse läbiviimine ei
ole kooskõlas hetkel kehtivate reeglitega, antud päeval eeldatav külastajate arv on 60, samal päeval
õhtu lõpetuseks (taotluses märgitud õhtu lõppeb kell 22.00) on tellitud 10-12 minutiline tuleshow, mis
toimub suurel lagedal (Tehnika tn. äärne põld) platsil, et inimesed saaksid hästi hajutatult või isegi
autost vaadata. Taotluses jääb selgusetuks, kas antud tuleshow on spordiürituse osa või eraldi avalik
üritus? Vastavalt korralduse 282 punkt 15 alapunktis 41 toodule avalikud öised üritused ei ole lubatud
– tegevused peavad lõppema hiljemalt 21.00.
Terviseamet tõi välja, et juhul, kui otsustatakse siiski antud üritused Kuningamäe Terviserajal läbi
viia, siis paluvad edastada neile hiljemalt 22.02.21 riskide maandamise kava ning vastata
täiendavatele küsimustele:
1.
Kas toimub üritusel osalejate (lubatud 50 isikut) registreerimine?
2.
Kuidas tagatakse, et antud üritusele ei tule pealtvaatajaid?
3.
Kus ja kuidas jagatakse stardimaterjale?
4.
Kas Terviserajal on tööl mõlemal päeval ka korraldusmeeskonnad (kohtunikud), kuidas on
nende töö korraldatud?
5.
Kuidas korraldate autasustamised?
6.
Kuidas tagate, et õhtu lõpul kell 22.00 osalevad ainult spordiüritusest osavõtjad?
7.
Taotluses puudub teave kas osalejatele WC-de kasutamine on tagatud?
8.
Kuidas on lahendatud desinfitseerimisvahendite olemasolu tagamine?
9.
Kui üritusel osaleja osutub COVID-19 positiivseks, kuidas on võimalik tuvastada
lähikontaktsed ja nende info jagamine Terviseametiga?
10.
Kas olete mõelnud HOIA äpi soovitamisele? https://hoia.me/
Otsustati:
Lubada Lumetralli korraldamine järgmistel tingimustel:
1. Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi esitavad hiljemalt 22.02.2021 Terviseametile
riskide maandamise kava ja vastab põhjalikult Terviseameti 18.02.2021 kirjas nr 9.3-2/21/1850-2

toodud küsimustele ning eeldusel, et eelnimetatud kava ja küsimuste vastused on ammendavad ning
võimaldavad ohutult üritust korraldada;
2. Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi peab tagama, et välitingimustes toimuvatel
spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel ei oleks osalejate arv rühmas suurem kui 50 isikut,
sealhulgas juhendaja. Pealtvaatajad ei ole lubatud;
3. Avalikud tegevused peavad lõppema hiljemalt 21.00.
3. Haridusasutuste töökorraldus
Komisjoni liige Mark Liivamägi tutvustas Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel kokkulepitud
koroonaviiruse leviku kasvu piiramise vajalike meetmeid, mis hakkavad kehtima esmaspäeval.
Teadusnõukoja ettepanekul otsustas valitsus, et pärast koolivaheaja lõppu ei toimu koolihoonetes
alates 5. klassist ühe nädala jooksul kohapealset õppetööd, et katkestada nakkusahelad. Seega ei või
õppijad 1.–7. märtsini üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ega seal liikuda. Piirang ei kehti 1.–4.
klassi õpilastele ega siis, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul
õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või
osalevad olümpiaadidel. Vastavalt Põltsamaa Vallavalituse kriisikomisjoni 15.02.2021 protokollis nr
5 toodud soovitustele on Põltsamaa Ühisgümnaasium viidud distantsõppele kuni 28.02.2021.
Puurmani Mõisakool on samuti viidud üle distantsõppele seoses määratud eneseisolatsioonidega.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjon järgib riigis, maakonnas ja
omavalitsuses toimuvat ning arutab täiendavalt teema läbi hiljemalt 26.02.2021.
4. Ülevaade statistilistest näitajatest
Kriisikomisjoni esimees andis ülevaate viimastest statistilistest näitajatest. Ülevaate andsid ka
komisjoni liikmed. Komisjoni esimees toonitas, et Põltsamaa Vallavalitsus võiks täiendavalt avaldada
teave, et Põltsamaa valla elanikud ning siinviibijad oleksid vastutustundlikud, järgiksid kehtestatud
piiranguid, hoiaksid distantsi ning oleksid olukorra suhtes mõistvad.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks.
5. Huvihariduse, huvitegevuse, sporditegevuse, noorsootöö, koolituste jms iseloomuga
tegevustele piirangute seadmine
Komisjoni liige Mark Liivamägi tutvustas Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel kokkulepitud
koroonaviiruse leviku kasvu piiramise vajalike meetmeid, mis hakkavad kehtima esmaspäeval.
Kabinetinõupidamisel lepiti kokku, et laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses,
täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt
kahel järgmisel nädalal lubatud. Sisetingimustes võib kokku viibida maksimaalselt 200 inimest.

Välitingimustes on huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe, noorsootöö ja sportimine lubatud mitte
rohkem kui 250 inimesel, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet. Sama kehtib ka välitingimustes
toimuvatele spordivõistlustele.
Otsustati:
Peatada Põltsamaa valla haldusterritooriumil laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses,
huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel rühmaviisiline tegevus
ajavahemikul 22.02.2021-08.03.2021.
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