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1. SA Põltsamaa Tervise ja selle juhataja tänamine
Kuulati komisjoni Andres Vääna ettekannet. SA Põltsamaa Tervis ja selle juht Merle Möldrit
korraldasid Eestis esimeste seas õpetajate kiire vaktsineerimise ning võimaldasid 6. märtsil
Terviseameti pilootprojekti raames saada esimene kaitsesüst paljudel Põltsamaa valla elanikel.
Otsustati:
Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjon tänab SA Põltsamaa Tervist ja selle juhti Merle Möldrit.

2. Ülevaade Vabariigi Valitsuse 11.03.2021 kehtima hakkavatest piirangutest
Komisjoni liige Mark Liivamägi andis ülevaate kehtestatavatest piirangutest. Vabariigi Valitsus
kinnitas e-istungil neljapäevast kehtima hakkavate piirangute korralduse. Piirangud kehtivad vähemalt
ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste
vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi
toimepidevus. Piirangud on saadaval aadressil https://www.kriis.ee/et/uudised/11-martsist-kehtivadule-eesti-ranged-piirangud .
Otsustati:
Tuua järgnevates päevakorrapunktides välja piirangute täpsustused.
3. Koolidele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma
ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks
valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski
viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab
hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes,
teeb eksameid või teste. Edaspidi ei ole võimalik viia läbi kontakttegevusena olümpiaadideks
ettevalmistumist kuni vähemalt 11. aprillini.
Komisjon arutas koolide töökorraldust. Sõna võtsid Aimar Arula, Karro Külanurm ja Helina Amur.
Otsustati:
1. Alates 11.03.2021 viia kõik õpilased üle distantsõppele
2. 1-4 klassi õpilastele, kelle vanematel pole võimalik korraldada lapsehoidu või olla lastega kodus,
võimaldada vältimatutel juhtudel koolihoones viibimine ja osaleda seal korraldatud tegevustes
ajavahemikul 8.00-12.30.
3. Erandjuhtudel tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone
õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.
4. Lasteaedadele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi
ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult
ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja
töökorralduse põhimõtted.
Komisjon arutas lasteaedade töökorraldust. Selgitusi jagas Silja Peters.

Otsustati:
1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele soovitatakse lapsi vältimatu vajaduseta lasteaeda mitte
viia. Vältimatu vajadus on lapsevanema tööalane vajadus.
2. Lastevanematel, kes jätavad oma lapsed koju, vähendada proportsionaalselt lasteaia
kohamaksumust.
3. Lapsi antakse üle ja võetakse vastu ainult lasteaia hoovis.
5. Toitlustusasutustele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni esimehe Andres Vääna ettekannet. Alates 11. märtsist on keelatud
toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatuks jääb ainult toidu
kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti, kehtib
maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Väliterrassidel teenuse osutamine ei ole lubatud.
Piirang kehtib ka toitlustusele hotellides ja muudes majutusettevõttes. Klientidele tohib toitu kaasa
müüa või pakkuda toitlustust näiteks toateeninduse kaudu.
Andres Vään täpsustas, et piirangud peaksid olema teatavaks tehtud ka tanklatele.
Otsustati:
1. Põltsamaa valla haldusterritooriumil on alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte müügivõi teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatuks jääb ainult toidu kaasamüük.
2. Põltsamaa Vallavalitsuse turundusspetsialistil avaldada teave Põltsamaa valla kodulehel,
sotsiaalmeedias ja saata teave toitlustusettevõtetele, majutusasutustele ja tanklatele.
6. Teenindusettevõtetele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni esimehe Andres Vääna ettekannet. Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust
jätkata, kuid alates 11. märtsist muutub rangemaks ruumitäitumuse piirang. Ruumitäitumuse nõuet
alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõrje
reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Teenuse osutajatena tohivad tegevust jätkata näiteks postkontorid, pangakontorid, raamatukogud, iluja juuksurisalongid, kingsepa- ja kellassepatöökojad, autoremonditöökojad, rehvivahetuspunktid jne.
Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus pakutakse mobiili/arvutite jm tehnika parandamise
teenust.
Komisjon algatas arutelu. Sõna võtsid Eda Joosep, Andres Vään ja Karro Külanurm. Arutati
Põltsamaa valla raamatukogude töökorraldust.
Otsustati:
1. Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud
tingimustele.

2. Põltsamaa valla raamatukogudes on lubatud vaid raamatute laenutus või muud vältimatu
vajadusega tegevused. Kohapeal lugemine ja vajaduseta viibimine ei ole lubatud.
7. Hoolekandeasutuste ja päevakeskuste külastamise piirangu täpsustamine
Kuulati komisjoni esimehe Andres Vääna ettekannet. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni
05.03.2021 protokolli nr 7 punktis 1 peatati soovituslikult külastajate lubamine siseruumidesse
Lustivere Hooldekodus, Võisiku Kodus, Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas
statsionaarses õendusabi osakonnas ja Põltsamaa Erihooldekodus kuni 28.03.2021. Samaga peatati
külastajate lubamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik)
siseruumidesse kuni 28.03.2021. Otstarbekas oleks ära jätta soovituslike piirangute lõppkuupäev.
Otsustati:
1. Soovituslikult peatada külastajate lubamine siseruumidesse Lustivere Hooldekodus, Võisiku
Kodus, Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas statsionaarses õendusabi osakonnas ja
Põltsamaa Erihooldekodus.
2. Peatada külastajate lubamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik)
siseruumidesse.
8. Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunadele ja ujulale kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Kuni 11. aprillini peavad avalikuks
kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud. Piirang ei
laiene Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele, meistriliigade sportlastele,
erivajadusega inimestele, rehabilitatsiooni tegevustele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud
inimeste treenimisele. Kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena tohivad sauna kasutada inimesed,
kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.
Arutati Põltsamaa ujula, Põltsamaa Päevakeskuse, Puurmani sauna ja Pisisaare spordikeskuse
töökorraldust.
Otsustati:
1. Sulgeda Põltsamaa ujula kuni 11.04.2021.
2. Põltsamaa Päevakeskuses, Puurmani saunas ja Pisisaare spordikeskuses on sauna kasutamine
lubatud vaid isikutel, kellel kodus puudub pesemisvõimalus ja ainult etteregistreerimisega. Korraga
võib saunas viibida ainult üks leibkond ja kasutajate vahetumisel peab olema pool tundi.
9. Noorsootööle ja huvitegevusele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides
keelatud kõik noorsootöö, huvitegevuse, täienduskoolituse ja täiendõppe tegevused. Piirang ei laiene
erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele. Välitingimustes kogu huviharidus,
huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2
liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks

inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist
vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.
Otsustati:
1. Peatada Põltsamaa valla haldusterritooriumil avalikes siseruumides kõik noorsootöö, huvitegevuse,
täienduskoolituse ja täiendõppe tegevused. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ega
rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.
2. Välitingimustes kogu huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe ja noorsootöö on lubatud üksnes 2+2
liikumisreeglit arvestades. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.
10. Avalikele
täpsustamine

koosolekutele,

üritustele

ja

jumalateenistustele

kehtestatud

piirangute

Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud
siseruumid olema külastajate jaoks suletud. Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd,
tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõudeid. Piirangud ei puuduta
veebiülekandena korraldatavaid konverentse, koosolekuid jms üritusi, kus osalevad üksnes esinejad ja
vajalik personal. Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.
Kirikud tohivad avatuks jääda individuaalseks palvetamiseks, avalikud jumalateenistused ja usulised
talitused lubatud ei ole. Endiselt tohib läbi viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha üksnes
väikeses lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida 2+2 liikumise põhimõtet ning kanda maski.
Peielauda ei ole soovitav kodus pakkuda, välja arvatud oma leibkonna liikmetele.
Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes avalikel koosolekutel ning avalikel
jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel. Kehtima jääb nendes kohtades viibimise või
nendest üritustest osavõtmise keeld ajavahemikus kell 21.00-6.00. Välitingimustes jääb avalike
koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine lubatuks, kuid nendest ei tohi osa võtta rohkem
kui 10 inimest.
Otsustati:
1. Ära jätta Põltsamaa valla haldusterritooriumil asuvates avalikes siseruumides kontaktsed
koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised. Soovituslikult viia eelnimetatud
tegevused läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt, järgides Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel.
2. Kirikud tohivad avatuks jääda ainult individuaalseks palvetamiseks
3. Välitingimustes on lubatud viia läbi kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga
koosviibimised üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades.
11. Huviharidusele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides
keelatud kogu huvihariduse korraldamine. Välitingimustes kogu huviharidus on lubatud üksnes 2+2
liikumisreeglit arvestades. Huviharidust on soovituslik võimalusel viia läbi elektrooniliselt.
Otsustati:
Huvikoolid on suletud.

12. Meelelahutusele ja sporditegevusele kehtestatud piirangute täpsustamine
Kuulati komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekannet. Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud
siseruumid olema külastajate jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, kinosid, muuseume,
näitusasutusi, konverentse, kuid ka laste mängutube, keegli- ja piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid
jne. Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse
koroonaviiruse leviku tõrje nõudeid. Näiteks puudutab see proove etendusasutustes või uurimistööd
muuseumites. Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes muuseumide vabaõhualal. Kehtima
jääb nendes kohtades viibimise või nendest üritustest osavõtmise keeld ajavahemikus kell 21.00-6.00.
Muuseumites peab välialal jälgima, et ala täitumus ei oleks rohkem kui 25 protsenti ning kinni tuleb
pidada 2+2 liikumisreeglist.
Vastavalt Kultuuriministeeriumi spordiosakonna väljatöötatud juhendile, ei ole siseruumides
treenimine lubatud. Välitingimustes on lubatud treenimine, kui selles osaleb maksimaalselt kaks
inimest. Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja
rehabilitatsiooni tegevustele. Piirangud ei laiene ka riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud
tegevustele.
Otsustati:
1. Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud kultuurimajad, rahvamajad, seltsimajad, muuseumid,
ööklubid, laste mängutoad jms avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. Asutustes, kus
saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku
tõrje nõudeid.
2. Siseruumides treenimine ei ole lubatud (v.a riiklikult kehtestatud erisused).
3. Välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks
inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad.
13. Vallavalitsuse töökorraldus
Kuulati komisjoni esimehe Andres Vääna ettekannet. Põltsamaa Vallavalitsus ja Puurmani
teenuskeskus töötab suletud uste taga. Teenistujate kontaktid on saadaval Põltsamaa valla veebilehel
ja vallamaja sissepääsu juures. Vallavalitsuse töötaja võtab kodanike vastu vaid tungival vajadusel ja
selleks lepitakse eelnevalt kokku vastuvõtt.
Otsustati:
Avaldada teave Põltsamaa valla veebilehel, sotsiaalmeedias ja ajalehes Põltsamaa Valla Sõnumid.
14. Kriisikomisjoni pöördumine
Kuulati komisjoni esimehe Andres Vääna ettekannet, kes tõi välja järgmised põhisõnumid:







Olukord on erakordselt kriitiline. Aita päästa elusid! Eestis levib hoogsalt koroonaviiruse
nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid loetud kohad. Uusi
voodikohti suudetakse avada ainult muu ravi arvelt.
Püsime kodus. Aitame nii vältida raskeid haigusjuhte.
Jätame ära kõik kohtumised, koosolekud ja peod. Suhtleme turvaliselt. Viirus ei levi, kui
suhtleme veebis ja telefonitsi.
Oleme teiste inimeste suhtes mõistvad. Aasta on olnud raske kõigi jaoks.
Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse. Kõik Eesti kasutatavad vaktsiinid
võtavad ära hirmu raskelt haigestumise ja haiglasse sattumise ees.

Otsustati:
Avaldada teave Põltsamaa valla veebilehel, sotsiaalmeedias ja ajalehes Põltsamaa Valla Sõnumid.
15. Kohapeal algatatud teemad
Ivo Saarela tõstatas teemaks ühistranspordikorralduse. Politsei- ja Piirivalveamet kontrollis maskide
kandmise, hajutatuse ja desinfitseerimisvahendite olemasolu bussides. Üldiselt on olukord hea, aga
tähele pandi olukorrad, kus mitmetel olid ühekordsed näomaskid korduvkasutatavad. Andres Vään
arutles võimalikke variante.
Otsustati:
1. Teha Politsei- ja Piirivalveametiga järgmise kontrolli läbiviimisel koostööd, andes patrullidele
jagamiseks korduvkasutatavaid maske jagamiseks.
2. Rääkida läbi Jõgevamaa Ühistranspordikeskusega, et leida võimalusi kuidas bussidesse saaks
jaotada ühekordseid kaitsemaske, mida anda isikutele, kellel seda pole.
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