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Avalike ürituste ja teiste rahvarohkete
ürituste korraldamisel kehtivad
nakkushaiguste leviku terviseohutuse
nõuded
On hea meel tõdeda, et nakkushaiguse COVID-19 epideemiline levik on vähenemas ning saame
üha rohkem korraldada avalikke üritusi ja muid rahvarohkeid üritusi. Samas on avalikud
üritused ja muud rahvarohked üritused suurimaks nakkushaiguse leviku ohu allikaks. Seda ka
juhul, kui need toimuvad välitingimustes ja osalejad kasutavad isikukaitsevahendeid. Hetkel on
viimase 14 päeva nakatumised 100 000 inimese kohta 357,9. Viimati oli sama näitaja
08.05.2021 ning siis tähistas see nakatumiste tõusu algust. Viimastel nädalatel on haigestumise
languse tempo aeglustumas ja lähiajal võib oodata haigestumise stabiliseerumist ning väikest
kasvu. Nakatumiskordaja on Eestis keskmiselt 1,1 ning on märgata selle kasvu (Pärnumaal 11%,
Tartumaal 6% ning Valgamaal 20%). Seetõttu juhib Terviseamet tähelepanu sellele, et avalike
ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste korraldamise lubamisel tuleks arvestada nakkushaiguse
leviku tõkestamise nõudeid (vt allpool).
Avalike ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab
kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega (korrakaitseseaduse § 59 lõige 1).
Korrakaitseseaduse § 58 lõikete 2 ja 3 kohaselt on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja
avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane
inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek, mille eesmärk ei ole kujundada ega avaldada
meelsust. Lisaks kohaliku omavalitsuse volikogude kehtestatud nõuetele kohalduvad avalikel
üritustel ka nakkushaiguse leviku tõkestamise nõuded. Need nõuded on olulised ka piiratud
juurdepääsuga rahvarohkete ürituste korraldamisel.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõige 1 ja 6 kohaselt otsustavad Vabariigi
Valitsus ning Terviseamet nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle talle
laekuvate epidemioloogiliste, laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel. Vabariigi Valitsuse
19.08.2020 korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed
ja piirangud“ on kehtestatud kuni 16.05.2021 järgmised tingimused:
1) siseruumides spordiürituste korraldamisel tuleb tagada, et ruumide täituvus ei oleks rohkem
kui 25%, järgitakse maski kandmise nõudeid, tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu
ja desinfitseerimisnõuete täitmine (v.a tegevustele koolieelses lasteasutuses sama rühma lastega
või õpilastega, kellele ei kohaldata õppehoones viibimise ja liikumise piirangut ja kes õpivad
samas rühmas või klassis; spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele
ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja
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siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on
vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega
isikute tegevustele) (p 2014 ap 1);
2) välistingimustes spordiürituste korraldamisel tuleb tagada, et osalejate arv ei oleks suurem
kui 10 isikut rühmas, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste
rühmadega (v.a perekonnad, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja
võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele) (p 2014 ap 2);
3) spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud välistingimustes üksnes juhul,
kui osalejate arv ei ole rohkem kui 150 isikut, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem
kui 10 isikut rühmas, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, ja ürituse
korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 21.00
kuni 06.00. Pealtvaatajad ei ole lubatud (p 2014 ap 3);
4) statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused,
sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid ning meelelahutusteenuse
osutamine sisetingimustes ei ole lubatud. Välistingimustes on nimetatud tegevused lubatud, kui
on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 10 isikut rühmas, ning osalejate arv kokku ei ole
rohkem kui 150 isikut ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 21.00
kuni 06.00 (p 2014 ap 6).
5) Vabariigi Valitsus ei ole piirangute kehtestamisel keelanud nn asutusesiseseid töökoosolekuid
ja istungeid (välja arvatud avalike koosolekute pidamine siseruumides, milleks on näiteks
planeeringute avalikud arutelud, rahvakoosolekud). Arvestades, et viirus levib tõhusamalt
siseruumides, siis on asjakohane järgida ka volikogu istungite puhul siseruumides toimuvate
üritustega seotud piiranguid – ruumi täituvus ei tohiks olla üle 25%, teiste isikutega tuleb hoida
vähemalt kaks meetrit vahet, siseruumis tuleb kanda maski, tagatud peab olema
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Viiruse leviku
vältimiseks on soovitatav kohaliku omavalitsuse organite töökorralduses eelistada
kaugtöölahendusi
(vt
täpsemalt
Rahandusministeeriumi
veebilehelt
https://omavalitsus.fin.ee/korduma-kippuvad-kusimused-kovide-tookorraldus-koroonaviiruseperioodil/).
Palume avalike ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste lubade väljastamisel arvestada eelviidatud
korralduses sätestatud nõuetega. Palun arvestage, et pärast 16.05.2021 kehtib Vabariigi
Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud
meetmed ja piirangud“ edasi ning ürituste ja spordivõistluste korraldamisega seotud nõuded on
reguleeritud korralduse punktides 81, 82, 11, 13, 15 ja 19. Kui Teil on loa väljastamisel kahtlusi,
siis, palun, konsulteerige Terviseameti regionaalosakonna spetsialistidega.
Kultuuriministeerium on avaldanud oma kodulehel juhendi avalikele üritustele, mida saab
kasutada
abivahendina
otsuste
tegemisel.
Juhis
on
leitav
siit:
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond
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