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Ajutiste eriolukorrajärgsete piirangute kehtestamine
Lüganuse valla haldusterritooriumil
Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Eestis kehtestatud eriolukord lõpeb alates
18. maist 2020. Turvalisuse tagamiseks ja epideemia edasise leviku tõkestamiseks on
otstarbekas kehtestatud piiranguid leevendada järkjärguliselt.
Lähtudes eeltoodust, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1
punkti 3, Lüganuse Vallavalitsus annab
k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada kuni 31. maini 2020 (kaasa arvatud) Lüganuse Vallavalitsuses, vallavalitsuse
hallatavates asutustes ja Lüganuse valla haldusterritooriumil paiknevatel mängu-, spordi- ja
jõuväljakutel järgmised korraldused ja piirangud:
1.1. Lüganuse valla noortekeskused ja –toad
Tegevused toimuvad rangelt soovituslikult välitingimustes ja organiseeritult. Sisetingimustes
osalejaid võib grupis olla maksimaalselt 10 inimest.
1.2. Lüganuse valla päevakeskused on avatud vaid teenuste pakkumiseks. Ruumide
väljarentimine on keelatud. Keelatud on läbi viia üritusi.
1.3. Lüganuse valla raamatukogud (v.a Kiviõli) on avatud tavalisel tööajal. Raamatukogu
töötajad viivad regulaarselt läbi ruumid ja pindade desinfitseerimist.
1.4. Kiviõli Linnaraamatukogu
Kuni 24.05.2020 toimub laenutamine kontaktivabalt. Alates 25.05.2020 on raamatukogu
avatud tavalisel tööajal. Järgida tuleb korralduse punktis 1.3. sätestatut.
1.5. Lüganuse valla kultuuri- ja rahvamajad
Ruumide väljarentimine on keelatud. Keelatud on pidada üritusi, sünnipäevi vms. Huviringid
võivad tegutseda arvestades ohutusnõudeid.
1.6. Maidla noortemaja jõusaal on avatud. Jõusaali töötaja peab tagama ruumi tuulutamise,
desinfitseerimise vähemalt üks kord päevas, spordivahendite desinfitseerimise iga kasutuskorra
järel. Jõusaalis võib viibida maksimaalselt 4 inimest ühes ruumis ja vaid koos jõusaali
töötajaga. Tuleb korraldada jõusaali kasutajate eelregistreerimine.
1.7. Lüganuse valla ühiskondlikud saunad on suletud.
1.8. Jõulinnakud, jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpalli väljakud on suletud, v.a Kiviõli linnas
Spordi tn 9 asuv staadion on mõeldud treeningute läbiviimiseks.
1.9. Laste mänguväljakud (v.a Varinurme) ja skatepargid on avatud. Varinurmes asuv laste
mänguväljak avatakse 01.06.2020.
2. Lüganuse Vallavalitsuses tavapärast isikute vastuvõttu ei toimu kuni 30.06.2020 ja
vallavalituse hoone on suletud (v.a perekonnaseisutoimingute teostamine). Lüganuse
Vallavalitsusse pöörduvaid isikuid teenindatakse eelkõige telefoni või e-posti teel. Vältimatu
vajaduse korral isiklikult kohale tulla, on vajalik eelnev kokkulepe vastava ametnikuga.

2.1. Perekonnaseisutoiminguid teostatakse vallamajas ametniku vastuvõtupäevadel:
esmaspäeval kell 09.00 – 12.00
kolmapäeval kell 13.00 – 16.00
reedel kell 9.00 – 12.00.
Selleks, et piirata inimeste kogunemist vastuvõtupäevadel samal kellaajal, on soovitav
eelnevalt vastuvõtuaeg ametnikuga kokku leppida.
2.2. Sotsiaalosakonna igapäevane töö ja teenuste osutamine jätkub telefoni ja e-posti teel.
Toimetulekutoetuse ja ühekordsete toetuse avaldusi koos dokumentidega saab saata posti või eposti teel või tuua need vallamaja fuajees olevasse postkasti. Toimetulekutoetuste ülekanded
tehakse kolmapäeviti ja reedeti.
3. Kõikides siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Regulaarselt tuleb
tuulutada ruume ja desinfitseerida pindasid. Ruumis võib olla grupis maksimaalselt 10 inimest,
tuleb järgida 2+2 reeglit. Välitingimustes tuleb kinni pidada 2+2 reeglist (koos tohib liikuda
üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida 2-meetrist vahet). Tegevuste korraldamisel on vaja
lisaks hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi hajutada, samuti tuleb rühmade
komplekteerimisel arvestada osalejate vanust. Täpsem info riigis rakendatavate eriolukorra
leevendusmeetmete
kohta
on
leitav
veebilehtedel
https://www.kriis.ee
ja
https://www.valitsus.ee/et/voimalik-piirangutest-loobumise-kava
4. Lüganuse Vallavalitsusel:
4.1. avalikustada korralduse sisu Lüganuse valla veebilehel, sotsiaalmeedia kanalites, valla
infotahvlitel ja bussipeatustes;
4.2. korraldada koostöös Lüganuse valla majanduskeskusega desinfitseerimine laste
mänguväljakutel ja skateparkides.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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