Seletuskiri peaministri korralduse „Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32
„Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“
muutmine“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks kehtestas peaminister eriolukorra juhina 16. märtsi 2020. a
korraldusega nr 32 täiendavad liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist. Korralduse eesmärk
on piirata koroonaviiruse sissetoomist Eestisse, samuti viiruse levikut Eestis.
Selle korralduse eesmärk on täiendada korraldust nr 32 ja näha ette liikumisvabaduse piirangu
lisaerand selleks, et tagada Valga-Valka piirkonnas Eestist Lätti ja vastupidi tööl käivatele
haiguse tunnusteta inimestele Eesti piiri ületamise võimalus.
Korralduse eelnõu on koostanud Riigikantselei ametnikud koostöös Siseministeeriumi
ametnikega.
2. Eelnõu sisu
Korraldusega nr 32 kehtestatud liikumispiirangu kohaselt on isikul Eestisse saabumisest 14
kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist
tõendavas dokumendis märgitud elukohast või püsivast viibimiskohast. Korraldusega nähakse
ette erandid, millal see piirang ei kehti.
Eelnõuga täiendatakse liikumisvabaduse piirangute erandite loetelu. Lisatava erandi kohaselt
ei piirata 14 kalendripäevaks nende Eestisse siseneda lubatud ja haiguse tunnusteta isikute
liikumist, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Valgast Valkasse ja
vastupidi.
Muudatuse eesmärk on tagada Valga-Valka piirkonnas elavatele ja üle riigipiiri tööl käivatele
inimetele võimalus jätkata ka eriolukorras tööl käimist. Erandi ettenägemine on vajalik, kuna
kaks linna ja kaks riiki on omavahel tihedalt seotud ja neis linnades elavad inimesed on iga
päev seotud piiriüleste tegevustega. Erand võimaldab ka eriolukorras jätkata võimalikult
normaalse elukorraldusega ja aitab hoida majanduskahjusid võimalikult väiksena.
3. Korralduse rakendamine
Korralduse rakendamise eest vastutab Politsei- ja Piirivalveamet.
4. Korralduse jõustumine
Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.
Põhjendused ja kaalutlused on kirjas käesolevas seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi
Valitsuse veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47
kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

