Seletuskiri peaministri korralduse „Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32
„Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“
muutmine“ 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 liikumisvabaduse piirangud isikute suhtes, kes saabuvad Eestisse ja kellel
on 14 kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda elukohast või püsivast viibimiskohast (20.
märtsil 2020. a jõustunud redaktsioonis).
Korralduse eelnõu on koostanud Riigikantselei ametnikud koostöös Siseministeeriumi
ametnikega.
2. Eelnõu sisu
Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse
Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise
nakatumise ohuga piiras Vabariigi Valitsus 15. märtsi 2020. a korraldusega nr 78 ajutiselt
Eestisse sisenemise eesmärgil riigipiiri ületamist. Lisaks kehtestas Vabariigi Valitsus 15.
märtsil 2020. a määrusega nr 15 ajutiselt sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise alates
17. märtsist 2020. a. Seetõttu jõustusid 17. märtsil 2020. a piirangud Eestisse sisenemiseks
suurele hulgale inimestele.
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduses nr 78 on sätestatud isikute loetelu, kellel on
lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil riigipiiri ületada. Peaministri 16. märtsi 2020. a
korraldusega nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri
ületamist“ kehtestas peaminister eriolukorra juhina liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist.
Korraldusega täpsustatakse ja laiendatakse erandit, sätestades, et liikumisvabaduse piirang 14
kalendripäevaks ei kehti järgmiste haiguse tunnusteta isikute kohta:
1) kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine
laadimisega;
2) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist
transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-,
garantii- või hooldustöid tegev isik;
3) kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega
ja
4) kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise,
remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik
ettevõtte tegevuse tagamiseks.
Muudatuste eesmärk on vähendada liikumispiirangute mõju elutähtsa teenuse osutajatele ja
Eestis tegutsevatele ettevõtetele, et säilitada võimalikult suurel määral nende majandustegevus,
mis on praeguses kriisis üks Eesti Vabariigi olulistest eesmärkidest.
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Muudatus on seotud Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldusega nr 78. Kuna Vabariigi
Valitsus täiendas 26. märtsil 2020. a oma 15. märtsi 2020. a korraldust nr 78, siis on vaja
täiendada ka peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32, et tagada kooskõla kahe korralduse
vahel.
3. Korralduse rakendamine
Korralduses sätestatud meetmete üle ja korralduse rakendamise üle teeb järelevalvet Politseija Piirivalveamet.
4. Korralduse jõustumine
Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.
Põhjendused ja kaalutlused on esitatud käesolevas korralduse 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 saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
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