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
(18.03.2020 muudetud sõnastuses).
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. märtsil 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.
Eelnõu punkti 1 alapunktiga 1 täpsustatakse ja laiendatakse erandit, sätestades, et 14-päevane
liikumisvabaduse piirang ei kehti isikute kohta, kellel on seaduslik alus Läti Vabariigis või
Leedu Vabariigis viibida ning kes saabuvad Eestisse vahetult Läti Vabariigist või Leedu
Vabariigist.
Eelnõu punkti 1 alapunktiga 2 leevendatakse liikumispiiranguid Eesti Vabariigi ja Soome
Vabariigi vahel. Esmalt tunnistatakse kehtetuks põhimõte, et Soome Vabariigist Eesti Vabariiki
sisenemisel kehtib liikumispiirang, et siseneda võib ühe korra seitsme päeva jooksul.
Muudatusega nähakse ette, et lisaks kehtiva korralduse punktis 3 sätestatule ei rakendata
kehtiva korralduse 14-päevast liikumisvabaduse piirangut isikutele, kellel on lubatud Soome
Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri järgmistel juhtudel:
1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine
(hõlmab ka vabatahtlikku tööd / töötamist abistamisorganisatsiooni juures);
2) isik õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;

3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine,
matused, pulmad ja haigusjuhtumid.
Isikud, kes saabuvad Soomest Eestisse, võiksid viiruse leviku vältimiseks hoiduda oma
elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumast ja liikuda väljaspool elukohta või
viibimiskohta üksnes siis, kui see on vajalik töötamise või lepinguliste kohustuste täitmise tõttu
või muul vältimatul põhjusel (pood, apteek).
Muudatuste eesmärk on vähendada liikumispiirangute mõju Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi,
Leedu Vabariigi ja Soome Vabariigi vahelises liikumises.
Eelnõu punkti 1 alapunktiga 3 täiendatakse korraldust selliselt, et 14.−19. maini tehakse
Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel sõitvatel laevadel COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse vabatahtlikke teste. Eesmärk on vähendada viiruse võimalikku levikut Eestisse.
Testimise korralduslikud küsimused töötab välja Sotsiaalministeerium.
Muudatus on seotud Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldusega nr 78. Kuna Vabariigi
Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldust nr 78 täiendatakse, 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
Korralduse punkt 1 alapunkt 1 (Läti ja Leedu Vabariigist saabumine Eestisse) jõustub 15. mail
2020. a ning alapunktid 2 ja 3 jõustuvad 14. mail 2020. a (Soomest Eestisse saabumine).
Samuti tuuakse korralduses välja vaidlustamine ja järelevalve.

