Seletuskiri peaministri eriolukorra juhina antud korralduste kehtetuks tunnistamist
käsitleva korralduse juurde
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra seoses
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eestisisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise
nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos
sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis
sätestatud meetmeid.
Eriolukorra kehtivust pikendati kuni 17. maini k.a Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2020. a
korraldusega nr 132.
Hädaolukorra seaduse § 22 kohaselt otsustab Vabariigi Valitsus eriolukorra lõpetamise pärast
seda, kui eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks ei ole enam
vaja rakendada sama seaduse 4. peatükis sätestatud juhtimiskorraldust või meetmeid. Vabariigi
Valitsuse 16. mai 2020. a korraldusega nr 168 „Eriolukorra väljakuulutamise ja rakendamisega
seotud Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine“ tunnistati Vabariigi Valitsuse
12. märtsi 2020. a korraldus nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi
haldusterritooriumil“ kehtetuks 18. maist 2020. a.
Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 1 kohaselt määrab Vabariigi Valitsus eriolukorra
väljakuulutamisel ühe ministri, kes juhib ja koordineerib eriolukorra väljakuulutamise
põhjustanud hädaolukorra lahendamist, ning sama paragrahvi lõike 5 kohaselt annab
eriolukorra juht oma pädevuse piires haldusaktidena korraldusi. Vabariigi Valitsus määras
eriolukorra juhiks peaministri, kelle antud korraldustega on kehtestatud COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse leviku piiramiseks vajalikud liikumisvabaduse piirangud ja
viibimiskeelud, määratud eriolukorra tööde juhid ning antud hädaolukorra lahendamiseks
ülesandeid eriolukorra tööde juhtidele ja asutustele nende pädevuse kohaselt. Vastavalt viiruse
leviku riski vähenemisele on eriolukorra juhi korraldusega kehtestatud meetmeid pidevalt
leevendatud või kehtetuks tunnistatud (näiteks on tunnistatud kehtetuks eriolukorra juhi
korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare
territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta, samuti eriolukorra juhi
korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta).
Seni kehtivad eriolukorra juhi korraldused on järgmised:
1) peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“, millega on
antud ülesanded kohaliku omavalitsuse üksustele, Politsei- ja Piirivalveametile ja
ministeeriumidele lasteaialaste hoiu tagamiseks, piiriületuspunktides vajaduse korral
sanitaarkontrolli tegemiseks ning viiruse leviku piiramiseks vajalike meetmete
väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
2) peaministri 14. märtsi 2020. a korraldus nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks
kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“, millega on kehtestatud
piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustes viibimisele ning erandid piirangutest;
3) peaministri 16. märtsi 2020. a korraldus nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu
kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“, millega kehtestati karantiin 14 kalendripäevaks
isikutele, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda, ning erandid piirangutest;

4) peaministri 17. märtsi 2020. a korraldus nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine
korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“, millega määrati
eriolukorra tööde juhid ja nende ülesanded;
5) peaministri 24. märtsi 2020. a korraldus nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses
liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades“, millega kehtestati 2+2 reegel;
6) peaministri 24. märtsi 2020. a korraldus nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus
kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“, millega kehtestati
piirangud ja reeglid kaubanduskeskustes asuvates müügi- ja teenindussaalides viibimisele;
7) peaministri 26. märtsi 2020. a korraldus nr 52 „Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse
piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja
nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele“, millega
kehtestati piirangud ja reeglid COVID-19 diagnoosiga isikutele, nendega koos elavatele
isikutele ja samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele elukohas, püsivas viibimiskohas,
varjupaigas või turvakodus viibimiseks ja sealt lahkumiseks;
8) peaministri 3. aprilli 2020. a korraldus nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus
hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“, millega keelati
hoolekandeasutuses viibivatel isikutel hoolekandeasutuse territooriumilt lahkuda ning
kehtestati erandid piirangutest.
Eriolukorra lõpetamise tõttu tunnistatakse kehtetuks ka seni kehtinud peaministri eriolukorra
juhina antud korraldused.
Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.
Korralduses nähakse massiteabevahendite valdajatele ette kohustus avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. Korralduse viivitamatu avaldamise kohustus on vajalik,
et kõik puudutatud isikud oleksid teadlikud eriolukorra juhi kehtestatud piirangute lõppemisest.

