Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete
rakendamine“ muutmise juurde
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks kehtestas Vabariigi Valitsus 13. märtsi 2020. a korraldusega nr 77
eriolukorra meetmed, mis puudutavad ka õppeasutuste, haridusasutuste, noortelaagrite ja
noortekeskuste tööd ja tegevust, et tõkestada koroonaviiruse epideemilist levikut.
Käesoleva muudatusega täiendatakse korraldust mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi
koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitusega. Keeld ei laiene kaitseväeteenistusega
seotud koolitustele, sest riigikaitseliste ülesannete täitmise ettevalmistuse käigus ei ole
otstarbekas peatada väljaõppeprotsessi. Samuti on Kaitseväes võimalik rakendada piisknakkuse
leviku tõkestamiseks meetmeid, mis tsiviilkäibes ei ole võimalikud. Samuti ei peatata
alarmsõidukijuhi koolitust, kui seda antakse politseiametnikule, päästeteenistujale,
abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale. Kuigi praegu ei toimu kontaktkoolitusi, on
asjakohane, et sarnaselt kaitseväelasega oleks korralduses sätestatud erand ka politseiametnike,
päästjate, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike kohta. Erandi sätestamine on vajalik
olukorraks, kus kriitiline hulk ametnikke on jäänud viirushaiguse tõttu töölt eemale ja ei ole
enam piisavalt alarmsõidukijuhi koolituse läbinud ametnikke, keda rakendada. Erand
võimaldaks Päästeametil ja Politsei- ja Piirivalveametil isikuid kiirkorras juurde koolitada.
Korralduse on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi
Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Maanteeameti ametnikega.

ametnikud

koostöös

2. Korralduse sisu
Vabariigi Valitsuse eriolukorraga seotud korralduse muudatuse eesmärk on peatada sõiduõppe
läbiviimine. Seega on muudatustest puudutatud vastavat tegevusluba omavad
täienduskoolitusasutused (autokoolid).
Kui koolituste teooriaõpet on võimalik korraldada distantsilt, simulaatoril, distantsi hoidmist
võimaldavate vahendite kasutamise teel digitaalseid vahendeid kasutades koolitusasutuse
hoones viibimata, siis see võib jätkuda. Sõiduõpet ei ole võimalik anda distantsilt.
Sõidutundides kohtuvad väikeses ja suletud ruumis omavahel võõrad inimesed ning päeva
jooksul teeb ühe sõiduõpetaja juures õppesõite mitmeid õppijaid. Tegemist on nakkuse
edasikandumist väga soodustava keskkonnaga. Sõiduõppe peatamise eesmärk on vähendada
kontaktide hulka ja seeläbi takistada viiruse levimist. Sõiduõppe jätkamine kujunenud olukorras
ei ole võimalik, sest õppija ja õpetaja vahel olev distants on vähem kui 2 meetrit ning peale iga
õppija lahkumist õppesõidukit ei desinfitseerita täielikult. Samuti esineb oht, et kui õpetaja on
nakkusohtlik, siis iga õppesõidu teinud õppija kannab nakkuse edasi.
Korralduse järgi teevad järelevalvet juhi koolituste korraldamise nõuetest kinnipidamise üle
Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet. Maanteeameti pädevus ning võimalused
järelevalve käigus koolitusfirmasid ja koolitajad peatada ja küsitleda ning nende valdusse
siseneda ja seda läbi vaadata on esitatud ning piiritletud liiklusseaduses ja korrakaitseseaduses.
Maanteeametil on võimalus rakendada ka kõiki järelevalve üldmeetmeid, sh määrata kohustuse

täitmiseks vajalik ja piisav sunniraha. Juhul, kui Maanteeametil ei ole rikkumise
kõrvaldamiseks vajalikke õigusi, kaasatakse politsei. Esimesena peaks siiski püüdma probleemi
lahendada võimalikult leebete meetmetega (meeldetuletused, selgitused, hoiatused). Kui
järelevalvet teeb politsei, on tal kõik korrakaitseseaduses nimetatud järelevalvevolitused.
Meetmed kehtivad kuni Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra
meetmete rakendamine“ muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe
nädala järel.
3. Korralduse jõustumine
Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on vajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused 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. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut
järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
Sunniraha ei ole karistus.
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.

