Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete
rakendamine“ muutmise korralduse seletuskiri

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, mille eesmärk on tõkestada COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV2 koroonaviiruse epideemilist levikut (edaspidi VV korraldus nr 77).
Kehtiva korraldusega on keelatud kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid,
etendused, kontserdid ja konverentsid. Sportimis- ja liikumisüritustele on seatud piirangud ja
need on osaliselt lubatud VV korralduses nr 77 sätestatud tingimuste kohaselt.
Käesoleva korraldusega nähakse ette piirangute leevendamine, kuna COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse levik on vähenemas.
Muudatuste selgitused on esitatud alljärgnevalt.
Korralduse punkti 1 alapunkti 1 kohaselt lubatakse võistkondlike sportmängude meistriliiga
võistkondadel treenida vabas õhus. Alates 5. maist 2020. a on lubatud Eesti täiskasvanute
koondise kandidaatide treeningud õues. Arvestades võistkondlike spordialade spetsiifikat ning
rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud võistlusmäärustikku, on mõistlik teha erand ka
võistkondlike sportmängude võistkondade treeningutele õues. Näiteks jalgpallis on
rahvusvaheliste reeglite kohaselt väljakul korraga 11 mängijat, neile lisanduvad võistkonna
varumängijad, treenerid ja abipersonal. Selleks, et võistkonnal oleks võimalik ühtse tervikuna
vabas õhus treenida ning areneda, on vaja kehtestada võistkonnaalade kohta erand, kuna kehtiva
VV korralduse nr 77 kohaselt on lubatud sportijate rühma suuruseks määratud kümme.
Võistkondlike sportmängude aladeks on jalgpall, korvpall, käsipall, võrkpall, saalihoki,
jäähoki, ragbi, kriket. Nendest väljas mängitakse enam kui 10-liikmeliste võistkondadega
jalgpalli, ragbit ja kriketit. Sellest tulenevalt ei ole mõjutatud isikute hulk ka suur. Lisaks
täpsustatakse muudatusega, et selliste võistkondade treeningutel ei kohaldata lisaks kehtivale
rühma suuruse nõudele ka peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud
piiranguid.
Saksamaal on jalgpalli Bundesliga klubid alustanud treeninguid järk-järgult koosseisu
suurendades ja maikuus on kavas alustada meistrivõistluste mängudega. Samuti on paljud
teised Euroopa riigid avamas jalgpalli meistriliigasid.
Korralduse punkti 1 alapunkti 2 kohaselt lubatakse vabas õhus toimuvate avalike ürituste
(näiteks kinoseansid, kontserdid) korraldamine, kui külastajad viibivad autos ja ei välju
vältimatu vajaduseta autost ürituse toimumise ajal. Täidetud peavad olema järgmised
tingimused:
1) külastajaid on ühe auto kohta maksimaalselt kaks, v.a perekonnaliikmed;
2) teenuse osutaja tagab, et külastajad peaksid kinni autost väljumise keelust;
3) teenuse osutaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa;
4) teenuse osutaja tagab peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud
liikumisvabaduse piirangute järgimise (s.o 2+2 reegel).

Kultuuriministeeriumile on näiteks Kommunikatsioonibüroo Dalton ja Tallinna Lauluväljak
esitanud ettepanekud korraldada autokinoseansse. Autokino soovitakse näidata parkimisaladel,
korraldades autode parkimise üle ühe parkimiskoha, et hoida autode vahel piisavat vahemaad.
Peale kinoseansside on lubatud ka muud avaliku üritused, mis on korralduses sätestatud
piirangute raamides võimalikud.
Ürituse ohutuks toimumiseks tagab teenuse osutaja, et töötajad, kes tegelevad piletikontrolli,
parkimiskorralduse, projektsiooni ja muu seonduvaga, töötavad üksteisest eraldatult üksi või
järgivad peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse
piirangut, s.o 2+2 reeglit, samuti peavad 2+2 reeglit järgima esinejad.
Ürituse külastajad peavad viibima autos kogu ürituse jooksul ja võivad autost väljuda vaid
vältimatu vajaduse korral (näiteks tervislikud põhjused või tualeti külastamine).Teenuse osutaja
tagab parkimisalal nimetatud tingimuse regulaarse kontrolli ning et keelu rikkujad lahkuksid
kohe.
Piletimüük toimub külastajatele internetis. Piletikontroll tehakse läbi auto aknaklaasi, külastaja
näitab nutitelefoni ekraanil elektroonilist piletit. Ürituse alal korraldatakse toitlustamine
selliselt, et külastaja autost ei välju, menüüvalik ja maksmine toimub nutitelefoni rakenduse
kaudu, tellimus tuuakse auto juurde. Teenuse osutaja töötajatel on soovitav kasutada
kaitsemaski (piisab ka tavalisest näokattest, kui on kaetud suu ja nina). Ürituse toimumise alal
tagatakse nõuetekohased tulekustutusvahendid ja desinfitseerimisvahendid.
Teiste riikide praktika:
Vabaõhukinod on lubatud ja toimuvad Leedus Vilniuse lennuväljal igal nädalal alates aprilli
lõpust. Korraga on lubatud 220 autot.
Autokinod toimuvad ka Saksamaal, kus on välja antud 43 luba. Autode uksed peavad olema
filmi ajal suletud, pilet ja joogid-söögid tuleb osta eelnevalt veebist.
Korralduses kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
Korralduse punkti 1 alapunkt 1 (meistriliiga treeningud vabas õhus) jõustub korralduse
allakirjutamisel, alapunktid 2 ja 3 (vabas õhus toimuvad avalikud üritused ja nende üle
järelevalve teostamine) jõustuvad 15. 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 eriolukorraga seotud piirangute leevendamisest.
Samuti selgitatakse korralduses selle vaidlustamist.

