Seletuskiri eriolukorra juhi korralduse „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa,
Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute
kehtestamise kohta“ juurde
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsil 2020. aastal korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks tuleb kehtestada lisameetmed liikumisvabaduse piirangute kohta
saartel. Korralduse eesmärk on piirata viiruse levikut nii saartelt mandrile kui ka vastupidi.
Piirkonnas on kasvanud tervishoiuteenuse osutajate koormus, soovitakse vältida selle
suurenemist viiruse võimaliku veelgi suurema leviku tõttu.
Hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS) kohaselt on hädaolukord sündmus või sündmuste ahel
või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure
varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse
toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute
kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata
tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid (HOS § 2 lg 1).
Korralduse eelnõu on koostanud Siseministeeriumi ametnikud.
Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestatakse Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi
valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangud.
Keelatakse neil territooriumidel viibivate isikute väljumine sealt ja sinna sisenemine. Erandid
nähakse ette eesmärgiga võimaldada liikuda isikutel, kes aitavad lahendada COVID-19 haigust
põhjustava viiruse puhanguga seotud olukorda. Samuti tagatakse kaupu ja toorainet
transportivate inimeste liikumine ning ühistranspordi toimimine, et võimaldada majandusel
jätkuda. Samuti pääsevad koju need, kelle elukoht on piirkonnas.
Lisaks loetletud eranditele antakse politseiametnikule õigus teha vajaduse korral sisenemiseks
ja väljumiseks erandeid, kui tegu pole haigustunnustega inimestega.
Piirangute rakendamise eest vastutab Politsei- ja Piirivalveamet. Piirkonna kohaliku
omavalitsuse üksustele antakse ülesanne abistada Politsei- ja Piirivalveametit ülesande täitmisel
(inimeste teavitamine).
Korraldus jõustub selle allakirjutamisel ning korralduses nimetatud meetmed kehtivad kuni
selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud 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 on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

