
 

 

 

 

 

 

Peadirektori 

K O R R A L D U S  

  

Tallinn  16.03.2020 nr 1.1-4.1/14 
  Muudetud järgmiste korraldustega: 

  19.03.2020 nr 18 (jõust. 19.03.2020) 

  21.03.2020 nr 22 (jõust. 20.03.2020) 

 

 

Üldkorraldus sisenemiskeelu kehtestamise 

kohta riigipiiri ületamise ajutisel piiramisel 

 

Riigipiiri seaduse § 8 lõike 3 ja § 91 lõike 1, politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktide 3 ja 

6 ja § 4 lõigete 3 ja 4, haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 3 punkti 6, Vabariigi Valitsuse                 

15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust 

põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punkti 6 alapunkti 2 ning siseministri 17. juuli 2014. a 

määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus“ § 10 lõike 2 alusel ning tulenevalt 

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määrusest nr 15 „Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri 

valvamise ajutine taaskehtestamine“ ja Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldusest nr 78 

„Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“, 

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus 

liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ punkti 3 alapunktist 7 

(muudetud 21.03.2020 korraldusega nr 22 - jõust. 20.03.2020) 

 

1. Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, 

viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud 

massilise nakatumise ohuga kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse 

nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse 

leviku tõttu“ punktides 2−7 nimetamata isikutele Eestisse sisenemiskeeld põhjusel, et isikut 

peetakse ohtlikuks ühe või mitme Euroopa Liidu liikmesriigi avalikule korrale, 

sisejulgeolekule, rahvatervisele või rahvusvahelistele suhetele. 

 

2. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punktis 6 nimetatud erandi 

kohaldamiseks peab isik esitama Politsei- ja Piirivalveametile taotluse piiriületuse 

lubamiseks. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee või piiripunktis. 

Taotlus vaadatakse läbi 24 tunni jooksul taotluse esitamisest arvates.  

 

 Taotluses peavad sisalduma isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, reisi- või isikut tõendava 

dokumendi number ja piiripunkt, mille kaudu riiki siseneda soovitakse. Taotluses tuleb 

märkida erandi taotlemise põhjused ning neid tõendada. 

 

mailto:ppa@politsei.ee


3. Politsei- ja Piirivalveamet käsitleb Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 

„Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku 

tõttu“ punkti 6 alapunkti 2 alusel põhjendatud eritaotlusena muuhulgas riigipiiri ületamise 

taotlusi, mille korral on täidetud kõik alljärgnevad tingimused: 

(muudetud 19.03.2020 korraldusega nr 18 - jõust. 19.03.2020, 21.03.2020 korraldusega nr 

22 - jõust. 20.03.2020) 

3.1. mis esitatakse Läti Vabariigi elaniku poolt Eesti Vabariigi piiripunkti läbimiseks; 

(muudetud 19.03.2020 korraldusega nr 18 - jõust. 19.03.2020, 21.03.2020 korraldusega 

nr 22- jõust. 20.03.2020) 

3.2. kelle elukoht on registreeritud Läti Vabariigis; 

 (muudetud 19.03.2020 korraldusega nr 18 - jõust. 19.03.2020, 21.03.2020 korraldusega 

nr 22 - jõust. 20.03.2020) 

3.3. kelle piiriületamise eesmärk on Eesti Vabariigi territooriumil töötamine. 

 (muudetud 19.03.2020 korraldusega nr 18 - jõust. 19.03.2020, 21.03.2020 korraldusega 

nr 22 - jõust. 20.03.2020) 

 

31.  (kehtetu 21.03.2020 korraldusega nr 22 - jõust. 20.03.2020) 

 

4. Sisenemiskeeldu rakendatakse välispiiril. Sisepiiril rakendatakse sisenemiskeeldu sisepiiril 

piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise perioodil. 

 

5. Punktis 1 nimetatud sisenemiskeeld kehtib kuni Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a 

korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ 

väljakuulutatud eriolukorra kehtivusaja lõpuni. 

 

6. Panen kontrolli üldkorralduse täitmise üle integreeritud piirihalduse büroo juhile, 

prefektuuride piirivalvebüroode juhtidele, Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhile ning piiri- 

ja migratsioonijärelevalvetalituste juhtidele. 

 

7. Üldkorraldus jõustub 17. märtsil 2020. a. 

 

8. Kommunikatsioonibürool teha üldkorraldus avalikult teatavaks selle avaldamisega Politsei-ja 

Piirivalveameti veebilehel, sotsiaalmeedias ja muudes avaliku meedia kanalites. 

 

9. Üldkorraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Elmar Vaher 

peadirektor 

 

 

Raige Penjam, 6123317, raige.penjam@politsei.ee 


