Vabariigi Valitsus

MÄÄRUS

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine
Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 113 lõike 4 alusel.
§ 1. Sisepiiril piirikontrolli ajutine taaskehtestamine
(1) Määrusega taaskehtestatakse ajutiselt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril Eestisse
sisenemisel piirikontroll isikutele alates 3. märtsist 2022. a kell 15.00, et tagada avalik kord ja
korraldada Ukrainast sõjategevuse eest lahkunud Ukraina kodanike Eestisse sisenemist.
(2) Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril ei taaskehtestata piiripunktide vahelisel alal
riigipiiri valvamist.
§ 2. Nõuded piirikontrollis
(1) Piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel kohaldatakse isikute riigipiiri ületamise kontrollis
välispiiri piirikontrollile kehtestatud nõudeid, arvestades käesolevas määruses sätestatud
erisusi.
(2) Sisepiiril piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel:
1) tuvastatakse, kas piiriületaja on Ukraina kodanik, kes on lahkunud sõjategevuse eest
Ukrainas;
2) teostatakse piirikontroll riiki saabuvale punktis 1 nimetatud Ukraina kodanikule ning
temaga koos liikuvale otsejoones alanejale või ülenejale sugulasele või abikaasale.
(3) Sisepiiril piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel ei tehta tollivormistust ega kohaldata
sanitaar-, veterinaar- ega fütosanitaarkontrolli nõudeid.
§ 3. Piirikontrolli nõuete erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel
(1) Paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõudeid kohaldatakse järgmiste erisustega:
1) reisidokumenti ei kanta piiriületust lubavat templijäljendit;
2) pääste- ja kiirabiteenust osutava personali suhtes üldjuhul ei kohaldata piirikontrolli ajutise
taaskehtestamisega kaasnevaid toiminguid;
3) ei kontrollita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute
üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad), artikli 6 lõike 1
punktides b ja c sätestatud tingimuste täitmist.
(2) Kui piirikontrollile allutatud isik ei vasta Schengeni piirieeskirjade artikli 6 lõike 1 punktis
a sätestatud tingimusele, võib politseiametnik anda loa riiki sisenemiseks humanitaarsetel
kaalutlustel.
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§ 4. Piirirežiimi eeskirjast tulenevate nõuete kohaldamise erisused piirikontrolli ajutisel
taaskehtestamisel
Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 „Piirirežiimi eeskirja
kinnitamine“ kinnitatud „Piirirežiimi eeskirja“ (edaspidi piirirežiimi eeskiri) punkte 4 ja 25 ei
kohaldata käesoleva määruse §-s 6 nimetatud piiripunktides sisepiiri ületavate isikute suhtes.
§ 5. Piiripunktide infrastruktuuri erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel
Riigipiiri seadusest ja piirirežiimi eeskirjast tulenevaid infrastruktuuri rajamise nõudeid ei
kohaldata §-s 6 nimetatud maanteepiiripunktide suhtes.
§ 6. Ajutiselt avatavad piiripunktid Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril
Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril taaskehtestatakse ajutiselt piirikontroll järgmistes
rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides maanteelõikudel:
Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud

Ikla piiripunkt

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 24 h

Valga-1 piiripunkt

Valga–Uulu maantee

24 h

Valga-2 piiripunkt

Valga, Raja tänav

24 h

Valga-3 piiripunkt

Valga, Sepa tänav

24 h

§ 7. Avalikkuse ja asjaomaste asutuste informeerimine
Siseministeerium koostöös Välisministeeriumiga korraldab üldsuse, Euroopa Parlamendi,
Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide informeerimise sisepiiril piirikontrolli ajutisest
taaskehtestamisest õigusaktidega sätestatud korras.
§ 8. Määruse avaldamine
Avaldada määrus viivitamata massiteabevahendites.
§ 9. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 3. märtsil 2022. a alates selle avaldamisest massiteabevahendites.
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