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COVID-19  

leviku tõkestamiseks 

liikumisvabaduse piirangu  

kehtestamine  

 

 

Võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 28 lg 5 p 3,   

Terviseameti peadirektori 18.05.2020 käskkirja nr 1.1-1/20/28 „23. aprill 2010 käskkirja nr 1-1.1/71 

"Nakkushaiguste erakorralisest sündmusest teavitamise kord ja epideemiatõrjeks valmisoleku 

tagamine" muutmine“ p 1 ja arvestades sellega, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse 

SARS-CoV-2 levik on tõusuteel ja üritus „WRC Rally Estonia 2020“, mis toimub ajavahemikul 

04.09–06.09.2020 Lõuna-Eestis, võib COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 

levikut negatiivselt mõjutada, otsustan inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks: 

 

1. Kehtestada üritusel „WRC Rally Estonia 2020“, mis toimub ajavahemikul 04.09–06.09.2020 

kõikidele isikutele, kellel puudub nimetatud ürituse ametlik rallipass või luba, liikumisvabaduse 

piirangu keeluga viibida ürituse „WRC Rally Estonia 2020“ toimumise kõikide piirkondade 

kiiruskatsete perimeetrites järgmiselt: 

1.1. Shakedown: ajavahemik: 03.09.2020 kella 12.00-st kuni 04.09.2020 kella 15.00-ni; koht: 

Sulaoja-Abissaare-Pikareinu-Krüüdneri-Maaritsa; 

1.2. Prangli: ajavahemik: 04.09.2020 kella 10.00-st kuni 05.09.2020 kella 17.00-ni; koht: Vissi-Suure 

Kambja- Sirvaku- Tõdu-Piigaste-Saverna-Maaritsa; 

1.3. Kanepi: ajavahemik: 04.09.2020 kella 12.00-st kuni 05.09.2020 kella 18.00-ni; koht: Mügra-

Karste-Kaagvere-Pilkuse-Pikajärve-Valgjärve-Saverna; 

1.4. Otepää: ajavahemik: 04.09.2020 kella 12.00-st kuni 06.09.2020 kella 14.00-ni; koht: Nüpli-

Pilkuse-Kaagvere-Kooraste-Koigu-Vidrike; 

1.5. Mäeküla: ajavahemik: 04.09.2020 kella 12.00-st kuni 06.09.2020 kella 13.00-ni; koht: Keeni-

Pringi-Arula-Sihva-Restu; 

1.6. Elva: ajavahemik: 04.09.2020 kella 12.00-st kuni 05.09.2020 kella 20.00-ni; koht: Metsalaane-

Vahessaare-Karijärve-Vissi; 

1.7. Arula: ajavahemik: 04.09.2020 kella 12.00-st kuni 06.09.2020 kella 13.00-ni; koht: Keeni-Pringi-

Arula-Sihva-Restu; 

1.8. Kaagvere: ajavahemik: 04.09.2020 kella 12.00-st kuni 06.09.2020 kella 14.00-ni; koht: Nüpli-

Pilkuse-Kaagvere-Kooraste-Koigu-Vidrike; 

1.9. Kambja: ajavahemik: 05.09.2020 kella 09.00-st kuni 06.09.2020 kella 15.00-ni; koht: Nõuni-

Palumäe-Kammeri-Maaritsa-Krüüdneri-Puugi-Neeruti-Kullipesa. 

 

2. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti: 

2.1. tervishoiutöötajatele, päästeteenistujatele ning politseiametnikele; 

2.2. isiku kohta, kes täidab oma tööülesandeid seoses üritusega „WRC Rally Estonia 2020“; 



2 (2) 

2.3. isiku kohta, kelle elukoht asub ürituse „WRC Rally Estonia 2020“ kiiruskatsete piirkonna 

perimeetris; 

2.4. isiku kohta, kelle ajutine viibimiskoht ja kellest on ajutise viibimiskoha omanik teavitanud ürituse 

korraldajat ning kellele on eelnevalt väljastatud vastav luba ürituse korraldajalt, asub ürituse „WRC 

Rally Estonia 2020“ kiiruskatsete piirkonna perimeetris. 

 

3. Teised isikud, kellel on vajalik teenistus- või tööülesannete täitmiseks viibida ürituse „WRC Rally 

Estonia 2020“ kiiruskatsete piirkonna perimeetris, peavad liikumisvabaduse piiranguga alal  

viibimise eelnevalt Terviseameti Lõuna regionaalosakonnaga (e-post: kesk@terviseamet.ee) 

kooskõlastama. 

 

4. Punktides 1 kuni 3 sätestatud nõuetest kinnipidamise üle teeb järelevalvet Terviseamet. 

Terviseamet võib järelevalvesse kaasata Politsei- ja Piirivalveametit halduskoostöö seaduses 

sätestatud ametiabi nõudeid ja korda järgides. 

 

5. Korraldus jõustub 31. augustil 2020 selle avaldamise hetkest. 

 

6. Korraldus kehtib kuni 06. septembri 2020 kella 15.00-ni. 

 

7. Korraldus tehakse avalikult teatavaks selle avaldamisega Terviseameti veebilehel, sotsiaalmeedias, 

muudes avaliku meedia kanalites. 

 

8. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg-d 1, 2 või 3 

nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 46 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt 

KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot.  

 

9. 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. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Tiia Luht 

Lõuna regionaalosakonna juhataja 
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