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Suurüritustel osalemise piirangud 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Küsisite, kas võrdse kohtlemise põhimõttega on kooskõlas, et 12–15-aastased lapsed saavad 

suurüritustel osaleda vaid siis, kui nad esitavad ürituse korraldajale SARS-CoV-2 PCR-analüüsi 

negatiivse tulemuse. Analüüsi tegemine on tasuline ja tähendab seega neile lisaväljaminekut. 

Alla 12-aastased lapsed sellist kulutust tegema ei pea, sest nad on testimisest vabastatud, ning 

16-aastastel ja vanematel on võimalik valida testimise ja tasuta vaktsineerimise vahel. Leidsite, 

et kõikide vanuserühmade võrdseks kohtlemiseks võiks vaktsineerimise eapiiri langetada või 

testimiskohustuse eapiiri tõsta. 

 

Vabariigi Valitsuse korraldus „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja 

piirangud“ reguleerib suurürituste korraldamist. Väiksema arvu osalejatega suurüritusi on 

lubatud korraldada nii, et osalejate vaktsineeritust, negatiivset testitulemust või Covid-19 

läbipõdemist ei kontrollita. Alates 14. juunist kehtivate muudatuste kohaselt tohib selliseid 

üritusi korraldada siis, kui neil osaleb sisetingimustes kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 

inimest. Alates 28. juunist jõustuvate muudatuste kohaselt on aga lubatud sisetingimustes kuni 

1000 ja välitingimustes kuni 5000 osalejat.  

 

Suurema osalejate arvuga üritusi on lubatud korraldada siis, kui järgitakse reegleid, mida oma 

avalduses kirjeldasite. Teisisõnu on lubatud osaleda üksnes neil, kelle SARS-CoV-2 antigeen-

RTD või RT-PCR analüüsi tulemus on negatiivne, kes on SARS-CoV-2 vastu vaktsineeritud või 

Covid-19 läbi põdenud. Erandiks on alla 12-aastased lapsed, kellele need nõuded ei laiene. 

Alates 14. juunist saab neid nõudeid arvestades korraldada suurüritusi, kus sisetingimustes 

osaleb kuni 3000 inimest ning välitingimustes kuni 9000 inimest. Alates 28. juunist tohib 

sellistel suurüritustel osaleda sisetingimustes kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 inimest. 

 

Kui tegemist on suurema osalejate arvuga suurüritustega, vastutab korraldaja, et kohapeal 

kontrollitakse osalejate nakkusohutuse tagamise nõuete täitmist. Kui üritusel osaleja ei ole 

SARS-CoV-2 vastu vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud, peab ta esitama korraldajale 

negatiivse testitulemuse. SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 24 tundi enne 

ürituse algust ning RT-PCR test 72 tundi enne ürituse algust. Samuti on korraldajal kohustus 

võimaldada antigeeni kiirtesti tegemist vahetult enne üritust kohapeal.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/310062021005
https://www.riigiteataja.ee/akt/317062021005
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Seega võib väga suure osalejate arvuga üritusest osavõtt tähendada neile, keda ei ole 

vaktsineeritud või kes ei ole Covid-19 haigust läbi põdenud, lisaväljaminekut. Kulu suurus 

oleneb muu hulgas sellest, kas osaleja korraldab testi tegemise ise või kasutab ürituse korraldaja 

pakutud võimalust. SARS-CoV-2 RT-PCR testi tegemine maksab näiteks Synlabis 58 eurot, 

SARS-CoV-2 antigeen-RTD test maksab Confidos 49 eurot. Kui osaleja valib testimise ürituse 

toimumise kohas, otsustab testi eest tasumise üle ürituse korraldaja. Ürituse korraldaja võib 

kiirtesti tegemise eest võtta tasu, aga võib ka kiirtestide tegemise kulu katmiseks tõsta kõigi 

osalejate piletihinda või pakkuda testimist tasuta nn lisahüvena (vt ka kriis.ee lehel selgitusi, kes 

maksab suurüritusel tehtava kiirtesti eest). 

 

Avalduse esitamise ajal ei olnud 12–15-aastastel tõepoolest võimalust valida SARS-CoV-2 

testimise ja tasuta vaktsineerimise vahel. See võis seada nad põhjendamatult ebavõrdsesse 

olukorda võrreldes nendega, kellele võimaldati tasuta vaktsineerimist või kes olid testi 

tegemisest vabastatud. Nüüd võib SARS-CoV-2 vastu vaktsineerida kõiki inimesi, kes on 

vähemalt 12-aastased (vt immunoprofülaktika eksperdikomisjoni 10.06.2021 otsus ja 

Vaktsineeri.ee). Seega on nüüd ka 12–15-aastastel võimalik valida testimise ja tasuta 

vaktsineerimise vahel. 

 

Kui Te pole siiski Vabariigi Valitsuse korraldusest tulenevate õiguste ja kohustustega rahul ning 

leiate, et mõni neist rikub Teie või Teie lapse õigusi, võite korralduse vaidlustada Tallinna 

Halduskohtus. Õiguskantsleril ei ole võimalik Vabariigi Valitsuse korraldust kehtetuks 

tunnistada, kuid kohus võib tunnistada korralduse kehtetuks, kui ta leiab, et see on õigusvastane. 

Korralduse vaidlustamise võimaluse kohta saate lähemalt lugeda õiguskantsleri 4. märtsi 2021 

seisukohast. 

 

Loodetavasti on nendest selgitustest abi. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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https://www.kriis.ee/et/kultuur-ja-meelelahutus
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/rahvatervis/immunoprofulaktika_ekspertkomisjoni_10_06_2021_koosoleku_paevakord_ja_otsused.pdf
https://vaktsineeri.ee/covid-19/vaktsineerimine-eestis/
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Maski%20kandmise%20kohustus.pdf

