Analüüsige Eesti –Vene piiriületust ja mõelge, kas protsessi saaks veelgi paremaks teha.
Augustist alates saab Eesti–Vene piiri ületamiseks internetis numbri broneerida.
Seni ääristas Narva linna sisenevat maanteed kilomeetritepikkune järjekord veokitest, mille
tüdinud juhid sõidavad autodega meetrikaupa edasi vastavalt sellele, kuidas Vene
tolliametnikud teosammul tööd teevad. Vene tolli töökiirust Eesti tõsta ei saa, küll aga saab
Eesti lühendada järjekordade füüsilist pikkust ehk võimaldada järjekorrakoht broneerida.
Selline süsteem alustabki suve lõpul.
Samuti rajatakse igasse piiripunkti ootealad, kus saab kasutada tualetti, visata ära prügi,
kasutada internetti ja võtta joogivett. See lõpetab ajajärgu, kus piiriületust ootaval veokijuhil
tuli ihuhädasid õiendada maanteekraavis ja joogivee järele pikki kilomeetreid kõmpida.
E-lahendust hakkab riigile pakkuma OÜ Girf, kellega siseministeerium sõlmis viieks aastaks
lepingu. „Lepingu kohaselt peab OÜ Girf olema valmis teenust pakkuma 1. augustist,” ütles
siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja asetäitja
piirivalveasjade alal Rando Kruusmaa.
Piiriületuse e-süsteem hakkab internetis toimima aadressil www.eestipiir.ee. Autojuht saab
saidil valida sobiva piiripunkti ja aja, millal soovib piiri ületada. Seejärel tasub ta netipangas
broneeringu eest ühe euro. Esialgu on siseministeerium plaaninud pikimaks broneeringuajaks
30 päeva. „Arutusel on olnud ka, et see aeg võiks olla ka 90 päeva, meie poolt selleks
takistusi ei ole,” ütles halduslepingu võitja OÜ Girf tegevjuht Hannes Plinte.
Piiriületusaja lähenedes saab autojuht oodata piiripunktide lähedale rajatavatel ootealadel. Nii
Narva, Luhamaa kui ka Koidula piiripunkti rajatavate ootealade kasutamine on kohustuslik,
kuid tasuline. „Hinnad ei ole praegu veel kindlaks määratud, aga suurusjärk on B-kategooria
sõidukile paar-kolm eurot ja veokile kuni kümme eurot,” selgitas Plinte.
36 tunni piirang
Ootealal võib viibida kuni 36 tundi. Ala kasutamist vältida pole võimalik, sest piirijärjekorda
kutsutakse üksnes autod, mis on ootealale registreerunud. Kui piirialal olla kauem kui 36
tundi, võib haldaja võtta selle eest lisatasu. Seda siiski mitte juhul, kui piirijärjekorras tekib
seisak piiripunkti töö katkemise tõttu. Ooteala on varustatud tabloodega, kus on info
piiripunkti suunduvate sõidukite kohta. Turvalisuse tagamiseks on ooteala ümbritsetud
vähemalt kahe meetri kõrguse katkematu piirdeaiaga ja suletav väravatega.
•• „Oluline on see, et inimene saab broneerida ühe aja korraga. See tähendab, et peab enne
piiri ületama või aja tühistama, et saada uus aeg,” ütles Rando Kruusmaa. Siseministeeriumi
pressiesindaja Kristina Leeri sõnul ei ole veel praegu kindel, kas broneering seotakse inimese
või sõidukiga.
•• Kohabroneeringut saab peale interneti teha ka telefoni teel või ise piirile kohale minnes,
samamoodi käib tühistamine. Registreerimise järel on võimalik internetist pidevalt näha nii
oma sõiduki järjekorrakohta, eeldatavat ooteaega ja piiriületuse aega kui ka seda, millal on
tarvis hakata ootealalt piiripunkti poole sõitma. Sama infot saab ka telefoni teel või SMS-iga.
Teenust osutatakse eesti, vene ja inglise keeles saidil www.eestipiir.ee.
https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=et&

