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ENNE REISILE MINEKUT: 
 

- Eesti kodanik peab Venemaale reisimiseks taotlema viisat. Passi kehtivusaeg peab ületama 
viisa kehtivusaja kuue kuu võrra. Täpsemat informatsiooni viisa taotlemiseks leiate Venemaa 
Föderatsiooni Suursaatkonna kodulehelt http://www.rusemb.ee/est/consular/22-10-2007/  

- Välismaalase passiga isikutel on õigus Venemaal viisavabalt viibida kuni 90 päeva poole aasta 
jooksul. 

- Vormistage tervisekindlustus. 
- Registreerige enda ajutine reisil viibimine, et Välisministeerium saaks vajadusel tagada Eesti 

kodanike ja välismaalaste konsulaarkaitset ja/või konsulaarabi. Registreerimine ja 
lisainformatsioon: https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/  

- Tehke passi isikuandmetega lehest ja viisast lihtkoopia ning hoidke neid passist eraldi. 
 
 
REISIL OLLES: 

- Terviseamet on oma kodulehel avaldanud soovitused terviseohutuse tagamiseks taliolümpia 
külastajatele: http://www.terviseamet.ee/info/uudised/u/artikkel/soovitused-
terviseohutuse-tagamiseks-sotsi-taliolumpia-kulastajatele.html 

- Ühistransporti (lennukit, rongi, bussi ...) kasutades varuge piisavalt aega ning saabuge jaama 
varakult, kuna Venemaa ametivõimud on turvalisuse tagamiseks tõhustanud 
julgeolekukontrolli. 

- Tõhustatud julgeolekukontrolli tõttu soovitatakse lennukile minnes pakkida kõik vajalikud 
kaasavõetavad vedelikud ja geelid äraantavasse pagasisse. Medikamendid ja lennul vajalikud 
hügieenivahendid on lubatud salongi, kui lennueelset julgeolekut teostavad ametnikud on 
selleks oma heakskiidu andnud.   

- Tollideklaratsioon on kohustuslik riiki sisenemisel ja riigist väljumisel, kui kannate endaga 
kaasas rohkem kui  10 000 USD väärtuses asju ja sularaha. 

- Samuti peab tollideklaratsiooni kirja panema tugevatoimelised ravimid. Retseptid peavad 
olema kaasas. 

- Eesti autojuhiload kehtivad Venemaal. Autokindlustusena kehtib nn „roheline kaart“, mille 
saate Eesti kindlustusseltsist. 

- Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles 
migratsioonikaardi. Kaardid on saadaval piiripunktides. Täidetud kaarti tuleb endaga kogu 
aeg kaasas kanda. Kaarti vajate maale sisenemisel ning oma Venemaal viibimisest 
teavitamisel (teeb majutusasutus või kutsuja). Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku 
poolt ära. 

- Taliolümpia ajal on Sotšis karmistatud Venemaal viibimisest teatamise korda – 
kodumajutuses peatuvad välismaalased peavad võimudele enda viibimisest teatama 24 tunni 
jooksul peale saabumist. Võrdluseks - tavakorras peab viibimisest teatama, kui viibitakse 
rohkem kui 7 tööpäeva. 

- Kandke endaga kogu aeg kaasas passi ja migratsioonikaarti. Politseil on õigus seda igal ajal 
kontrollida. 

- Kui satute kuriteo ohvriks või juhtute nägema kuritegu, siis teatage sellest kohalikule 
politseile, kus paluda avalduse kohta täita vorm nr.08 “Form №8” (форма №8). 

- Tasub arvestada asjaoluga, et julgeoleku tagamiseks võidakse kuulata pealt telefonikõnelusi 
ja lugeda e-kirju. 
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- Avalikud poliitilised meeleavaldused on Sotšis taliolümpia ajal keelatud. Juhul, kui siiski 
kogemata satute sellisele kogunemisele, soovitame tungivalt rahvahulgast lahkuda. 

- Päästeteenistuse number Venemaal (mobiiltelefoniga helistades): 112.  
- Kui oled võõrsil viibides sattunud hädaolukorda, saad sa abi meie välisesindusest.  

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi 
valveametnikuga telefonil: +372 53 01 9999 või +372 6 377 000 

 
- Ajavahemikus 6.-24.02.2014 teostab Moskva saatkonna konsul konsulaartoiminguid ka 

Sotšis. Kontakttelefon:  + 7 985 786 4796, e-mail:  sochi.konsul@mfa.ee 
 

- Ajutine Venemaa Föderatsiooni konsulaarabi punkt toimib olümpiamängude ajal ka Adleri 
lennujaamas Sotšis, kontakttelefon: +7 938 463 8001. 
 

 
 
TURVALISUSEST: 

- Taliolümpia võõrustajad teevad kõik endast oleneva tagamaks turvalisuse.  
- Venemaa rahutud piirkonnad jäävad mõnesaja kilomeetri kaugusele. 
- Saatkond jälgib pidevalt olukorda sealses regioonis ning vajadusel informeerib olukorra 

muutusest piirkonnas viibivaid Eesti kodanikke ja välismaalasi. Vajalik registreerimine 
https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/  

- Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja 
Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused 
kodanike abistamiseks on väga piiratud. 

- Gruusias kehtiv okupeeritud territooriumite seadus lubab nimetatud aladele siseneda üksnes 
keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Illegaalne sisenemine Lõuna-
Osseetiasse ja Abhaasiasse (näit üle Venemaa piiri) on kriminaalkorras karistatav. Ka 
kontrolljoone läheduses tuleb säilitada ettevaatlikkus ning jälgida võimude korraldusi. 
Täpsemate juhiste saamiseks soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas. 

- Välisministeerium ei soovita külastada piirkonnas asuvaid Tšetšeeni Vabariiki, Ingušeetiat ja 
Dagestani. 

- Tavapärasest ettevaatlikum tuleks olla ka Kabardi-Balkaaria, Adõgee Vabariigis ja Põhja-
Osseetias. 
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