
 
 
 

 

 

Ida prefektuuri prefekti 

K O R R A L D U S  

  

Jõhvi  26.07.2022 nr 1.1-4.7/11 

 

 

Kohustused avalikele kogunemistele 26.07-

04.08.2022 Ida-Virumaal 

 

Korrakaitseseaduse § 70 lõike 2, § 72 lõike 1 punkti 2, politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 

punkti 1 ja siseministri 17.07.2014 määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus“ § 13 
lg 4 alusel ning tulenevalt Politsei- ja Piirivalveameti 25.07.2022 ohuprognoosist:  
 

Politsei- ja Piirivalveamet on koostanud ohuprognoosi alates Venemaa Föderatsiooni (VF) 
agressioonist Ukrainasse (UA) 24.02.2022, mida on uuendatud ja täiendatud seoses läheneva 

Narva okupeerimise aastapäevaga 26. juulil, mida VF narratiivi kohaselt tähistatakse Narva 
vabastamisena Saksamaa okupatsioonist 1944. aastal. Politseis on registreeritud avalik koosolek 
lillede asetamiseks mälestusmärkide juures. 

 
Samale perioodile langeb Eesti kaitselahingute 78. aastapäevale pühendatud mälestuspäev 
Sinimäe alevikus, mida tähistatakse 30. juulil. Avaliku koosoleku on PPA registreerinud. 

 
Varasematel aastatel  on mõlema avaliku koosoleku ettevalmistus ja toimumine pälvinud suurt 

avalikkuse huvi, mille raames on mõni osaleja käitunud provotseerivalt konflikti tekitamiseks 
rahvuslikul, poliitilisel jne pinnal. 
 

Lisaks tuleb arvestada, et juba aastaid on juuli viimasel pühapäeval Ida-Virumaal, eelkõige 
Narva piirkonnas, tähistatud NSVL/VF sõjalaevastiku (31. juuli) ja VF õhudessantvägede päeva 

(2. august) paljude inimeste kogunemisega ning ringsõiduga piirkonnas asuvate 
mälestusmärkide/sümbolite juurde, samuti vastavate väeüksuste sõjaväevormi või elementide 
(pilotka, väeliigi lipud jms) kandmise ja eksponeerimisega.  

 
31. juuli ja 2. augusti tähtpäevad on otseselt seotud VF militaarjõudude ülistamise ja 

heroiseerimisega.   
 
On alust arvata, et avalike kogunemiste raames võidakse avaldada toetust VF agressioonile UA-s 

ja poliitilistele seisukohtadele ning kasutada NSVL/VF sümboolikat selle avalikuks toetamiseks 
ja õigustamiseks. Vastavalt karistusseadustiku § 151’1 on  rahvusvahelise kuriteo toetamine ja 

õigustamine süütegu. 
 
Agressiooni avalik toetamine ja õigustamine võib omakorda tuua kaasa agressiooni vastaste või 

ühiskonda lõhestada soovijate aktiivset sekkumist avalikesse koosolekutesse ja verbaalsete 
konfliktide eskaleerumist vägivaldseks. Arvestades varasemate aastate kogemusi ja UAs jätkuvat 

sõda, on politseil alust arvata, et eespool nimetatud kogunemistel võivad koguneda või muul 
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viisil vaenu õhutada ja meelt avaldada erinevate vaadetega isikud, kes võivad põhjustada ohtu 

avalikule korrale ja iseendale või panna toime korrarikkumisi. 
 

Lähtudes eeltoodust  
1. Keelan Ida-Viru maakonnas avalikud kogunemised, mille käigus:  
1.1. kasutatakse agressiooni toetavaid või õigustavaid sümboleid;  

1.2. esitatakse agressiooni toetavaid või õigustavaid sõnavõtte või muusikat.  
 

2. Punktis 1 nimetatud tegevustest tekkiva kõrgendatud ohu ennetamiseks on avaliku 
kogunemise korraldaja kohustatud:  
2.1. tagama, et kogunemise läbiviimise ajal ei toimuks kogunemise läbiviimise kohas ja selle 

vahetus läheduses (kuni 30 meetrit) punktis 1 nimetatud tegevusi;  
2.2. punktis 1 nimetatud tegevuste puhul nõudma isikult tegevuste viivitamata lõpetamist;  

2.3. keelatud tegevuste jätkamisel nõudma isikult kogunemiselt viivitamata lahkumist;  
2.4. viivitama lõpetama kogunemise, kui sellel osalevad isikud ei täida korraldaja poolt esitatud  
nõudmisi ning nende tegevuse tõttu muutub kogunemine keelatuks.  

 
3. Agressiooni toetavateks või õigustavateks sümboliteks on eelkõige, kuid mitte ainult:  
3.1. NSVL sümbolid (lipp, vapp, hümn; liiduvabariikide lipud, vapid, hümnid; viisnurk; sirp ja 

vasar; igavese tule imitatsioon jne);  
3.2. VF sümbolid, sh agressiooni käigus kasutatavad sümbolid (VF lipp, vapp, hümn ja muud 

ametlikud sümbolid; Georgi lint; VF relvajõudude poolt Ukraina vastases agressioonis  
kasutatavad sümbolid (V, Z jne); VF parteide sümbolid; VF sõjaväe üksuste ja agressioonis 
kasutatud üksuste sümbolid jne);  

3.3. Muud NSVL või VF-ga seotud sümbolid (fotod, plakatid jms, millel kasutatakse NSVL ja  
VF tuntud sõjaga seotud hüüdlauseid jne; NSVL ja VF sõjaväevormi või selle elementide 

kandmine, välja arvatud nendel isikutel, kes osalesid teises maailmasõjas; märgid, medalid jne).  
3.4. Natsionaalsotsialistliku Saksamaa sümbolid (lipp, vapp, haakrist jne).  
 

4. Korraldus kehtib ajavahemikus 26.07. kuni 04.08.2022. a (k.a).  
 

5. Korraldus jõustub avalikkusele teatavaks tegemisest.  
 
6. Korraldus tehakse teatavaks massiteabevahendite kaudu ning avaldatakse Politsei- ja 

Piirivalveameti veebilehel www.politsei.ee.  
 

7. Korraldust on võimalik vaidlustada, esitades vaide Politsei- ja Piirivalveametile  
haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras või kaebuse  
halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.  

(allkirjastatud digitaalselt) 

Agur Tehver 

politseikolonelleitnant 
büroo juht 
 

Agur Tehver, 3372202, agur.tehver@politsei.ee 


