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Kohustused avalikele koosolekutele 26.04. 10.05.2022 Lõuna prefektuuri haldusalas
Korrakaitseseaduse (KorS) § 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 ohuprognoosist
nähtuvast ohust avalikule korrale:
Politsei- ja Piirivalveamet on koostanud ohuprognoosi1 seoses läheneva, 2007. aastal toimunud
aprillirahutuste aastapäevaga ja 9. maiga, mida tähistatakse võiduna natsionaalsotsialistliku
Saksamaa üle teises maailmasõjas.
Alates Venemaa Föderatsiooni (VF) agressioonist Ukraina Vabariiki (UA) 24.02.2022 on
poliitiline ja õiguslik olukord Euroopas (sh Eestis) muutunud märgatavalt ärevamaks.
Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVL) ja VF sümbolite kasutamise tähendus ja
kontekst on oluliselt muutunud, hetkel seostatakse nende kasutamist VF agressiooni toetamise ja
õigustamisena.
Sõjategevusest tingitud konfliktses õhkkonnas on inimesed tundlikud ja häiritud, nähes
agressiooni väljendavaid sümboleid. Alates 24.02.2022 on sagenenud konfliktid (sh füüsilised
konfliktid) VF agressiooni toetajate ja vastaste vahel, mistõttu avalikel koosolekutel on
käesoleval hetkel suur tõenäosus vahetu kõrgendatud ohu tekkimisele KorS § 5 lg 4 ja 5
tähenduses. Eelkõige on kõrgendatud vahetu oht meeleavaldustel tingitud NSVL ja VF
sümbolite kasutamisest, millest tekkivatel verbaalsetel konfliktidel on suur tõenäosus
eskaleeruda vägivaldseks, kuna võivad viia erineva meelsusega isikute ja gruppide vahel
füüsiliste konfliktideni (kaklused, rüselused), millega võivad kaasneda rasked tervisekahjustused
või suur varaline kahju (nt hoonete, sõidukite vm vara ulatuslik kahjustamine).
1.

Tartumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal on keelatud
avalikud koosolekud, 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
koosoleku korraldaja kohustatud:
2.1. tagama, et koosoleku läbiviimise ajal ei toimuks koosoleku läbiviimise kohas ja selle
vahetus läheduses (kuni 30 meetrit) punktis 1 nimetatud tegevusi;
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Ohuhinnang vaadatakse üle igapäevaselt.

2.2. punktis 1 nimetatud tegevuste puhul nõudma isikult tegevuste viivitamata lõpetamist;
2.3. keelatud tegevuste jätkamisel nõudma isikult koosolekult viivitamata lahkumist;
2.4. viivitama lõpetama koosoleku, kui sellel osalevad isikud ei täida korraldaja poolt esitatud
nõudmisi ning nende tegevuse tõttu muutub koosolek 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 26.04. kuni 10.05.2022. 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.
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