
AHJA  VALLA  AVALIKU  KORRA  EESKIRI 
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike (1) punkt 39 alusel 
 
1. peatükk 
 
ÜLDSÄTTED 
 
§ 1. Avaliku korra eesmärk 
 
(1) Ahja valla avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra tagamise nõuded ja   
     põhimõtted Ahja valla haldusterritooriumil. 
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Ahja valla territooriumil elavatele ja viibivatele  
     isikutele. 
 
§ 2. Mõistete kasutamine eeskirjas 
 
(1) Avalik kord on õigusaktidest tulenev elukorraldus, millega tagatakse isiku õiguste ja  
     vabaduste kaitse, ühiskonna turvalisus, avaliku võimu ning avaliku teenuste toimimine. Avalik  
     kord põhineb tavadel, headel kommedel, õigus-, moraali- ja teistel sotsiaalsetel normidel,  
     millised kogumis tagavad igaühe kindlustunde ning võimaluse realiseerida oma õigusi ja täita    
     kohustusi. 
(2) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi  
     kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. 
(3) Avalik üritus käesoleva eeskirja mõistes on igasugune avalikus kohas korraldatav       
     avalikkusele suunatud üritus, nagu kontsert, laat, külapidu, spordivõistlus vms, välja arvatud  
     avalik koosolek, mille korraldamist reguleerib „Avaliku koosoleku seadus“ ning spordiüritus,  
     mille korraldamist reguleerib „Spordiseadus“. 
(4) Tuleohtlik aeg metsas ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist  
     ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aeg  määratakse igal aastal Eesti  
     Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt, kes teavitab sellest avalikkust  
     massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes. 
 
2. peatükk 
 
AVALIKU KORRA ÜLDNÕUDED 
 
§ 3. Avaliku korra nõuded 
 
 (1) Igasugune tegevus valla haldusterritooriumil tuleb korraldada nii, et see ei halvendaks  
      elukeskkonda, ei ohustaks ega kahjustaks kellegi elu, tervist ja vara, ei häiriks kaasinimeste  
      rahu ega riivaks kõlblustunnet.  
(2) Valla territooriumil paiknevate äriühingute registrijärgse asukoha hoonete sissepääsud,  
     asutuste ja korterelamute sissepääsud ning Ahja aleviku piires paiknevate eramute sissepääsud  
     peavad pimedal ajal olema valgustatud. Mujal asuvate eramute valdajatele on see nõue   
     soovituslik. 



(3) Korterelamute trepikodade välisuste kohal peab olema tähistus  numbritevahemiku kohta,  
     millele vastavate korterite sissepääsud asuvad selles trepikojas. 
(4) Trepikoda tuleb valgustada ja korterite sissepääsud tähistada nii, et see võimaldaks  
     päästeteenistusetöötajal, tervishoiutöötajal ning muid ametiülesandeid täitval isikul või  
     külalisel kergesti leida iga korteri sissepääsu. 
(5) Korterelamute koridorides, trepikodades ja muudes üldkasutatavates ruumides on keelatud  
     suitsetamine nendes ruumide kasutamine magamiseks või  sündsusetuks ja ühiselureegleid 
     eiravaks teoks. 
(6) Turvalisuse ja heakorra tagamiseks on korterelamute elanikel õigus lukustada üldkasutuses  
     olevaid ruume, tagades sealjuures kõigi üldkasutuses olevate ruumide kasutajate ja vajadusel  
     operatiivtalituste juurdepääsu. Kelder ja pööning tuleb hoida puhas ning korras põlevmaterjali  
     jäätmetest, ruumide uksed tuleb lukustada ning aknad klaasida ja sulgeda. 
(7) Hoonete katlaruumide, boilerisõlmede ja elektrikilbi ruumide sissepääsud peavad olema  
     lukustatud ja varustatud kõrvalisel isikul sisenemist keelava teabega, mille paigaldamise  
     korraldamise kohustus lasub hoone valdajal. 
(8) Üldkasutatavates ruumides on keelatud tegevused, mis ei ole seotud hoone või ruumi  
      kasutuseesmärgiga. 
(9) Keelatud on siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse pärast nende üldises kasutuses olevat  
     aega ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata. 
(10) Lapsevanemad või eestkostjad on kohustatud teostama järelevalvet avalikes kohtades  
       viibivate laste või eeskostetavate üle.  
(11) Öörahu on kella 23.00 – 6.00. Avalik üritus võib kauem kesta kui kella 23.00-ni juhul, kui  
        Ahja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud avaliku ürituse korraldamise  
        loal on ürituse lõpetamise kellajaks märgitud hilisem kellaaeg. 
(1) Öörahu piirangut ei pea järgima: 
1) uusaastaööl ja jaaniööl; 
2) avarii- ja õnnetusjuhtumite tagajärgede likvideerimise korral. 
 
§ 4 Avaliku korra tagamiseks on keelatud: 
1) Viibida alasti avalikus kohas, kaasinimeste pahatahtlik tülitamine, huligaanitsemine,  
    ebasündsate väljendite kasutamine, lärmamine, naabrusele leviva häiriva valjusega muusika  
    tekitamine, mittekorrasoleva mootorsõidukiga ja tehnilistel spordialadel kasutatavate  
    mootorsõidukitega elamute läheduses müra tekitamine; 
2) töötava mootoriga sõiduki parkimine õuealal üle 5- (viie) minuti; 
3) inimeste turvalisuse vastu suunatud või inimväärikust alandavad teod; 
4) öörahu rikkumine, kui see ei ole tingitud õnnetusjuhtumi, loodusõnnetuse, tulekahju või avarii  
    tagajärgede likvideerimistöödest; 
5) kõrvaliste isikute viibimine paljukorteriliste elamute trepikodades, v.a. operatiivtalituste  
    töötajad; 
6) kõrvaliste isikute viibimine üldkasutatavate hoonete katlaruumides, boilerisõlmedes,  
    elektrikilbi ruumides, pööningutel ja hoonete teistes osades, mis ei  ole ette nähtud avalikuks  
    kasutamiseks; 
7) kõrvaliste isikute viibimine vedelkütuste, gaaside ja teiste kergestisüttivate ainete või  
    materjalide ladustamiskohtades, mürgiste või söövitavate ainete ja varisemisohtlike materjalide   
    laoplatsidel ja laoruumides;  
8) ametiülesandeid mittetäitval isikul viibida omaniku loata eraõigusliku isiku   omandis oleval  
    omaniku poolt piiratud või tähistatud kinnisasjal ööpäevaringselt, piiramata ja tähistamata  



    kinnisasjal - päikeseloojangust päikesetõusuni kui seadusest ei tulene teisiti; 
9) üldkasutatavate hoonete või korterelamute tuule- ja trepikodade mittesihtotstarbeline,  
    sealhulgas asjade alalise või ajutise panipaigana, kasutamine; 
10) ametiasutustesse või eluruumidesse sisenemisega seotud kauplemine, teenuste ja kaupade  
      reklaamimine, kerjamine ning maailmavaateliste või muude tõekspidamiste propageerimine; 
11) teele, tee kohale või tee kaitsevööndisse liikluse korraldamiseks mittevajaliku teabevahendi  
      paigaldamine tee omaniku nõusolekuta ja tee kaitsevööndi maa omaniku loata; 
12) avalikes kohtades kuulutuse, reklaami ja mistahes muu teabe kandja teadetetahvli väline  
      paigutamine;  
13) liiklusmärkide, viitade, ühistranspordi ootekohtades liiklusgraafiku, prügiurnide ja muu  
      inventari omavoliline eemaldamine, teisaldamine, nihutamine, lõhkumine või muul viisil  
      kahjustamine; 
14) mootorsõidukitega, kaasaarvatud mopeedid sõitmine ja nende parkimine kalmistul, parkides,  
      haljasaladel, laste mänguplatsidel, supluskohtades, kõnniteedel, põldudel (v.a. valdaja või  
      omaniku loal), veekogude kallastel lähemale kui 10 m ja teistes selleks mitte ettenähtud  
      kohtades; 
15) kalmistul, riikliku või kohaliku kaitse all olevatel territooriumidel, erirežiimiga kaitstud  
      objektidel ja nende kaitsevööndites tegevused, mis võivad neid kahjustada, on sobimatud või  
      vastuolus objekti olemusest tulenevate taotluste, tavade või üldtunnustatud  
      käitumisnormidega; 
16) mängida, kelgutada, suusatada või uisutada sõiduteel, parklas ja teistes kohtades, mis ei ole  
      selleks ette nähtud, on selleks tegevuseks eluohtlikud või selle tegevusega võidakse ohtu  
      seada kellegi teise tervis ja elu või kahjustada vara; 
17) alaealiste lubamine nende eale mittesoovitatavaks tunnistatud üritustele ning mistahes   
      tegevus, mis õhutab või propageerib alaealiste seas julmust või vägivalda, suunab alaealisi  
      nilbustele, meelemürkide omandamisele või tarvitamisele; 
18) alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine või edastamine alaealistele  ning  
      alkohoolsete jookide müümine või edastamine joobnud olekus täisealistele isikutele; 
19) alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine alaealistele suunatud üritusel; 
20) alkohoolsete jookide pruukimine avalikes kohtades väljaspool müügikohti, kus see on  
      lubatud või avalikku kohta ilmsete joobe tunnustega ilmumine; 
21) viibida  avalikus kohas seisundis, mis on ohtlik iseendale või teiste tervisele või riivab  
      kaaskodanike  moraalitunnet; 
22) supluskohtadesse klaaspakendis kaupade ja torke- või lõikehaavu tekitada võivate esemete  
      kaasavõtmine, samuti loomade kaasavõtmine, kui need ei ole kaasatud vetelpäästjate   
      tegevusse ning veekogudes ja supluskohtades  loomade ujutamine ja pesupesemine; 
23) hoonete seinte, müüride, piirdeaedade, kuulutustahvlite määrimine, täiskritseldamine või  

muul viisil kahjustamine. 
 
§ 5 Küttekoldevälise tule tegemine ja tuleohutus 
(1) Küttekoldevälise tule tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja loal või vastavalt  
     tähistatud kohas, täiskasvanud isiku juuresolekul ning tuule kiirusel kuni 1,5 m/s. Pärast   
     lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega  
     ülevalamisel või liivaga katmise teel. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb järgida üldiseid  
     tuleohutusnõudeid. 
(2) Lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel  
     mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast   



    selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. 
(3) Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi või liiklust. 
(4) Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud: 
1) kulu põletamine; 
2) lõkke tegemine, väljaarvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas; 
3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas; 
4) raiejäätmete põletamine; 
5) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine; 
6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju. 
(5) Tuletõrje-veehoidlatele peab olema tagatud aastaringse kasutamise ja juurdepääsu võimalus. 
(6) Tuletõrje-veevõtukohad peavad olema märgistatud vastavalt tuleohutuse üldnõuetes  
     sätestatule.  
 
§ 6 Avaliku korra nõuded alaealistele 
(1) Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid. Lapsevanemad, hooldajad või neid  
      asendavad isikud on kohustatud suunama lapsi avaliku korra nõuete täitmisele, samuti tagama     
      laste koolikohustuse täitmise ning vastutama oma laste poolt toimepandud õigusrikkumiste  
      eest Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.   
(2) Keelatud on: 
1) alla 16-aastasel isikul viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades  kella 23.00-6.00.  
   Ajavahemikul 1. juuni kuni 31 august on alla 16-aastastel isikutel keelatud viibida ilma  
   täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00-5.00. Eelnimetatud piirang ei kehti  
   uusaastaööl ja jaaniööl; 
2) alaealisel isikul ilma lapsevanema või seadusjärgse hooldajata pärast kella 23.00 baari,  

kohviku jms külastamine ning osalemine üritustel, kus müüakse või tarbitakse alkohoolseid  
jooke;  

3) alla 18-aastase isiku poolt alkohoolse joogi ja tubakatoodete tarbimine, omandamine ja  
    omamine; 
4) alla 18- aastasele isikule alkohoolse joogi ja tubakatoodete müümine, pakkumine ja  
    üleandmine; 
5) pürotehniliste toodete üleandmine alla 14-aastasele isikule. 14-18 aastastel isikutel on lubatud  
    kasutada ainult I klassi pürotehnilisi tooteid.  
 
3. peatükk 
 
AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 
Avaliku ürituse võib korraldada füüsiline või juriidiline isik. Avalikku üritust korraldav  
füüsiline isik on ise ürituse korraldaja. Juriidiline isik peab määrama ürituse korraldaja. 
 
§ 7  Avalikul üritustel korra tagamine 
(1) Avalike ürituste korraldamine toimub kirjaliku loa alusel, mille väljastab vallavalitsus oma    
     korraldusega. Vallavalitsuse poolt määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud. 
(2) Vastutus ürituse korralduse ja kulgemise eest (avalik kord ja heakord) lasub ürituse     
     korraldajal. 
(3) Avalikul üritusel kauplemisel tuleb lähtuda „Kaubandustegevuse seaduse“ sätetest. 
(4) Avalikul üritusel võib müüa alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti  
     alkohoolse joogi jaemüügiõiguse olemasolul. Alkohoolse joogi jaemüügiõiguse taotlemine  



      avalikul üritusel on sätestatud „Alkoholiseaduses“. 
(5) Üritusel, kus on ealised piirangud, või piirangud üritusele kaasavõetavate esemete suhtes,  
      tuleb sellest teatada ürituse reklaamimisel, samuti peab vastav teade olema paigutatud  
      nähtavale kohale ürituse toimumise kohas. 
(6) Üritused, mis on korraldatud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete  
     müük ning -tarvitamine. Ürituse toimumise kohas peab olema üleval teave selle kohta, et  
     üritus on mõeldud alaealistele. 
(7) Kõik üritused, mis on mõeldud alla 16-aastastele isikutele, tuleb lõpetada hiljemalt 22.00. 
 
§ 8 Avaliku ürituse loa taotlemine 
(1) Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele  

loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. 
(2) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse: 
1) korraldaja nimi, isikukood/registrikood; 
2) korraldaja aadress ja sidevahendite andmed; 
3) nimetus ja vorm ( spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus); 
4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul); 
5) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg; 
6) osavõtjate eeldatav arv; 
7) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiiniline abi  
    jms tagamise vahendid; 
8) ürituse eest vastutaja (vastutajad); 
9) üritusel kasutatav heli- ja pürotehnika. 
 
§ 9 Avaliku ürituse korraldamise loa väljastamine 
(1) Vallavalitsus vaatab loa taotluse läbi istungil ja vajadusel nõuab korraldajalt täiendavaid    
     dokumente/kooskõlastusi. 
(2) Vallavalitsus väljastab loa 10 tööpäeva jooksul või jätab selle motiveeritud otsuse alusel  
     väljastamata. 
(3) Avaliku ürituse läbiviimise loa võib jätta andmata, kui: 
1)  taotlus ei ole esitatud õigeaegselt; 
2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse  
    või koosoleku läbiviimine; 
3) korraldaja ei ole täitnud avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi. 
 
§ 10 Avaliku ürituse korraldaja kohustused 

(1) (1) Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel     
     kohustatud: 

1) 1) viima ürituse läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele; 
2) tagama ürituse osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega  
    ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule; 
3) järgima tervisekaitsenõudeid; 
4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi; 
5) tagama avaliku korra ja heakorra nõuded; 
6) täitma vallavalitsuse ja üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.  
 
 



 
§ 11 Vastutus ja kontroll 
(1) Avaliku korra rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku § 262 ja teiste  
     seadusandlike aktide sätete järgi. 
(2) Avaliku korra eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politseiprefektuur ja  
     Ahja Vallavalitsus.  
 
§ 12 Rakendussätted 
(1) Tunnistada kehtetuks Ahja Vallavolikogu 04.08.2003.a. määrus nr 15 „Ahja valla avaliku  
     korra eeskiri“. 
(2) Määrus jõustub 31.03.2008.a. 
 


