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Kollektiivne poördumine
iseseisva plirivalve taastamise asjus
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise fling kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §
73 Ig 1 alusel kutsume meie, toetusallkirja andnud vähemalt 16- aastased Eesti alalised elanikud,
seoses drastiliselt muutunud julgeolekuolukorraga kollektiivselt ules Eesti Vabariigi Riigikogu
muutma seadusi riigi julgeoleku tagamiseks valispiiril ning Eesti iseseisvuse ja rahva kaitseks.
Teatame:

Peame vajalikuks, et taastatakse piiride kaitsmise ja valvamise vöimekus, Iuues
iseseisev ja vahetult välispiiri valvamise ja kaitsmisega tegelev asutus. Institutsioon,
mis tagab riigi julgeolekut plirivalve tegevuspiirkonnas fling paästab inimesi Eesti
merealadel ja pliriveekogudel.
Peame vajalikuks, et taastatakse piirivalve kul riiklik relvastatud organisatsioon
Siseministeeriumi valitsemisalas. Selle pöhiUlesanneteks oleks riigipiiri kaitsmine,
välispiiri valvamine, pun vägivaldse muutmise takistamine, piirireiimi tagamine fling
Eestit külastavate välismaalaste riigis viibimise seaduslikkuse kontrollimine.
Ainult nh suureneb Eesti piIride valvamise ja kaitsmise vOimekus fling on tagatud jätkusuut(ik
professionaalsuse arendamine piirivaives ja paindlikjulgeolekukeskkonnaga kohanemine.
,,Kui kaovad piirid, kaob maa, kaob rilk, kaob rahvas, kaob rahva vabadus”
(major Johan Paul, 1932)

Austusega,
Kollektiivsele poordumiseie allakirjutanud

ViieadmiraI

Lisa: Koflektiivse poordumise pôhjendus 3 lehel.
infotaasv.eu, telefon 5198 2579
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Ettepaneku pöhjendus
Sundmused Ukrainas kinnitasid kogu läänemaailmale, et seniseid ohuhinnanguid ja
julgeolekuriske peab pöhjalikult revideerima. Teatud riikidevahelised lepingud, sealhulgas ka
NATO-Venemaa alusleping, ei toimi ning suund riigikaitse lödvendamisele ei öigusta end.
Uldine julgeolekupilt Pöhja- ja lda-Euroopas on oluliselt halvenenud ning meediaraportid ja
eksperthinnangud näitavad, et see läheb pigem halvemaks kui paremaks.
Eesti kui ajalooline piiririik peab arvestama nh oma geograatilise asendi kul ka traaghlhse
minevikukogemusega. Täna on meil pöhjust vötta Venemaalt saabuvaid ohusignaale
tösisemalt kui varem, lisaks peame arvestama, et küsimus pole enam üksnes Eesti vaid kogu
Euroopa julgeolekus.
Nh riik kui ka riikide lilt algab purist ning kaob koos pun kadumisega. Seega on pun
julgeolekukusimus ka riigi julgeolekukusimus fling piirikaitsest algab riigikaitse.
Varakevadest saadik on rahvusvahelised eksperdid andnud hinnanguid Ukrainas toimunule.
Väide, et eraldusmärkideta Vene eniväelaste imbumine naaberriigi tetritooriumile sal
vöimalikuks vaid nörgalt valvatud pun töttu, on kinnitust leidnud fakt.
Ka meie pöhjanaabrite öhupiiri on korduvalt rikkunud Vene sOjalennukid fling Vene söjalaevad
on ahvardavalt käitunud merel. Ehtne provokatsioon clii Kaitsepolitselameti töötaja
röövimine idapiiri vahetust lahedusest Eesti territooriumilt.
Viimased sündmused on meediasse ja poliitikuteni toonud tôdemuse, et Eesti on jätnud
Euroopa Liidu valispuiri unarusse ning piirivalvurid töötavad puiratud vöimaluste ja vahenditega
ning halbades tingimustes. Muuhulgas on tunnistatud, et Eesti ja Vene plirivalvurite senine
hea koostöö on praegustes oludes murenenud.
Aastaid on avalikkuse eest varjatud piirivalve vöimekuse tegelikku olukorda, nagu ka fakti, et
Eesti-Vene kontrolijoon on välja ehitamata. Ka meedias pöörati puiritemaatikale vähe sisulist
tahelepanu, Paraku on Euroopa Liidu ja NATO partneritele tänaseks avanenud meie reaalne
p ii riju Igeolek.
Kuulumine Euroopa Liitu, NATO-sse ja Schengeni öigusruumi kohustab Eestit panustama
julgeolekusse, korraldades muuhulgas EL välispuini nöuetekohast valvamist ja kaitsmist. Kui
heita pilk EL ja Schengeni välispiinul julgeolekut tagavatele lähinaabnitele nagu Soome, Läti,
Leedu ja Norra, suis märkame, et pun Venemaaga valvavad ja kaitsevad köikjal paramilitaansed
puinivalvamisele
niikide
Nende
alluvuses.
Siseministeeniumi
struktuuriüksused
spetsialiseenunud asutused suudavad khiresti kohaneda muutunud oludega ja tagada
organisatsiooni paindliku anenemise, nil nagu ka Eestis enne Politsei- ja Piinivalveameti
moodustamist.
Näiteks Soome puirivalve on iseseisev, kindla kasuliiniga ja pun valvamisele spetsialiseerunud
paramilitaanne asutus, mida juhitakse Siseministeeriumu piinivalveosakonnast. Soomet on
puirivalveonganisatslooni ülesehituse poolest toodud eeskujuks teistele Eunoopa nilkidele, nui
nagu ka Eestit toodi eeskujuks Ida —Eunoopa niikide hulgas.
Leedu katsed refonmidega töestasid, et avalikku konda tagava politsei ja puirujulgeolekut
tagava piinivalve uhendamine on kahjulik ja meelevaldne. Leedus liideti politsei ja puinivalve
juulis 1994. aastal ja oktoobnis aastal 2000 oldi sunnitud taastama omaette piirivalve.
Suhted Euroopa Liidus ja NATO-s najanevad usaldusele ja üksteise abistamisele. Politsei- ja
Piirivalveametis fPPA) tänaseks reaalselt toimunud tegevustele tuginedes väidame, et Eesti
on käitunud oma Euroopa Liidu partnenitega ebausaldusväänselt. 2004. aasta septembnis

kiideti Vabarligi Valitsuse poolt heaks ,,Piirivalve arengusuunad aastani 2007 (2008)”, mida
tutvustati Schengeni ôigusruumiga ühinemisel kui kindlaid tulevikku suunatud sihte, mule
saavutamisel muutub EL valispiiri valvamine töhusamaks ja kvaliteetsemaks. Riiklikul tasandil
kinnitasime toona, et mele prioriteediks on idapiiri valvamine, Eesti-Vene riigipiiri tähistamine
piirimärkidega ning piiririba väljaehitamine ja selle hoolduse tagamine vastavalt kehtestatud
korrale. Andsime kindla lubaduse suurendada piirivalvurite arvukust idapiiril (puudu oh 40%
isikkoosseisust), et viia pun valvamine vastavusse Euroopa Liidu valispuiridel vàlja kujunenud
pöhimôtetega ja tagada valve nOutav tihedus: vähemalt kaks puinivaivunit ühe kilomeetri
kohta.
Möödunud aastal esitleti järjekordsel Schengeni hindamisel ekspertidele juba Politsel- ja
Piirivalveametit kui väidetavalt hea ressursibaasiga asutust. Sils töötasid ühendametis veel
piinivalveosakond ja kiirreageenimiseks kasutatavad valmidusuksused ning idapiiril tegutses 13
piirivalvekordonit. Tänase seisuga on PPA-s hikvideeritud piirivalveosakond, valmidusüksused
ning kaheksa idapliri kordonit. Valve tihedus idapiinil on kordades väiksem kul rahvusvahehised
Schengeni nöuded eeldavad ja mida Eesti on Schengeni hindamise ajal hiikmesriikidele oma
arengukavade kaudu lubanud. Eesti-Vene ajutine kontrohijoon on tähistamata ja pliririba välja
ehitamata.
Mereriigina on Eesti vötnud endale rahvusvahehised kohustused, mutest tähtsaim on
inimelude päästmine. Otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogudel ning merereostuse
törje on seaduse kohaselt piirivalve ülesanne.
Eesti territoriaalmeri on kaetud plirivalve mereseire radarisusteemiga, mille juhtimissüsteem
on üles ehitatud pääste- ja koordinatsioonfkeskusele Talhinnas (JRCC Talhinn) ja kolmele
merepääste ailkeskusele (MRSC) Kuressaares, Kärdlas ja Kundas. Keskusi arvestades oh
loodud merekordonite vörgustik kavatsusega, et abi jöuaks kohale 30 minuti jooksul, pidades
silmas keskmist veetemparatuuri ja inimese vöimet sehhistes tingimustes elus püsida.
Täna soovib PPA täielikult loobuda merepaäste ailkeskustest ning koondada kogu tegevuse
ühte keskusesse Tallinnas. Tösise mereönnetuse korral tähendaks see ohtu, et
koordinaatorid ja päastjad ei oska kohalikke olusid tundmata öigesti hinnata olukorda,
tuvastada objekte ning juhtida adekvaatselt päästetegevust. Piirivalve merekordonid on
peaaegu viimseni hikvideeritud. Valmiduses on Uksnes nell piirivalvelaeva, mihlest ainukesena
omab arvestatavat päästeressurssi PVL-101 Kindral Kurvits. Meneönnetusele reageerimise
aeg on Eesti päästepiirkonnas langenud 2 tunnini. Merepääste raskuskeskme üheviimine
vabatahthikkuse pinnate ei ole üheski Euroopa niigis önnestunud. Vabatahthikke vöub ja saab
merepäästes kasutada üksnes abistava, kuid mitte kunagi peamise ja kandva ressunsuna, kuna
merepääste kornaldamine on riikhik ülesanne.
Vastavaht Schengeni reeghitele loetakse vähispiiriks menel mitte üksnes Eesti ja Venemaa
vahelist, vaid kogu Eesti territoriaalmere pun pikkusega 767 kilomeetrit. Euroopa Lilt ootab
pöhjendatult, et Eesti valvaks kogu vähispiiri vastavalt Schengeni pöhimötetele ja
standarditele. Eestu merepliri töhus valvamine eeldab selleks ettevalmistatud isikkoosseisu
ohemasolu ning koigi tehniliste valvevahendite, laevade, öhusöidukite ja juhtumistegevuse
uhtset koordineeritud kasutamist. PPA-s tänaseks läbi viidud reformidega on kihlustatud kogu
vajalik merepiiri vahvamise vöimekus.
Merekordonid nh saartel kui ka mandnil on hikvideenitud, mille tulemusena valvatakse merepuiru,
korraldatakse merepäästet ja tagatakse merereostuse tönje regionaahne valmisolek
pohitseijaoskondade baasil. Taohised ebakompetentsed nefonmid on hägustanud vastutust ja
möjuvad pärssivalt juhtimise efektiivsusele.

Oleme sunnitud möönma, et Eesti Vabarilgil puudub täna hästi valvatud ja kaitstud piir ning
puudub ka PPA vöimekus julgeolekuolukorrale ja Schengeni nöuetele vastavat pliride
valvamist ja kaitsmist korraldada. Puuduvad riiklik organisatsioon, rilgipoolne soov ja selged
eesmargid Eesti elanike poolt aktsepteeritava piiriturvalisuse tagamiseks. Riigi nähtav
kohalolek piiriäärsel alal on muutunud olematuks, seega on muutunud olematuks ka plirivaive
heidutav toime. See omakorda vöib innustada potentsiaaiset agressorit öönestama
pohiseaduslikku korda ja haivama riigikorraiduse alustalasid fling haivimal juhul julgustada ka
varjatud sissetungile. Mele piiriturvalisuse praegune seisukord vöimaidab kadestamisväärse
kergusega imbuda riiki reivastuse ja varustusega ,,rohelistel mehikestel” nil maismaa kul mere
kaudu fling paijastamist kartmata infiltreeruda idapliri äärse elanikkonna hulka. Kahtlemata
ahvatieb selline vöimalus mistahes vaenlast nil vastavatele harjutusteie kul ka katsetustele.
Oleks viga provotseerida vöimalikku vaenlast oma nörkuse demonstreerimisega otse piiril.
Täna on Eestil väikesearvuline, nörga reivastuse, segaste üiesannete ja hajutatud vastutusega
halvasti juhitud piirivalve ning puudub territoriaaine puhvertsoon, mida vajadusel muuta
viivitusiahingute tailermaaks.
Teiselpool idapliri on meil tegemist militaarseit hästi välja öpetatud ja varustatud, kaasaegselt
relvastatud ning poiiitikselt juhitud organisatsiooniga, millega peaks piiriuieselt
kontakteeruma vördväärse vôimekusega organisatsioon nhlsugune, nagu oil Eesti piirivaive
enne politseiga Iiitmistja nagu praeguse ajani on Soome piirivalve.
—

Soovime koilekthivse poardumisega osutada tahelepanu vajadusele taastada koheselt
paramilitaarne ja Siseministeeriumi piirivalveosakonnale ailuv organisatsioon, mis vastutab
Euroopa Liidu välispiiri turvalise, paindliku ja jätkusuutliku valvamise eest. Peame vajalikuks, et
pun vaivaksid selge kasuliiniga, kompetentselt juhitud professionaaiid, kelle arv vastaks
rahvusvahelistele nöuetele. Koos parima varustuse, logistika ja kaasaegse tehnikaga.
Soovime vältida universaalset politseinik-plirivalvuri mudelit, mida PPA pakub, kuna
universaaisus vördub pealiskaudsusega ja ei taga pun valvamise jätkusuutlikkust.
Ailes hiijaaegu tegutsenud ja end öigustanud struktuuri taastamine sarnase mudeli alusel ei
oleks tänases julgeolekuolukorras nilgile üiejöu käiv ega keeruline. Köige enam iäheb tarvis
kaht hindamatut investeeningute allikat: poliltulist tahet ja ruigimeheiikku ettemötlemist.

