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Kodanikujulguse aumärgi saajad 2015
Taavi Alliku
8. juuni õhtul märkas Taavi Alliku Kuressaares oma vastasmaja akendel inimesi, kes
hüüdsid ehmunult: „Poiss, mine tuppa!“, ja vaatasid Taavi maja ülemiste korruste
poole, samal ajal kui maja ees hoidsid seitsme- ja kümneaastane tüdruk enda vahel
tekki ning hõikasid üles: „Me püüame su kinni.“ Taavi läks kiiresti välja ja nägi
neljanda korruse avatud aknal seisvat kuueaastast poissi, kes Taavi käsu peale siiski
tuppa tagasi astus. Taavi teatas asjast politseile ja asus tüdrukuid otsima, käskides
sel ajal ka taas aknale roninud poisil jälle tuppa minna; Taavi elukaaslane aga ruttas
poisi koduukse taha. Selgus, et poiss oli luku taga ja tahtis minna õue sõpradega
mängima. Kuni Taavi andis ühe ülesleitud tüdruku üle tema emale ja saabusid
päästjad, kiirabi ja politsei ning poisi ema, vestles Taavi elukaaslane poisiga läbi
ukse, et ta rahuneks ega roniks jälle aknale. Kiiresti tegutsenud Taavi hoidis ära
ränga õnnetuse.
8. oktoobri öösel, kui väljas olid juba külmakraadid, oli Taavi oma taksoga tööl. Kella
kolme paiku nägi ta kõnniteel kergelt riietatud üksikut poisikest, kel olid käes
kaisuloomad. Ta peatas auto ja tundis ära sellesama lapse, kes oli suvel tahtnud
aknast välja hüpata, et sõpradega mängima minna. Poiss rääkis nuttes, et ärkas
öösel üles ja avastas, et ema ei ole kodus, ning läks seepeale ema töökohta – umbes
kilomeetri kaugusel asuva poe juurde – teda otsima. Taavi käis poisiga tema
koduukse taga ja veendus, et kedagi pole kodus, ning hoidis külmetavat last autos
soojas, kuni saabus politsei. Tänu Taavi osavõtlikkusele jäi seegi kord halvem
juhtumata.
Vladimir Krasnov
11. aprilli õhtul sõitis Vladimir Krasnov koos abikaasa Olgaga Jõhvi linnas, kui märkas
jooksvat meest, kellele järgnes nuttev ja hirmunud tütarlaps. Vladimir peatus
tüdruku juures, et asja uurida, ja sai teada, et pagenud mees oli röövinud 13aastaselt tüdrukult mobiiltelefoni. Vladimir ja tema abikaasa võtsid tütarlapse
autosse ning asusid röövlit jälitama. Varsti märkasidki nad meest, kelles tüdruk
tundis ära teda röövinud isiku. Vladimir väljus autost, lähenes rahulikult mehele ja
pidas ta kinni. Kätte saadi ka röövitud telefon. Olga teatas juhtunust politseisse, kes
võttis röövli enda hoolde.
Jelizaveta (10aastane) ja Ruslan (9aastane)
31. augusti keskpäeval märkasid Kiviõli lapsed Jelizaveta ja Ruslan, kuidas üks mees
ronib esimese korruse akna kaudu korterisse. Lapsi hakkas lugu huvitama ja nad jäid
seda jälgima. Mõne aja pärast ronis sama mees aknast pungil seljakotiga välja,
peitis midagi põõsastesse ja lahkus. Seejärel saabus teine mees, kes võttis
põõsastest sinna peidetud asjad. Samal ajal koju jõudnud korteriperenaine kuulis
lastelt juhtunust ja palus neil võõra asukoht välja uurida. Lapsed tegidki kindlaks,
kuhu varguse kaasosaline läks, ja näitasid ta mõne aja pärast saabunud politseile
kätte. Mees peeti varastatud kraamiga sealsamas kinni.

Gert Miltop
17. oktoobril ründasid Tallinnas naine ja mees teist meest, lükkasid ta pikali ja
peksid teda jalgadega ning üks ründaja lõi teda viis korda noaga õlga ja selga.
Rüselust nägi Gert Miltop, kes hakkas sündmust mobiiltelefoniga filmima ja nõudis,
et peksjad lõpetaksid tegevuse. Kui naine oli lamajat veel kord noaga löönud,
ründajad eemaldusid kiirustades. Gert helistas häirekeskusse ja järgnes
kurjategijatele, kuid kaotas nad mõne aja pärast silmist. Kohale saabunud
politseipatrull võttis Gerdi ühes teise tunnistajaga patrullautosse ja koos asuti
ründajaid otsima. Varsti nad tabatigi. Gert Miltop aitas lõpetada raske kuriteo
toimepanemise, kurjategijad kinni pidada ning hankis filmides väärtuslikku
tõendusteavet.
Nikolai Kondratov
11. augustil juhtus Narvas liiklusõnnetus, kus sõiduauto sõitis vastu puud. Autojuht
hukkus sündmuskohal. Õnnetust nägi pealt Nikolai Kondratov, kes asus kohe abi
osutama ning lõhkus aknaklaasi ja aitas süttimisohtlikku autosse jäänud naisel
pääseda.
Aile Tammistu
24. märtsil tungis kamp noorukeid Tallinnas Musumäel kallale 14-aastasele poisile,
peksid teda ja tahtsid teda röövida. Noormehe appihüüdu kuulis Viru tänava
lillekaupluses töötav Aile, kes läks olukorda uurima ja ajas noorukid minema.
Seejärel kutsus Aile politsei ja abistas kannatanut oma lillekioskis.
Kevin Uke
12. septembri õhtul juhtus liiklusõnnetus Tallinn-Tartu maanteel Ardu alevikus, kus
vastassuunavööndisse kaldunud sõiduauto põrkas kokku kolme sõidukiga.
Õnnetuses sai viga kuus inimest, kellest neli viis kiirabi haiglasse. Tänu
sündmuskohal olnud ja kiirelt tegutsenud inimestele õnnestus olukorda tõhusalt
lahendada. Eriline tänu kuulub kaitseväelasele Kevinile, kes häirekeskusega
ühenduses olles osutas kuni meedikute saabumiseni vigastatutele esmaabi, rahustas
kannatanuid ja aitas politseid sündmuskohal.
Ragne Kuusemäe, Valerija Musakko ja Emma Sventer
2014. aasta 17. augusti õhtul peksid kaks meest Rakveres rusikate ja jalgadega
kolmandat, tekitades talle surmavaid vigastusi. Selles, et süüdistatavad hiljem vangi
mõisteti, oli kaalukas osa tunnistajatel Ragne Kuusemäel, Valerija Musakkol ja Emma
Sventeril. Tüdrukud nägid peksmist pealt ja helistasid politseisse ning juhatasid
politseinikud sündmuskohale.
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