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Kodanikujulguse aumärgi saajad 2014
2014. aastal said aumärgi Boriss Timofeev, Villi Martinson, Aivar Sarapuu, Gennadi
Simulask, Gunnar Tilk, Tõnis Lõhmus, Maksim Bugajenko, Joel Veskilt, Maiko
Heinsalu, Aleksandr Jevdokimov.
Boriss Timofeev viibis 7. jaanuaril koos naise ja lapsega Narvas juveelipoes, kui nägi
sisenemas kaht maskis ja relvastatud meest. Mehed lähenesid letile, ähvardasid
poemüüjat relvaga ja nõudsid raha. Boriss ei jäänud kõrvalt vaatama, vaid astus
kurjategijatele ette ja takistas neid. Mehed ründasid Borissi, pekstes teda jalgade ja
relvadega. Boriss osutas kurjategijatele vastupanu ning üritas päästa poes viibivate
inimeste elu ja vara. Samal ajal õnnestus poemüüjal ja Borissi lähedastel peita
ennast turvalisse kohta. Lõpuks andsid kurjategijad alla ja põgenesid
sündmuskohalt, Boriss aga viidi kehavigastustega haiglasse. Boriss Timofeevi kiire,
julge ja otsustav sekkumine aitas ära hoida raskemaid tagajärgi.
Villi Martinson märkas 7. juunil märkas Tallinnas autoga sõites bussipeatuse lähedal
maas lebavat naist. Arvates, et naisel on terviserike, otsustas ta abi pakkuda. Villi
peatus ja sai naiselt teada, et too oli langenud röövi ohvriks. Otsekohe hakkas Villi
majade vahele jooksnud meest esmalt autoga ja hiljem joostes taga ajama. Villi sai
mehe kätte ja võttis temalt ära röövitud kaelaketi, kuid röövlil õnnestus lahti
rabelda. Villi pöördus politseisse ning tänu tema tunnistusele ja auto pardakaamera
salvestisele õnnestus politseil mõni päev hiljem röövel tabada. Röövel tunnistas üles
veel mitu kuritegu.
Aivar Sarapuu ja Gennadi Simulask aitasid kaasa kelmide tabamisele 19. augustil
sõidutas taksojuht Aivar Sarapuu Haapsalus panka ühe eaka, talle nägupidi tuttava
naisterahva, kellega oli kaasas noorem mees, keda kogenud taksojuht polnud varem
linnas märganud. Naine oli ilmselgelt endast väljas ja noormees käitus kahtlaselt.
Kui Aivar oli kliendid kohale viinud, rääkis ta juhtunust telefonitsi oma politseiuurijast
abikaasale. Koos sõitsid nad panka, kus naine ootas järjekorras, et raha välja võtta.
Naisega vestelnud uurija sai kohe aru, et vanur võib olla langenud pettuse ohvriks.
Kelm aga oli selleks ajaks panga juurest lahkunud. Veidi hiljem tuli Aivarile uus
väljakutse, kliendiks osutus varem nähtud võõras noormees. Kui klient oli taksost
lahkunud, kirjeldas Aivar meest kriminaalpolitseinikele ja palus ka teistel teda
nägevatel taksojuhtidel politseid teavitada. Samal päeval tundiski taksojuht Gennadi
Simulask ühe kliendina ära Aivari kirjeldusele vastanud mehe. Gennadi sõitis takso
helistanud meestest algul mööda ja andis samal ajal politseile toimuvast teada.
Seejärel sõitis ta tagasi klientide juurde, võttis nad peale ja sõitis meelega aeglaselt,
et politseinikud jõuaksid talle järele. Peagi saabunud korrakaitsjad pidasidki
kahtlusalused kinni. Kelmusi toime pannud noormehed on vahistatud.
Gunnar Tilk märkas 3. juuni õhtupoolikul märkas Tallinna-Pärnu maanteel pideval
sõidurajalt kõrvale kalduvat ja ohtlikke olukordi tekitavat veoautot. Ta teatas asjast
politseile ning asus ise koos kaasliiklejatega kahtlast autot peatuma sundima. Mõne
aja pärast see õnnestuski ning veoautost väljus purupurjus juht, keda Gunnar Tilk jäi
politsei saabumiseni valvama. Veokijuhi peatamisega hoidis Gunnar ära rasked
tagajärjed.

Tõnis Lõhmus aitas kaasa röövli tabamisele, nimelt 23. märtsi pärastlõunal ründas
kurjategija Tartus Pauluse surnuaial naist, röövis talt käe- ja kilekoti ning jooksis
minema. Kannatanu appihüüdeid kuulnud Tõnis Lõhmus asus röövlit jälitama ja
kutsus appi veel ühe mehe, kes vahendas kurjategija liikumist politseile. Tänu Tõnise
julgele tegevusele pidas politseipatrull röövli kinni. Kurjategija oli juba jõudnud
röövitud esemed ära visata, aga Tõnis oli seda näinud ja aitas röövitud koti üles
leida. Röövel vahistati ja kannab vanglas karistust.
Maksim Bugajenko aitas kannatanut ja sekkus ühte kuriteojuhtumisse, milles 12.
oktoobri õhtul ründas Tallinnas Astangu tänava kergliiklusteel üks mees
lihahaamriga 56-aastast naist, kes kukkus ja hakkas appi hüüdma. Toimuvat nägi
Maksim Bugajenko, kes jooksis naisele appi ja hakkas haamriga meest eemale
tõmbama. Ründaja lõi ka Maksimi vähemalt kaks korda vastu pead. Tänu Maksimi
sekkumisele pääses naine põgenema ja sai abi kutsuda. Politsei on ründaja tabanud.
Joel Veskilt ja Maiko Heinsalu takistasid poeröövleid, nimelt 4. veebruari õhtul oli Joel
Veskilt Rakveres poes. Kassa juures nägi ta väga ärritunud ja valjult sõnelevat
meest, kes ühtäkki pani käe taskusse, tõmbas välja noa ja ründas kaupluse
naistöötajat. Joel reageeris kiiresti ja lükkas ostukäru nende vahele, et rünnakut
takistada. Seepeale ründas mees Joeli, kes aga lükkas mehe ostukäruga pikali ja
üritas temalt nuga kätte saada. Olukorda sekkus Maiko Heinsalu, kes aitas Joelil
agressiivse mehe relvituks teha. Noaga mees osutas ägedat vastupanu, kuid Maiko
suutis teda politsei saabumiseni kinni hoida. Tänu Joeli ja Maiko kiirele reaktsioonile
ja julgusele õnnestus hullem ära hoida.
Aleksandr Jevdokimov märkas 19. veebruaril märkas Narvas, et tema naabri autol on
aken katki löödud ja juhiistmel toimetab tundmatu noormees, kes üritab automakki
välja tõmmata. Aleksandri hüüatuse peale hüppas tundmatu autost välja ja jooksis
minema. Aleksandr reageeris kiiresti, istus oma autosse ja järgnes põgenevale
kurjategijale, teavitades samal ajal juhtunust politseid. Varsti õnnestuski Aleksandril
kurjategija kinni pidada ja teda politsei saabumiseni paigal hoida. Tänu Aleksandri
julgusele peeti kurjategija kinni ja naabri vara sai päästetud.
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