Avaldatud veebilehel Kriminaalpoliitika (https://www.kriminaalpoliitika.ee)
Avaleht > Kriminaalpoliitika > Kodanikujulguse aumärk > Kodanikujulguse aumärgi
saajad 2012

Kodanikujulguse aumärgi saajad 2012
2012. aastal said aumärgid Mati Tammeleht, Gustav Martin, Karel Sootalu, Rauno
Prikk, Sander Kalju, Ralf Toomel ja Harri Valge, samuti andsime välja postuumselt
tänukirja Arkadi Barinovile.
Mati Tammeleht, Gustav Martin, Karel Sootalu ja Rauno Prikk aitasid teolt tabada
Tallinnas tegutsenud röövli. Gustav, kes oli tol päeval lõunale minemas, nägi maski
ja lahtise spordikotiga meest juveelipoest välja jooksmas. Tema ja samas majas
töötav Mati asusid röövlile järgi jooksma. Samal ajal teised mehed, Karel ja Rauno,
märkasid tänaval mööda sõites kahtlast olukorda ja asusid kaubikuga varast
jälitama. Nelja mehe koostöös saadi röövel koos saagiga kätte ja anti politseile üle.
Meeste tunnistuste ja tegutsemise põhjal avastati ka sama inimese poolt toime
pandud varasem kuritegu.
Sander Kalju märkas öösel peolt koju minnes meest ja naist rüselemas ja läks
naisele appi, rebides ründaja naisest eemale. Selle käigus ründaja põgenes.
Kannatanuga politsei ära oodanud, läks Sander iseseisvalt ründajat otsima, leidis
mehe üles ning hoidis teda politsei saabumiseni kinni.
Ralf Toomel läks appi puksiirautojuhile, kes oma tööülesannet täites sattus purjus
autoomaniku vägivalla ohvriks. Ralf Toomel märkas oma töökoha juures parklas
toimuvat vägivalda ja seda, et ohvrit püütakse kägistada ning viimane ei suuda
enam korralikult hingata. Ralf tõttas ohvrile appi ja lõpetas rünnaku.
Harri Valge märkas öösel kahtlast liikumist naabrite põllul ja aimates, et tegu võib
olla vargusega, läks asja uurima. Vargad püüdsid noormeest nähes põgeneda, ent
Harril õnnestus esialgu kinni püüda üks neist. Politsei kutsumise ajal ründas teine
varas noormeest, tekkis rüselus, mille käigus õnnestus mõlemal põgeneda. Vargad
tabati siiski tänu Harri põhjalikule isikukirjeldusele ja varaste poolt kaotatud
mobiiltelefoni leidmisele.
Käesoleva aasta 11.augustil toimus Tallinnas, Rahumäe kalmistul jõhker kuritegu.
22-aastane röövel tungis kallale Arkadi Barinovile ning ühele naisterahvale. Kui
vanemal proual õnnestus kallaletungist eluga pääseda, siis Arkadi Barinovil kahjuks
nii hästi ei läinud. Röövel lõi teda pähe ning Arkadi hukkus. Käesolevas juhtumis
kriminaalmenetlus alles käib ning rünnakus kahtlustatav mees on vahi all – seega ei
saa me täna veel täie kindlusega väita, mis täpselt tol saatuslikul õhtul Rahumäel
juhtus. Küll aga võimaldavad esialgsed andmed arvata, et Arkadi osutas kohapeal
ründajale vapralt vastupanu, ning kes teab – võib-olla just tänu temale õnnestus 76aastasel proual eluga pääseda. Justiitsministeeriumi tänukirjaga avaldatakse Arkadi
Barinovile postuumselt tänu osutatud vapruse eest. Tänukirja anti üle Arkadi pojale –
Andrus Barinovile.
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