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Kodanikujulguse aumärgi saajad 2011
2011. aastal anti kodanikujulguse aumärgid Vallo Viitmannile, Arnold Laasule,
Elena Lukinale, Elina Jelisejevile, Ain Soonele, Leonid Tsvetkovile, Aita Arengule, Sten
Taklajale, Andrus Pilnikule ja Hannes Õunale.
Vallo Viitmann ja Arnold Laasu sattusid peale kaupluseröövile, mille käigus röövel
pussitas müüjannat. Vallo Viitmaa teatas röövist politseisse ning pidas seejärel
kurjategija kinni ning hoidis teda paigal kuni politsei saabumiseni. Arnold Laasu aitas
samal ajal kannatanut ning hoolitses tema eest kuni esmaabi saabumiseni.
Elena Lukina sai märtsis telefonikõne „libapolitseinikult“, kes küsis naiselt
altkäemaksuks 18 000 eurot, et vaikida maha Elena poja väidetav
inimkannatanutega lõppenud autoavarii. Elena sai aru, et tegemist on valega ning
olles meediast kuulnud „libapolitseinike“ kuritegudest, hoidis meest telefoniliinil ja
helistas ise samal ajal mobiiltelefonilt politseile. Tänu Elena Lukina tegevusele peeti
kurjategija kinni. Samuti lõppesid analoogsed rünnakud venekeelse vanemaealise
elanikkonna suhtes. Elina Jelisejev sattus peale mõrvaritele, kes polnud jõudnud veel
sündmuskohalt lahkuda. Kurjategijad ähvardasid Elinat ning käskisid tal juhtunust
vaikida, kuid sellest hoolimata teatas ta sündmusest oma klassijuhatajale ning Pärnu
noorsoopolitseinikele. Tänu Elina otsustavale ning kartmatule tegevusele said
kurjategijad kiiresti politsei poolt kinni peetud.
Ain Soone märkas jaanuaris Tartu-Räpina maanteel ebakindla sõidustiiliga liikuvat
autot ning otsustas sellele järgneda. Auto sõitis lähedal oleva kaupluse ette ning
autost väljusid ilmsete joobetunnustega mehed, kes suundusid kauplusesse. Kuna
ka juht tuli korraks autost välja, siis sai Ainile selgeks, et ka autojuht on joobes ning
otsustas sellest politseile teada anda. Kui mehed olid kauplusest väljunud ning
istunud autosse, et minema sõita, otsustas Ain Soone oma autoga roolijoodiku auto
tee blokeerida. Saades teada, et politseil võtab kohale jõudmine aega, otsustas ta
roolijoodiku auto võtmed kuni politsei saabumiseni enda kätte hoiule võtta. Oma
otsustava käitumisega pidas Ain Soone kuni politsei tulekuni kinni ohtliku
roolijoodiku, kes oleks oma tegevusega võinud seada ohtu teiste inimeste elu ja
tervise.
Leonid Tsvetkov otsustas aidata kaasa kurjategijate tabamisele ühel juuni õhtul, kui
tema elukaaslane märkas maja ees seisva auto juures autorehve lõikuvaid mehi.
Naise hüüatuse peale mehed lahkusid, kuid Leonid Tsvetkov otsustas neile
märkamatult järgneda ning helistas samal ajal politseile. Kõik neli isikut peeti
kahtlustatavatena kinni. Öisel ajal suure kamba jälitamine on tavakodaniku poolt
tõeline julgustükk, kuid politseile väga suureks abiks. Samal ööl lõhuti Tartus
mitmete sõidukite rehvid.
Aita Areng andis oma eluga riskides 11. augustil kaitseministeeriumis toimunud
relvastatud ründe ajal telefoni teel politseile infot, samal ajal kui kurjategija majas
liikus. Arengu poolt telefoni teel antud detailne info oli üheks sisendiks
politseitegevuse edasisel planeerimisel. Lisaks korraldas Aita Areng hoones ka teiste
inimeste hoiatamist.

Sten Taklaja märkas, et tema kodu naabermaja hoovist, mis kuulus tema emale,
väljuvad asju täis kottidega võõrad mehed. Saades aru, et tegemist võib olla
korterivarastega, otsustas 14-aastane Sten meestele järgneda, helistades ise samal
ajal politseisse. Poiss järgnes kurjategijatele ka liinibussi, olles ise pidevalt telefoni
teel politseiga ühenduses. Sven Taklaja ja politsei tubli koostöö tulemusel õnnestus
politseinikel vargad bussi pealt kätte saada. Tänu Sven Taklaja kiirele ja läbimõeldud
tegevusele peeti kurjategijad koos varastatud esemetega politsei poolt operatiivselt
kinni.
Andrus Pilnik sisenes märtsis kauplusesse ning kuulis seal poe tagaruumist rüselust
ning kaupluse müüja appihüüdeid. Edasi minnes nägi Andrus Pilnik, et ühe
naisterahva kasukas oli verega määrdunud ja et kaks meesterahvast maadlevad
kaupluse põrandal ning ühel neist on nuga käes. Andrus Pilnik võttis noaga mehel
kapuutsist kinni, tiris ta põrandale ning hoidis teda politsei tulekuni kinni.
Hannes Õuna poolt juhitud liinibussi sisenes ühel septembri õhtul relvaga mees, kes
asus teda püssist sihtima. Bussiroolis olnud Hannesel õnnestus relvast haarata ning
see endast eemale suunata. Samal ajal vajutas kurjategija päästikule. Tänu Hannese
otsustavale sekkumisele läks lask ohutusse suunda ning teda ennast ega kaasreisijat
ei vigastanud. Hannes Õun väänas kurjategijal relva käest, surus ta maapinnale
kõhuli, sidus käed kinni ja kutsus kohale politsei.
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