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Kuriteoennetuse Nõukogu 2005 aasta tegevuse kokkuvõ te 
 
2005. aastal pööras Kuriteoennetuse Nõukogu enam tähelepanu narkomaania 
ennetustegevuse senistele edasiminekutele ja probleemidele. Antud teemat käsitleti 2005. 
aastal toimunud mõlemal Nõukogu istungil, nii 21. juunil kui ka 23. septembril. 
 
Teiste käsitletud teemadena võib välja tuua järgneva loetelu: 
 

1. Politsei ennetusmeetmed mobiilivarguste osas; 
2. 2005.a. I poolaasta politsei kuritegevuse statistika ülevaade; 
3. „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ tegevuste ülevaade ja 

seotus uue HIV/AIDS riikliku strateegiaga; 
4. Nõukogu edasine tegevus ja roll korrakaitse seaduse eelnõus toodud struktuurist 

lähtudes. 
 
Üleüldisemalt on kuriteoennetuslike tegevuste planeerimisel erinevad ministeeriumid 
(Sotsiaal-, Sise- , Haridus- ja Teadus-, ning Justiitsministeerium) lähtunud „Kriminaalpoliitika 
arengusuundadest aastani 2010“, mille täitmise aastaaruanne oli Riigikogus arutlusel 22. 
novembril 2005.a. 
 
Nõukogu korraldusliku külje osas saab välja tuua, et 2005.aasta kevadel toimunud Valitsuse 
vahetus tingis taas Nõukogu liikmeskonna muutmise ning uus nõukogu liikmeskond kinnitati 
Valitsuse poolt 16. juunil ja täiendatud kodukord kinnitati Nõukogu 21. juuni istungil.  
 
Edasi kajastatakse täpsustatumalt Nõukogu istungitel käsitletud teemasid ning vastuvõetud 
otsuseid koos täitmise selgitustega. 
 
Väljavõtted Kuriteoennetuse Nõukogu 2005. aasta ist ungite protokollidest ja otsustest: 
 
Kuriteoennetuse Nõukogu istungid toimusid 2005. aastal: 
21. juunil ja 23. septembril Tallinnas. 
 
21. juuni istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst võttis 
osa 13 nõukogu liiget, külalisi oli 16. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad: 

1) Vabariigi Valitsuse korralduste „Valitsuskomisjoni muutmine“ ja „Kuriteoennetuse 
Nõukogu koosseisu nimetamine“ muutmise tutvustamine ja Kuriteoennetuse 
Nõukogu kodukorra kinnitamine 
Justiitsminister Rein Lang 

2) Mobiilivarguste ennetusmeetmed ja ülevaade 2005.a. I poolaasta kuritegevuse 
statistikast 
Politseipeadirektor Robert Antropov 

3) Kriminaalhoolduse võimalused vangistuse vähendamisel 
Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse talituse juhataja Rait Kuuse 

 
21.06.2005.a. toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsused:  
 

1) Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 23-ndal septembril 2005.a. ja ühe 
teemana käsitletakse Sotsiaalministeeriumi juhtimisel valmivat HIV/AIDSi strateegiat 
ja ülevaadet „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ täitmisest. 

2) Kinnitada Kuriteoennetuse Nõukogu kodukord. 
 
Lühiülevaade istungi aruteludest ja otsuste täitmis est: 
 
21. juuni Nõukogu istungil tehtud otsused realiseerusid.  
 
Vabariigi Valitsuse korralduste „Valitsuskomisjoni muutmine“ ja „Kuriteoennetuse Nõukogu 
koosseisu nimetamine“ muudatused kinnitati Valitsuse poolt 16.06.2005 ja kodukord kinnitati 
Nõukogu poolt 21.06.2005. Nõukogu järgib kinnitatud korraldusi ja kodukorda. Võimalikele 
huvilistele on kõik nimetatud dokumendid kättesaadavad järgmistel aadressidel: 
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http://www.kuriteoennetus.ee/14682, 
http://www.kuriteoennetus.ee/14842,  
http://www.kuriteoennetus.ee/14841. 
 
Nõukogu võttis teadmiseks mobiilivarguste ennetusmeetmete, esimese poolaasta 
kuritegevuse statistika ülevaated ning info ettekandest, mis keskendus kriminaalhoolduse 
võimalustele vangistuse vähendamisel.  
 
Kriminaalhoolduse võimalused seoses vangistuse vähendamise temaatikaga, tulid uuesti 
arutlusele järgmisel istungil. 
 
Sotsiaalministeeriumi juhtimisel valminud HIV/AIDSi strateegia teema tõstatas istungil 
käsitlemiseks sotsiaalminister Jaak Aab ning temaatiline ettekanne tehti järgmisel Nõukogu 
istungil koos „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ 2005.a. esimese 
poolaasta ülevaate esitlemisega. 
 
23. septembri  istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst 
võttis osa 14 nõukogu liiget, külalisi oli 19. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad: 

1) ”Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012” Sotsiaalministeeriumi I 
poolaasta kokkuvõte ja HIV/ AIDSi riikliku strateegia tutvustus 
Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Anneli Taal 

2) Vangide arvu vähendamine ja ühiskondlikult kasuliku töö (ÜKT) rakendamine 
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Martin Hirvoja 

3) Süütegude ennetamise osa korrakaitse seaduses  
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Martin Hirvoja 

 
23.09.2005.a. toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsus: 
 
Nõukogu võtab Sotsiaalministeeriumi ettekandest saadud info teadmiseks ja 
Sotsiaalministeeriumil võtta teadmiseks Nõukogu poolt toodud ettepanekud ja edastada 
Nõukogule ülevaade „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ 
ennetustegevustest ja nende kuludest ning samuti programmi administratiivkuludest. Lisaks 
peab sotsiaalministeerium edastama Nõukogule uuringu „Narkomaania Eestis 2005“. 
 
Lühiülevaade istungi aruteludest ja otsuse täitmise st: 
 
„Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ 2005. aasta ülevaate osas tekkis 
istungil arutelu ja Nõukogu soovis saada Sotsiaalministeeriumilt lisainformatsiooni eelpool 
nimetatud otsuses väljatoodud küsimustele.  
 
Sotsiaalministeerium täpsustas eelarveküsimusi ja tõi Nõukogule välja, et erinevate 
programmide, sh Global Fondi, HIV/AIDSI ennetamise riiklik programmi, „Narkomaania 
ennetamise riiklik strateegia aastani 2012“ narkoennetuslike tegevuste kogukuluks planeeriti 
2005. aastal kokku 6 839 911.- krooni. Antud summa ei näita narkoennetuslike tegevuste 
osakaalu eelpool loetletud erinevate programmideks planeeritud rahaliste kulutuste 
kogumahust, mis 2005. aastal moodustas riikliku narkoprogrammi kogumahust 13,8 % 
(kõikide programmide kulutusi ei oska Sotsiaalministeerium käesoleval ajal välja tuua). 
2005. aasta narkostrateegia juhtimise ja administreerimise kulu oli Sotsiaalministeeriumi 
andmetel 7% aasta eelarvest (programmi eelarve on 5,5 mln), ehk siis  380 000.- krooni. 
Summa sisaldab kõiki administreerimiskulusid (sh kommunaal, kantselei ja personalikulusid), 
mis on seotud Tervise Arengu Instituudi ja tema personaliga antud programmi osas. 
Sotsiaalministeeriumi hinnangul järgmise aasta eelarve kasvuga seoses antud protsent 
väheneb ning peaks jääma 4,5-5% vahemikku. 
 
Nõukogule saadeti ka teavet uuringu „Narkomaania Eestis 2005“ osas, mis on kättesaadav 
aadressilt: http://eusk.tai.ee/failid/Narkomaania2005_A5.pdf. 
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Seega kokkuvõttes saab öelda, et Nõukogu istungil vastuvõetud otsusele 
Sotsiaalministeerium reageeris ja päringud said vastused. Nõukogu võttis vastukaja 
teadmiseks. 
 
23. septembri istungi päevakorras olnud vangide arvu vähendamise tegevuskava ja ÜKT 
rakendamise ettekanded olid informatiivse sisuga, mis ei tekitanud vajadust nende osas 
eraldiseisvat otsust teha ning kõlanud seisukohad võeti Nõukogu poolt teadmiseks. 
 
Süütegude ennetamise osa korrakaitse seaduses tekitas Nõukogus arutelu, kus kõlasid 
mitmed erinevad seisukohad esitatud struktuuri osas (Kuriteoennetuse Nõukogust saaks uue 
struktuuri kohaselt ministrite komisjon, nimetusega Süütegude Ennetamise Nõukogu, mis 
asendaks olemasoleva asjatundjate komisjoni). Nõukogu võttis teadmiseks 
justiitsministeeriumi kavatsuse uus ennetussüsteem, sh ka Nõukogu roll, kirjutada 
ettevalmistatavasse korrakaitseseaduse eelnõusse. 
 
Kokkuvõtlikult saab aasta osas välja tuua, et Nõukogu istungitel käsitletud teemade pinnalt 
tehtud otsused on olnud teostatavad. Soodustavaks asjaoluks siinjuures on olnud see, et 
tehtud otsused on olnud lühiajalised ja ei ole omanud kaugeleulatuvat mõju, samuti ei ole 
tehtud otsused vajanud kelleltki lisaressursse. Samas mitmete arutlusel olnud teemade osas 
ei tehtud üldse konkreetset otsust, kuna tegemist oli informatiivsete ettekannetega ja neil 
juhtudel informatsioon võeti lihtsalt teadmiseks.  
 
 
 
 
Kuriteoennetuse Nõukogu 2005.a. tegevuse kokkuvõtte koostas: Justiitsministeeriumi 
kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Leps, 6 208 224, anu.leps@just.ee. 
 
 
 
 
2005. a. Kuriteoennetuse Nõukogu tegevuse kokkuvõte kinnitati Kuriteoennetuse Nõukogu 
poolt elektrooniliselt ajavahemikul 23- 27. jaanuar 2006.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


