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Rapla politseijaoskonna tegemistest

Raplamaa Sõnumid 28. juuni 2017

Politseinikud soovivad
väga, et suvi mööduks
Raplamaa elanikele
ja meie külalistele
turvaliselt. Teeme
omaltpoolt kõik, et see
nii ka oleks.
Triin Tähtla,
noorsoopolitseinik
Järgnevalt mõned selgitused
ja infot meie tegevustest.

Aegumatu tõde –
alkohol jäägu liiklusest
ja veekogudest eemale
Juba pikalt on teada, et kõige
suurem probleemide allikas
on alkohol vale inimese käes.
Nii nagu ei sobi kokku alkohol
ja seda kuritarvitav inimene,
ei sobi see ka paljude suviste
harjumustega, millega pannakse kaalule meie elu ja
tervis.
Kindlasti ei käi käsikäes
alkohol ja suplemine. Kui oled
otsustanud valida napsuklaaside kokkulöömise, ära võta

plaani ujumist ega sõidukijuhtimist. Purjus peaga ujumine
ning vettehüpped on sama
ohtlikud kui purjus peaga
autorooli keeramine. Kahjuks
pole aga siiani kõik mõistnud,
kui ohtlik on viimane tegevus
ning sel aastal on politsei
Raplamaal avastanud 83 autojuhti, kes on rooli istunud
ebakaines olekus.

Noore jook
olgu alkoholivaba
Suvine aeg toob politseile
kaasa rohkem tegemist alaealistega. Miks on alaealistel
alkoholi tarvitamine keelatud? Uuringute tulemusena
on välja selgitatud, et inimese
aju areneb kuni 25. eluaastani. Kõige tähtsam on areng
perioodil 12-25 eluaastat. Kui
selles vanuses tarvitada alkoholi, kahjustuvad selle toimel
närvirakud ja eriti nendes
piirkondades, mis on seotud
inimese keskendumisvõime,
otsuste langetamise, valikute
ja enesekontrolli, mälu, õppimisvõime, käitumiskontrolli,
emotsioonide ja motivatsiooniga. Seega liiga noorelt alkoholi

tarvitamine kahjustab võimet
ise endale piire seada ja vastu
võtta läbimõeldud otsuseid.
Et suvevaheaeg mööduks
lastele ja noortele turvaliselt,
on politsei pidevalt kaasatud
erinevatesse ennetustegevustesse. Näiteks toimus mai
lõpus ja juuni alguses Laukatagusel lastelaager „Kaitse
end ja aita teist“ 6. klassidele.
Mitmed koolid kaasasid politseinikke jalgrattaeksami
läbiviimisele, lasteaiad kutsusid liikluspäevale, lisaks ka
õppepäevadele koolides, kus
politsei viis lastele läbi õpetliku sisuga harjutusi. Märjamaa
avatud noortekeskuses oli
aga infotund kaubandustöötajatele, kus arutleti, kuidas
teenindajad saaksid ära hoida
alkoholi sattumist alaealiste
kätte, alkoholi liigtarvitamist
või joobes sõidukijuhtimist.
Võidupühal olime kohal Tamme külas maakaitsepäeval.

Süütegude statistikast
ja jaaniajast
Sel aastal on Rapla maakonnas
registreeritud 1689 väärtegu,
millest 90 on toime pannud

alaealised. 35 alaealist on
saanud politseilt protokolli
alkoholi tarvitamise, 19 tubakatoote tarvitamise ja 5
narkootikumide tarvitamise
eest. Täiskasvanute toime
pandud teod on seotud peamiselt lõhkumiste, varguste ja
liiklusalaste rikkumistega.
Pikk jaaninädalavahetus
möödus Rapla politseijaoskonna töötajatele suhteliselt
rahulikult ning väljakutsete
sisu sarnases tavalise nädalavahetusega - oli peretülisid,
kaklusi, rahurikkumisi ja ülemäärast alkoholitarvitamist.
Pikkadele pühadele panid
politseinikud punkti esmaspäeva varahommikul, tehes
puhumiskontrolli. Raplamaal
kontrolliti reidi käigus 452
juhti, kellest kahe puhul tuvastati, et nad on autorooli
istunud ebakainena.
Lõpetuseks anname teada,
et Rapla politseijaoskonna
ehitustööde tõttu võib klientide teenindamine tavapärasest
veidi häiritum olla ja palume
meie külalistelt mõistvat suhtumist. Sügiseks on ehitustööd
läbi ja taastub tavapärane
töörütm.

Rändvaraste kõrghooaeg käes:
ohvriks langed ise kodus olles
Peaaegu iga suvehooaeg toob Eestisse
mõne rändvaraste
grupi, kes suvituspiirkondades ja hajaasustusega paigus “külalisetendusi” annavad.
Vallo Põldma,
turvaekspert, Rapid Security
juhataja
Talude ja suvilate omanikud
otsivad kodust ära olles meelerahu turvaustest ja -lukkudest, kuid panustavad valele
kaardile, sest lõviosa vargusi
toimub hoopis pererahva kodus olles.

Varas otsib
lihtsaimat tulu
Rändvaraste jaoks on inimtühja majja sissemurdmine
ühtaegu nii raskem kui ka
ohtlikum, lisaks ei pruugi
inimesteta majas ka kuigi
palju väärtuslikku olla. Seetõttu jääb enamik inimesi oma
varast ilma ise kodus olles,
enamasti magades.
Vargused ja sissemurdmised
sagenevad just suvekuudel,

eriti piirkondades, kuhu kolitakse suvitama. Maailmast
eraldatuse tunne kauges
talus või naabrivalvetunne
tihedas suvilarajoonis loovad
turvalisuse illusiooni, mis
teeb muretuks uste-akende
sulgemise suhtes. Suvila või
maamaja aias toimetades või
kiirelt koduküla randa lipates
jääb uks suurema tõenäosusega lukustamata. Ka öösel
lämbe ilmaga on lihtne jätta
aknad ja rõduuksed irvakile.
Varaste lemmikkraam asub
samuti enamasti toas. Lahtise akna taga peituvad sülearvutid, telefonid ja pisem
elektroonika on lihtsamini
kaasahaaratav ja kergemini
turustatav kui tabaluku taha
peidetud aiatehnika. Rääkimata tõsiasjast, et suveöisel
külatänaval on kaasas olevat
muruniidukit vastutulijale
oluliselt raskem selgitada kui
kotis olevat sülearvutit.
Sama kerge on kaasa haarata esikus olevaid käekotte
ja rahakotte, halvemal juhul
ka võtmeid, millega varas
lähedalasuvasse kuuri, garaaži või autosse pääseb. On
isegi juhtunud, et vargad on
oma saagi ladunud pererahva
autosse, mille võtmed ma-

jast pihta pandud. Või on
varastatud võtmekomplekt,
mille kadumist pererahvas
ei pruugi esialgu varguseks
pidadagi, ning tuldud rüüstele
tagasi siis, kui pererahvas
juba kodust ära.
Varas ei karda tööd, vaeva
ega ootamist. Küll aga kardab
ta tähelepanu enamgi kui
vanakuri välku. Seetõttu on
turvalised uksed ja lukud olulised, sest suuremat lõhkumist
ei soovi varas enamasti ette
võtta. Kuid neist üksi ei piisa
enda rändvaraste eest kaitsmiseks, sest neile ahvatlevamgi
kraam pole enamasti taba ja
luku, vaid irvakil akna või
rõduukse taga.

Mis aitab?
Olulisim on kogukonnatunne
ja tähelepanelik suhtumine nii
enda kui ka naabri varasse.
Paljud kogukonnad ja asumiseltsid suhtlevad pidevalt
sotsiaalmeedias, kus annavad
ka kahtlastest inimestest kiiresti teada.
Koer aitab. Ükskõik kui julge varas ei roni majja, kus teab
ootavat koera, isegi kui see on
rotisuurune ridikülikoer, sest
lärmi teeb nii suur kui ka väi-

ke. Kuid koer liigub enamasti
koos pererahvaga ega hoia
varast ära eemalolekul.
Tehnoloogia ja side kiire
areng on muutnud ka lihtsamad ja soodsamad valveseadmed väga tõhusaks. Elu
näitab, et majast, kus näiteks
alumine korrus ööseks valvesse pandud, kaob võõras
huviline kiiresti esimese
piiksatuse peale. Isegi reaalajas kaamerapilti nutitelefoni
edastavad valveseadmed on
tehnoloogia arenguga muutunud väga soodsaks ning need
lisavad veel ühe olulise kihi
turvalisust: kui vargus siiski
toimub, on süüdlaste leidmine
ja neilt kahju väljanõudmine
tänu videosalvestisele oluliselt lihtsam. Ning mis ehk
olulisemgi, videosalvestis
vähendab oluliselt ohtu sattuda keerulistesse vaidlustesse
kindlustusfirmaga.

Lahtise akna taga peituvat
kraami on lihtsam kaasa
haarata kui tabaluku taha
peidetud aiatehnikat.
Foto: Ulvi Blande

Krediidilimiit ei pruugi olla
piisav kaitse
suurte arvete eest
Kädi Streff,
tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna jurist
Tarbijakaitseamet tuletab
tarbijatele meelde, et mobiililepingus ette nähtud
krediidilimiit ei pruugi
kaitsta teda ootamatult
suure arve eest, kui tarbija on kasutanud tasulisi
teenuseid.
Limiidi ja telefonikasutuse jälgimine on eelkõige
tarbija kohustus.
Tarbijad on sageli küsinud tarbijakaitseametilt
nõu olukordades, mil ta on
ületanud krediidilimiidi.
Tihti on selle põhjustanud olukorrad, kui lapsed vanemate teadmata
mängivad mobiiltelefonis
tasulisi mänge või kasutavad eritariifsete numbrite
vahendusel osutatavaid
teenuseid, sealhulgas perioodilisi sisuteenuseid.
Samas tasub krediidilimiiti
silmas pidada ka välismaal
reisides, sest välismaal
helistatud ja vastuvõetud
andmed kõnede kohta võivad jõuda sideoperaatorini

hilinemisega.
Krediidilimiit on sideoperaatori poolt kehtestatud
rahaline piirsumma, mille
ületamisel sideoperaator
võib teenust piirata, kuid
ei ole selleks kohustatud.
Reeglina teenust piiratakse, kuid kuna sideoperaator
ei kontrolli krediidilimiidi
ületamist reaalajas, vaid
teatud kordadel päevas, siis
ei pruugi piirang vajalikul
hetkel rakenduda.
Sideoperaator võib teenust piirata üksnes juhul,
kui sellest on tarbijat ette
teavitatud, tuues välja piiramise aja ja põhjuse.
Kui tarbija soovib telefonikulusid piirata, peaks ta
pöörduma sideoperaatori
poole ja uurima, kas sideoperaator pakub mõnd
selleks sobivat lisateenust,
näiteks saldopiirangut
või muud taolist teenust,
millega saab piirata eritariifsetele numbritele helistamist. Telefonikulusid
on võimalik kontrolli all
hoida lepingulise teenuse
asemel ka kõnekaardi kasutamisega.

