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Koostöö baaripidajaga - 

kas võimatu missioon?  
Kesklinna politseijaoskond 
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Kelle asi? 
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POLITSEI KOHALIKOMAVALITSUS 

KÕIGI INIMESTE 
KOGUKONNA 

ELANIKE ASUTUSTE OMANIKE 

ETTEVÕTLUSAMETI 

TERVISE ARENGU INSTITUUDI 

TURVAMEESTE 

TEENINDAJATE 

RIIGI 

MINISTEERIUMID 



Õiguskorra mõisted 

 Avalik koht- määratlemata isikute ringile 

kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi 

kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, 

samuti ühissõiduk. (v.a trepikoda) 

 Alkoholi tarvitamine avalikus kohas- 10.01.2015 

jõustus seadusemuudatus, mis sätestab, et 

alkoholi tarbimine avalikus kohas ON KEELATUD! 

 Öörahu- pühapäevast-neljapäevani kell 22.00- 

06.00 ja reede-laupäev kell 00.00-07.00. 
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Peamised probleemid  

 Vägivald  

 Avalik kord       

 Öörahu rikkumine 

 Alaealistega seonduvad pöördumised 

 Parkimised (taksod) 
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BAARID, ALKOHOL, MÕNUAINED – 
VÕTAVAD SUURE OSA AURUST ÄRA, AGA MIS ON 

LAHENDUS 



Väljakutsete arv 
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Mida oleme teinud  

 Aastast 2015 on politsei korraldanud infopäevi ettevõtetele 

„Oskuslik teenindamine“ (Teenindajate-, vastutavate-, 

omanike koolitus).  

 Lisaks veel käesoleval aastal toimunud 2 infopäeva – üks 

varguste teemaline ja teine asutuste enda poolt küsitud 

vajadus ( juhtimiskeskus, narko, patrullteenistus) 

 Lauarääkijad, müüjate postkaardid, kleepsud 

 Sagedane suhtlus baaridega 

 Tagasiside 
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Tulemuslikkus 

 Väike osalejate arv 

 Huviliste ring alati sama 

 Üksi politsei ei saa muuta – kogukonna ootused 

suured 

 

 Kohtumistel alati elavad arutelud 

 Rühmatööd – erinevad kaasused 

 Tuleb tagasisidet 

 Asutuste poolsed ettepanekud 

 Koostöö mõttest saavad kõik aru 
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Muutused 

 Probleemses piirkonnas on toodud tänavale 

turvamehed / ka tänaval toimuv on baaride asi/ 

 Piirkonnas on vähenenud taskuvarguste arv 

 Vähenenud lõbustusaasutuste endi süül toimunud 

rikkumised / vali muusika, öörahu rikkumine/ 

 

 Väikeses kasvutrendis on otseselt alkoholi 

tarbimisega seotud süüteod; peksmised, vali 

muusika autost, tänaval lärmamine 
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Mõtleme… 

 

KAS ja KUIDAS saan MINA, SINA, MEIE, TEIE enda 

 tegevusega toetada ja luua 

 igapäevast turvalisust ÜHISKONNAS 
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Vastus küsimusele 

 

Kas võimatu missioon? – EI kindlasti mitte võimatu, 

sammud koostööks on tehtud, kuid koostöö on 

kahepoolne.  

11 



TÄNAN! 
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