
Metallivarguste tõkestamise ja ennetamise Hea Tahte Koostöölepe 

 

I      Eesmärk ja põhimõtted: 

1. Käesoleva koostööleppe allkirjastanud osapooled tõdevad, et metallivargused on Eestis 

jätkuvalt tõsine probleem, mis põhjustab otsest ohtu inimeludele ja ulatuslikke varakahjusid. 

Lisaks on metallivargustel sageli laiem ühiskondlik mõju, kuna elektri-, 

telekommunikatsiooni-, transpordi- ja muude eluks vajalike teenuste katkemine tekitab suurt 

ebamugavust tuhandetele inimestele.  

2. Koostööleppe osapooled soovivad anda omapoolse panuse metallivarguste ennetamiseks 

ning tõkestamiseks, jagades ühiseid põhimõtteid.  

3. Koostööleppega liitunud mõistavad, et metallivargusi saab ennetada ja tõkestada üksnes 

tihedas omavahelises koostöös ning avalikkust teavitades.   

4. Koostööleppega liitumine on vabatahtlik.  

5. Koostööleppega liituja lähtub oma tegevuses sellest, et: 

 kõiki jäätmeseaduses ja teistes seadustes sisalduvaid sätteid metallivarguste 

tõkestamiseks tuleb eranditeta ning igal ajal täita, vanametalli eest ei tohi tasuda 

sularahas ning kokkuostupunkti toodud metallijäätmete lühikirjeldus, liik ning kogus 

on vajalik fikseerida;  

 metallivargad ning varastatud metalli kokkuostupunkti toojad väärivad nulltolerantsi; 

 metallivargusi saab tõkestada üksnes tihedas koostöös inimestega, keda kutsume 

üles teavitama nii kõigist metallivarguse kahtlustest kui ka juba toimunud vargustest, 

mille tagajärjel on tekkinud selge oht igapäevasele elutegevusele või inimeste 

tervisele  

II      Koostööleppega liituja õigused ja kohustused: 

1. Teha avalikkuse ja inimeste teavitamisel omavahel koostööd avatud teavitamise põhimõtteid 

järgides.  

2. Teavitada politseid ja suuremaid metalli kokkuostupunkte toimunud vargustest võimalikult 

kiiresti, et vältida varastatud metallesemete kokkuostu toomist ja utiliseerimist.   

3. Koolitada metalli kokkuostjaid, et vältida varguse ohvriks langenud metallesemete vastuvõttu 

kokkuostupunktides. 

4. Tõhustada ennetust metalli kokkuostupunktides – lisaks seadusega sätestatud kohustustele 

kontrollida metallitoojate andmeid isikut tõendava dokumendi alusel,  võtta metallitoojatelt 

kontaktandmed ning varustada metalli kokkuostupunkte võimalusel valvekaameratega.  

5. Seadusega keelatud esemete toomisel metalli kokkuostupunktidesse teavitada kohe politseid 

telefoninumbril 110.  

6. Registreerimisele kuuluvaid esemeid võtta vastu ainult registreerimistunnistuse esitamisel 

selle seaduslikelt omanikelt või nõuetekohase volikirja alusel.  

7. Teavitada avalikkust nii metallivargustest kui ka varguses kahtlustavate tabamisest.  

8. Kutsuda inimesi üles teavitama vargusekahtlustest, näiteks ilma logodeta autod ning 

eraldusmärkideta rõivastes inimesed tegutsemas elektri- või sidekilpide, elektri alajaamade, 

sidekonteinerite, mobiilside tugijaamade, kaevuluukide, kapede, pumplate, 

infrastruktuuriobjektide piirdeaedade, raudtee jms juures.   



 

  

III    Koostööleppe osapooled, tähtaeg ja vastutus: 

1. Nimekiri kõikidest koostööleppega liitunud osapooltest ning sellega seotud kohustustest on 

avalik. 

2. Lepe jääb avatuks edaspidiseks ja kõik soovijad saavad sellega liituda ka hiljem. 

3. Et leppe oluline eesmärk on tagada sellega liituvate osapoolte aus ja läbipaistev tegevus, on 

liitunutel õigus avalikustada kokkulepet korduvalt rikkunud metalli kokkuostjad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


