
 

MIS ON NAABRIVALVE? 

 
 

Naabrivalve on Sinu ja Sinu naabrite 

ühine tegevus kodukoha 

turvalisemaks muutmisel. Ühisesse 

tegevusse kaasatakse naabrid, 

politsei, kohalik omavalitsus ja 

naabrivalve ühing.  

 

 

HOOLI MÄRKA REAGEERI 

Tel: 6 522 522 

MTÜ Eesti 

Naabrivalve 

Eesti Naabrivalve sai alguse elanike 

soovist aidata kaasa oma 

turvalisuse parandamisele. Mõte sai 

teoks 2000. aasta 5. mail, mil 

tegevust alustas MTÜ Eesti 

Naabrivalve. Ühing on loodud, et 

 aidata elanikel alustada 

naabrivalvega kodukohas; 

 toetada erinevaid turvalisust 

parandavaid tegevusi; 

 olla koostööpartner politseile, 

kohalikele omavalitsustele ja 

teistele organisatsioonidele; 

 teavitada ja koolitada 

elanikke turvalisuse 

valdkonnas; 

edendada 

kodanikuühiskonda. 
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MTÜ Eesti Naabrivalve 
 

Tatari 12,  

Tallinn, 10116 

Tel 6 522 522 

Mob 513 6630 

info@naabrivalve.ee 

www.naabrivalve.ee 

 

MIKS LIITUDA 

NAABRIVALVEGA 

 
 

Naabrite koostöö on piirkonna 

turvalisuse nurgakivi. Naabrivalve 

abil on Sul lihtsam naabritega 

tuttavaks saada, nii on kergem 

märgata võõraste kahtlast tegevust. 

Naabrivalve plakatid ja kleebised 

eristavad teie piirkonna ja teevad 

teie tegevuse nähtavaks ka teistele. 

 

 



 

Kuidas naabrivalve 

töötab? 

 

NAABRIVALVE 

TÖÖPÕHIMÕTE:  

HOOLI-MÄRKA-REAGEERI 

 Naabrivalve piirkonna loomiseks 

sõlmitakse koostööleping 

naabrivalve piirkonna, politsei, 

kohaliku omavalituse ja MTÜ Eesti 

Naabrivalve vahel. Lepinguga 

määratakse ühised toimingud. 

 Saad naabrite kontaktandmed, 

et võtta vajadusel kiiresti 

ühendust. 

 Lisaks on koostöölepingus 

määratud kontaktisik politseist, 

kohalikust omavalitsusest ja 

MTÜst Eesti Naabrivalve. 

 Naabrivalvega liitumisel ei pea 

Sa oma igapäevast elurütmi 

muutma, oluline on olla 

tähelepanelik ja oma võimaluste 

piires sekkuda! 

 Häid mõtteid on üheskoos 

lihtsam ellu viia!  

 

KUIDAS LIITUDA 

NAABRIVALVEGA? 

1. Naabrivalvega alustamise 

eelduseks on Sinu huvi kodukoha 

turvalisuse parandamise vastu. 

2. Jaga mõtet oma naabritega või 

võta naabrivalve ühinguga 

ühendust, et koos oma naabritele 

liikumisest rääkida. 

3. Naabrivalve liikumist võib 

tutvustada näiteks külapäeval, 

ühistu üldkoosolekul, postkasti 

pandud infolehel või naabrid oma 

hoovi kokku kutsudes. Võimalusi on 

mitmeid, aitame Sul valida Sinu 

piirkonnale kõige sobilikuma. 

4. Naabrivalvega liitumise soovi 

korral valige endi hulgast tulevase 

naabrivalve piirkonna vanem. 

5. Sektori vanem esindab 

naabrivalve piirkonna liikmeid 

koostööpartneritega suhtlemisel. 

6. Täitke ühingust saadud blanketil 

nimekiri elanikest, kes soovivad 

naabrivalve liikumisega ühineda ja 

edastage nimekiri naabrivalve 

ühingule. 

7. Naabrivalve piirkond saab alguse 

ühingu poolt ettevalmistatud 

koostöölepingu sõlmimisega. 

8. Uue piirkonna  liikmed saavad 

oluliste numbrite lehe kõikide 

naabrite ning koostööpartnerite 

kontaktidega ja infomaterjalid 

nõuannetega turvalisuse 

parandamiseks. 

9. Naabrivalve piirkonna 

märgistamiseks saate vajaliku arvu 

plakateid ning kleebiseid. 

 

KOOLITUS 

Seejärel kui naabrivalve sektor on 

loodud, on soovitav liikmed kokku 

kutsuda ja läbi viia kogukonna 

turvalisust käsitlev koolitus. 

Koolitused viiakse läbi üldjuhul 

koostöös politseiga, vajadusel 

kaasame päästjad ja kohaliku 

omavalitsuse esindaja.  

Üheskoos muudame 
Eesti turvalisemaks 

NAABRIVALVE PLAKAT JA KLEEBIS 

 


