
MTÜ Naabrivalve tööd käsitlenud uurimuse tulemused. 
 
Ajavahemikul intervjueeriti telefoni teel 283 Naabrivalvega liitunut. Neist 88 elas Tallinnas, 98 
Harjumaal, 96 Viljandimaal ning üks Tartus (oli sinna vahepeal kolinud, analüüsis tema tulemusi ei 
arvestanud). Vastajaist 46 (16%) rääkis vene keelt ja 237 (84%) eesti keelt. Mehi oli 97 (34%) ja naisi 
185 (66%). Vastajate keskmine vanus oli 52 aastat, noorim vastaja oli 18-aastane ja vanim 90-aastane. 
Vanusegrupiti on jaotus toodud tabelis 1. 
 
Tabel 1. Vastajate vanusegrupiline jaotus. 

Vanus Arv %
18-30 31 11
31-40 50 18
41-50 57 20
51-60 48 17
61-70 59 21
71-90 35 13
Kokku 280 100
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Joonis 1. Vastajate vanusegrupiline jaotus erinevates sektorites ja kokku. (%) 
 
Harjumaal oli vastajate keskmine vanus ligi 10 aastat noorem kui mujal: Harjumaal oli vastajate 
keskmine vanus 46 aastat, Tallinnas ja Viljandimaal jällegi 55. Ka jooniselt 1 on näha, et Harjumaal on 
nooremad vanusegrupid enam esindatud kui teistes piirkondades. Harju ja Viljandimaa moodustavad 
peaaegu peegelpildi. Väga üldiselt võiks öelda, et mida noorem vanusegrupp, seda enam on ta Harjumaal 
esindatud ja mida vanem vanusegrupp, seda suurem on tema osakaal Viljandimaa vastajaist. 
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1. Naabrivalve ja turvalisus 
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Joonis 2. Kas teie arvates on pärast naabrivalve sektori loomist Teie kodu ümbruses liikumine muutunud 
turvalisemaks? (%) 
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Joonis 3. Kas leiate, et pärast Naabrivalve sektori loomist on Teie kodune vara kindlamini kaitstud? (%) 
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Joonis 4. Kas pärast Naabrivalve sektori loomist tunnete, et võimalik abi on lähemal? (%) 
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Joonis 5. Kas Teie teada on Naabrivalve sektori tegevus aidanud ära hoida mõne kuriteo? 
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Joonis 6. Kas Teie teada on sektori tegevus aidanud kaasa mõne kuriteo sooritaja tabamisele? 
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2. Suhted naabritega 
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Joonis 7. Hinnang läbisaamisele naabritega 5-pallisel skaalal. 

 
Tabel 2. Hinnang läbisaamisele naabritega  (%). 

 Sektor       
Hinnang Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 

1 0 0 1 0
2 3 0 0 1
3 9 20 8 13
4 47 41 51 46
5 41 39 40 40

Kokku 100 100 100 100
 

 
Keskmine hinnang läbisaamisele naabritega oli kõigis kolmes sektoris kokku 4,2. Tallinnas oli keskmine 
hinnang läbisaamisele naabritega 4,3; Harjumaal 4,2 ning Viljandimaal 4,3. 
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Joonis 8. Kas ja kuidas on muutunud suhted naabritega pärast naabrivalve sektori loomist? (%) 
 
 
3. Osalus naabrivalves ja hinnang naabrivalve tööle 
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Joonis 9. Kas olete koordineerinud sektori liikmete tegevust? (%) 
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Joonis 10. Kas olete koostanud turvalisust puudutavaid ettepanekuid politseile ja kohalikule 
omavalitsusele? (%) 
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Joonis 11. Kas olete tegelenud maja või korteri turvalisemaks muutmisega? (%) 
 
 
 
Tabel 3. Nimetatud olulised tegevused, millega Naabrivalve sektori liikmena on seotud olnud1. 
 Naabrivalve sektor  
Tegevus Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 
Jälgimine 4 7 7 18
Suhtlemine naabritega 2 4 5 11
Teavitamine 0 2 0 2
Koostöö politseiga 1 1 2 4
Konkreetsed tegevused 5 9 3 17
Juhtimine 2 2 0 4
Andis nõusoleku ühinemisele 0 0 1 1
 
 
Tabel 4. Nimetatud asjad, mis motiveeriks Naabrivalve tegevusele rohkem aega pühendama2. 
 Naabrivalve sektor   
Motivatsiooni allikad Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 
Mitte miski 4 2 2 8
Aeg 14 12 12 38
Kui elaks seal püsivalt 0 2 0 2
Naabrid 8 8 4 20
Teeb juba piisavalt 1 0 0 1
Tulemus 8 8 6 23
Grupijuhte rohkem instrueerida 0 0 1 1
Infot rohkem 4 2 0 6
Vajadus 10 10 12 32
Endast tulenev 1 1 1 3
Raha 1 1 0 2
Kui politsei midagi teeks 2 0 0 2

                                                 
1 Algsete vastuste loetelu lisas 1. 
2 Algsete vastuste loetelu lisas 2. 
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Sektor ei tee midagi 1 0 0 1
Oleks rohkem silte väljas 0 1 0 1
Tervis 3 0 0 3
Kui oleks emakeeles (vene keeles) 1 0 0 1
Kui oleks sektoris oma staap 0 1 0 1
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Joonis 12. Üldine hinnang oma sektori tööle 5-palli süsteemis (%). 
 
 
 
Tabel 5. Üldine hinnang oma sektori tööle (%). 

 

 

 Naabrivalve sektor  
Hinnang Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 

0 4 2 2 3
1 1 3 0 1
2 6 3 3 4
3 33 29 29 30
4 34 43 49 42
5 22 20 17 20

Kokku 100 100 100 100

Keskmine hinnang sektori tööle kõigis sektorites kokku oli 3,7. Tallinnas oli keskmine 3,6; Harjumaal 3,7 
ning Viljandimaal 3,7. 
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Joonis 13. Kas teate, kes on teie naabrivalve sektori vanem? (%). 
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Joonis 14. Hinnang sektori vanema tööle 5-pallisel skaalal. 
 
Tabel 6. Hinnang sektori vanema tegevusele (%). 

 Naabrivalve sektor  
Hinnang Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 

1 4 0 0 1
2 0 6 6 5
3 17 18 13 16
4 34 34 44 37
5 45 42 37 41

Kokku 100 100 100 100
 
 
Keskmine hinnang sektori vanema tööle nii igas sektoris eraldi kui ka kõigis sektorites kokku oli 4,1 palli.   
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4. Naabrivalve koostöö kohaliku omavalitsuse ja politseiga 
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Joonis 15. Naabrivalvesektori koostöö politseiga. (%) 
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Joonis 16. Naabrivalvesektori koostöö kohaliku omavalitsusega. (%) 
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Joonis 17. Rahulolu politsei tööga turvalisuse tagamisel kodupaigas 5-pallisel skaalal (%). 
 
 
Tabel 7. Rahulolu politsei tööga turvalisuse tagamisel kodupaigas (%). 

 Naabrivalve sektor  
Hinnang Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 

0 1 1 2 2
1 6 11 2 6
2 6 7 1 5
3 29 35 30 32
4 44 34 55 44
5 14 12 10 11

Kokku 100 100 100 100
 
 
Keskmine hinnang politsei tööle oli Tallinnas 3,5; Harjumaal 3,3 ja Viljandimaal 3,6 ning üldine 
keskmine hinnang 3,5 palli. 
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Joonis 18. Politsei tegevuse kvaliteedi muutumine pärast naabrivalve sektori loomist (%). 
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Tabel 8. Ettepanekud politseile3. 
 Naabrivalve sektor   
Nõuanne politseile Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 
Jätkata samamoodi 3 3 10 16
Aktiivsem kontroll ja patrull 33 34 31 98
Koostöö teiste organisatsioonidega 1 4 2 7
Info jagamine 3 3 1 7
Noori korrale kutsuda 2 3 4 9
Reageerida 1 0 0 1
Kiiremini reageerida 3 5 1 9
Parem suhtumine oma töösse 1 2 2 5
Rohkem korravalvepunkte 1 2 0 3
Rohkem politseinikke 3 6 1 10
Valgustus 0 1 1 2
Juba teinud ettepanekuid, pole veel jõudnud jõustuda 1 0 0 1
Palka juurde 0 1 0 1
Videovalve 1 0 0 1

 
 
Tabel 9. Ettepanekud kohalikule omavalitsusele4. 
 Naabrivalve sektor  
Nõuanded kohalikule omavalitsusele Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 
Ei midagi 2 5 3 10
Praktilised elukohaga seotud tegevused 3 1 0 4
Rohkem infot 3 5 7 15
Rohkem koostööd elanikega 3 2 1 6
Omavalitsuse territooriumi ja keskkonnaga seotud 
tegevused 2 10 3 15
Tegelda riskirühmadega 5 2 0 7
Koostöö erinevate organisatsioonidega 2 5 3 10
Korrakaitse 4 5 4 13
Majaomanikega tegelda 1 1 0 2
Valgustus 7 13 4 24
Rohkem turvakaameraid 0 1 1 2
Rohkem naabrivalve silte 0 1 0 1
Kohalik omavalitsus võiks teha, aga ei tee midagi 1 1 0 2
Peaks olema õiged omavalitsuse telefoninumbrid 
ajalehtedes 0 1 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Algsete vastuste loetelu lisas 3. 
4 Algsete vastuste loetelu lisas 4. 
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5. Koolitus 
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Joonis 19. Kas vajatakse infot või koolitust MTÜ Naabrivalve tegevusprintsiipide kohta? (%) 
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Joonis 20. Kas vajatakse infot või koolitust avaliku korra kaitsega seonduva seadusandluse osas? (%) 
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Joonis 21. Kas vajatakse infot või koolitust käitumise kohta hädaolukordades? (%) 
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Joonis 22. Kas vajatakse infot või koolitust enesekaitse osas? (%) 
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Joonis 23. Kas vajatakse infot või koolitust valve ja signalisatsioonisüsteemide ning nende kasutamise 
osas? (%) 
 
 
Tabel 10. Teemad, mille osas vajataks täiendavat infot või koolitust5. 
 Naabrivalve sektor   
Vajadus info, koolituse järele Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 
Ei ole vaja 1 2 0 3
Naabrivalve tegevuse kohta 3 2 0 5
Politsei tegevuse kohta 1 2 0 3
Juriidilistes küsimustes 2 2 1 5
Käitumine ohuolukorras 0 5 0 5
Meelemürkide mõju all olevate inimeste kohta 1 1 1 3
Esmaabi 0 1 0 1
Infot koolituste endi kohta 0 0 1 1
Kuidas jälgimistööd paremini teha 0 1 0 1
Omavalitsuse võimalused/kohustused 0 1 0 1
Panna naabrivalve, politsei ja KOV koostööd tegema 1 0 0 1
Pärast juhtumit psühholoogilised koolitused 0 1 0 1
Videoturvasüsteemide kohta 0 1 0 1

                                                 
5 Algsete vastuste loetelu lisas 5. 
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Võiks teatada kuritegevusest rohkem kohalikus 
ajalehes, liiga vähe teatatakse kallaletungidest ja 
pisivargustest; politsei teatab toimunud sündmustest 
valikuliselt 
 0 0 1 1
Välislukkudega jama talvel 0 0 1 1
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Joonis 24. Kas leiaks aega koolitusel osalemiseks, kui see toimuks töövälisel ajal? (%) 
 
Tabel 11. Ettepanekud MTÜ Naabrivalve töö edasiseks korraldamiseks6. 
 Naabrivalve sektor  
Ettepanekud  Tallinn Harjumaa Viljandimaa Kokku 
Rohkem infot 10 8 6 25
Teha koolitusi 2 4 1 7
Kõik toimib hästi 4 9 9 22
Pole kursis 4 1 4 9
Ei saa öelda, sest see on vabatahtlik organisatsioon 0 0 1 1
Tegevust arendada ja laiendada 2 5 2 9
Liikmetelt aktiivsust 8 5 4 17
Koostöö 1 5 1 7
Ei oska öelda 0 1 0 1
Konkreetseid tegevusi 3 0 0 3
Naabrid ei saa valvata; ainus info võimalus telefon; 
elame tupiktänaval 0 1 0 1
Rohkem tegevusvabadust; komplitseeritud piiratud 
seadustega 0 1 0 1
Viia kursuseid läbi ka vene keeles, anda materjale 
välja ka vene keeles 1 0 0 1

 

                                                 
6 Algsete vastuste loetelu lisas 6. 
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Lisa 1. Olulised tegevused, millega on naabrivalve raames seotud olnud 
 
Jälgimine Aidanud kaasa jälgimisele 
 Autode jälgimine 
 Erametsa jälgimine 
 Hästi tähelepanelik olnud 
 Jälgib ikka, mis toimub 
 Jälgib naabruskonda 
 Jälgib, et võõrad ei siseneks 
 Jälgimine 
 Jälgin ümbrust 
 Püüdnud läbi akna autosid jälgida 
 Sissemurdmise pealtnägija 
 Tähelepanelikumalt jälginud 
 Vaadanud aknast välja 
 Võibolla üldist jälgimist, tähele panna just 
 Võõraste jälgimine, võõra isiku saabumisel küsimine kes on, kelle juurde 
 Üldine korra jälgimine 
 Ümbruse vaatlusega 
 Ümbruskonna jälgimine 
Suhtlemine  Alles loodi, sain tuttavaks küla elanikega koosolekul 

naabritega 
Kahtlasest tegevusest naabrite hoovis teatan igal juhul naabritele ega muud väga teha ei 
saagi 

 Koosolekud 
 Koosolek, väiksed õppused 
 Koosolekutel on käinud 
 Kui ise lähevad ära, annavad naabritele teada; telefoninumbrid 
 Mõnikord valvas naabrite korterit, kui neid ei olnud kodus 
 Naabrivalvet teostanud ise, kui naabrid kodust ära olnud 
 Suhtlevad naabritega 

 
Teavitavad naabreid kodust äraminemisest, siis vaatavad naabrid kodu järele; lihtsalt 
suhtlevad naabritega tihedamini 

 Võtan osa sektori üritustest, kui saan 
Teavitamine Elavdada ja inimesi teavitada, mida naabrivalve endast kujutab 
 Teavitamine 
Koostöö  Esimene politseinik, kes siin naabrivalvega tegeleb 

politseiga 
Helistas politseisse ja teatas, et välisukse juures toimub midagi kahtlast; vaatab selle 
järgi, mis toimub 

 Koosolekud Tallinnas, kohtumine politseiga 
 Politsei kutsus kord välja; vaatab, mis ümbruses toimub 
Konkreetsed  Inimeste liikumiste piiramine; tänavavalgustusega tegelemine 

tegevused 
Kontrollib, kas lukud on korras, kas uksed on kinni; jälgib, et keegi võõras ei oleks 
trepikojas 

 Korrastanud autode parkimist maja ees 
 Käidi patrullimas piirkonnas 
 Küsitlenud kahtlaseid isikuid 
 Naabrivalve patrull 
 Naabrivalve sektorisse kuuluvate inimeste algatusel tõid Elioni oma majja 
 Narkomaania probleem 
 Postida paigaldamine 
 Talgute korraldamine 
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 Turvakaamerate, suitsuandurite paigaldamine 
 Ukse lukustamine (valve selle üle) 
 Uued turvauksed, autosid valvanud ja kindlustanud 
 Vastutav elukutse, vaja kõik valge hoida 
 Õhtuti kontrollimine õues 
 Ööpäevaringne valve 
 Ühiseid laupäevakuid korraldanud 
 Ühistu esimees, sildid ülesse 
Juhtimine Naabrivalve juhatuse koosseisus on liige 
 Oli initsiaator, praegu juhatuse liige, hoiab liikmete nimekirja 
 On püüdnud teiste inimeste tegevust aktiviseerida 
 Organiseerinud koosolekuid 
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Lisa 2. Motivatsiooni allikad suuremaks aja pühendamiseks naabrivalvele. 
 
Mitte miski Ei miski 
 Midagi 
 Miski 
 Mitte midagi arvatavasti 
 Mitte miski 
 Mitte miski, vanus juba liiga kõrge 
 Tulutu tegevus tundub, mitte miski 
Aeg Aeg 
 Aega ei ole 
 Aega jääb puudu 
 Aega on rohkem vaja 
 Aega rohkem 
 Aega vähe 
 Ei ela seal püsivalt. Kui elaks, siis tegeleks rohkem 
 Ei ole aega 
 Ei ole lihtsalt aega 
 Ei saa osa võtta ajapuuduse tõttu 
 Ei tea, vähe vaba aega 
 Endal ajanappus 
 Endal rohkem aega 
 Endal võiks rohkem aega olla 
 Kodusem inimene olles ehk tegeleks 
 Kui aega oleks 
 Kui aega oleks rohkem 
 Kui vaba aega oleks 
 Kõik tegelevad niikuinii vastavalt ajale 
 Miski ei motiveeri, pole aega lihtsalt 
 Motivatsiooni pole vaja, lihtsalt ajapuudus 
 Oleks aega, tegeleks rohkem; rohkem koostööd politseiga 
 On vähe vaba aega 
 Pole aega 
 Pole aega ega jõudu 
 Pole aega selleks 
 Pole palju aega kodus olla 
 Rohkem aega oleks vaja 
 Rohkem kohal oleks kodus, siis tegeleks selle asjaga võib-olla rohkem 
 Rohkem vaba aega 
 Töö võtab suure osa ajast 
Kui elaks  Ei ela piisavalt selles kohas 
seal püsivalt Kui elaks koha peal, võibolla siis, aga kuna tegu suvilaga, siis erilist motivatsiooni pole 
Naabrid Ei tea, päris võõrad 
 Ei õnnestunud võidelda, kuni kõik nõus, niisiis vaikselt; aga valmis aktiivselt tegelema 
 Et inimesed oleksid sõbralikumad/lahkemad 
 Hea seltskond, turvalisuse tunne 
 Kui enamik inimesi oleksid aktiivsemad 
 Kui maja on korras, pead rohkem ka naabritest ja ühistust lugu 
 Liiga keeruline naabruskond, ei saa seal sellega tegeleda 
 Mingid koosolekud, jutuajamised, ühised arutelud 
 Motiveerib see, et kui ise hoida silma peal naabrite varal, siis nemad hoiavad enda varal 
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 Naabri tundmine, usalduse olemasolu 
 Naabritega läbi saamine 
 Rohkem inimesi ümbrusesse, et naabreid rohkem oleks 
 Siis, kui kõik osaleksid, sekkuksid; inimesed ükskõiksed 
 Suur aktiivsus kõigi keskuse liikmete poolt 
 Teiste inimeste aktiivsus 
 Teiste initsiatiiv 
 Toimiks, kui tihe asustus 
 Tuleb olla silmad lahti, et naabritega veel paremini läbi saada 
 Üldine aktiivsus 
Tulemus Et oleks turvalisem, see motiveeriks 

 
Huvi, et ümbrus turvaline, abi peaks olema lähemal, patrull pidevalt seirata, õhtutundidel, 
sest muidu ei motiveeri miski 

 Kui kellegi tabaks, siis see innustaks rohkem 
 Kui tegevusel on mingi tulemus 
 Kuriteo ärahoidmine 
 Kuriteod, turvalisuse tagamine 
 Motivatsioon, varaste eemalhoidmine 
 Motiveerib eesmärk - kuritegude ärahoidmine - ise 
 Oma maja turvalisus motiveerib kõige enam 
 Oma turvalisus 
 Oma vara kaitsmine 
 Sektsiooni uksekoodide vahetamine tihemini 
 Siis, kui midagi juhtuks, ja naabrivalve aitaks 
 Teadmine, et majas hakkab toimuma vähem kuritegusid 

 
Tunne, et kodu on kaitstud; rohkem aktiivset tegutsemist teistelt inimestelt; ühiskonna 
suurem huvitatus 

 Turva 
 Turvalisus 
 Turvalisus motiveerib 
 Turvalisus oleks tagatud 
 Turvalisuse tõus - kindlustunde faktor ehk et töö on viljakas - see motiveerib 
 Tähtis turvalisus 
 Üldise turvalisuse tagamine 
Rohkem 
infot Info parem liikumine sissemurdmiste ja nende arvu kõikumise kohta 
 Infot rohkem 
 Kui informeeritus paraneks 
 Oleks vaja rohkem infot 
 Vaja selgitada organisatsiooni olemasolu, sellest ei teata praegu midagi 

 

Võib-olla ajakirjanduses ja televisioonis rohkem juttu, mida inimene võidaks 
naabrivalvega; linna naabrivalve organiseeritus, rohkem reklaami; inimestele meenutada 
selle olulisust; rohkem teadvustatust 

Vajadus Hirm 
 Hullem kriminaalne olukord 
 Inimesed, kes tegelevad, on piisavalt tublid 

 
Konkreetne juhus, kus abi oleks olnud, motiveeriks; eramajade rajoon on niigi turvaline, 
kõik tunnevad kõiki 

 Konkreetsem probleem 
 Kui endal midagi juhtuks 
 Kui ise näeks 
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 Kui keegi korterisse tunginud, muidu küll aega pole 
 Kui konkreetselt midagi juhtub 
 Kui mingi kuritegu toimub, praegu rahulik 
 Kui näeb, et asi halveneb 
 Kui probleeme oleks, oleks aktiivsem; inimesed võiks üksteist rohkem tunda 
 Kui tekkiksid turvalisuseriskid 
 Kui vaja on (kuriteo toimudes) 
 Kuna kõik on rahulik, pole vajadust 
 Kuritegevuse kasv (hetkel praktiliselt puudub) 
 Kuritegude arvu kasv 
 Kõik on korras, rohkem aega kulutada pole vaja 
 Kõik toimib 
 Kõik toimib hästi nii, nagu praegu on 
 Midagi ei juhtu, seega pole vaja rohkem aega pühendada 
 Mõni ebameeldiv vahejuhtum - nt auto rüüstamine 
 Otsene oht 
 Pahandused 
 Pole motivatsiooni vaja 
 Pole vajadust, kuna olukord rajoonis on piisavalt rahulik 
 Siis, kui vajadus tekiks 
 Teadmine, et mõni kurjategija on liikvel 
 Tuleb olla kursis toimuvaga 
 Tunneb, et seda pole vaja 
 Turvalisuse suurendamine, sagenesid õigusrikkumised 
 Vaikne 
Endast  Ise peab motiveerima ennast 
tulenev Julgust rohkem, ise pealehakkamist 
 Motivatsioon olemas 
Raha Kui raha makstaks 
 Tasustus 
Kui politsei  Et politsei rohkem huvi tunneks 
midagi 
teeks Kui munitsipaalpolitsei rohkem reageeriks, oleksin ka ise aktiivsem 
Tervis Ei midagi, sest on vana ja haige 
 Mitte miski, tervis väga halb 
 Parem tervis 
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Lisa 3. Ettepanekud politseile. 
 
Jätkata samamoodi Ei näe vajadust millegi muutmiseks 
 Ei ole vajadust olnud 
 Ei oska öelda, vaikne piirkond 
 Ei saa sellele küsimusele vastata 
 Kõik niigi hästi 
 Kõik on hästi 
 Kõik on väga hea 
 Las töötavad, nagu siiani on töötanud 
 Liiguvad ja tegutsevad, jätkaku samamoodi 
 Politsei ei saa midagi rohkemat teha - naabrite töö rohkem 
 Praegu piisavalt turvaline, tegutseda seal, kus vaja 
 Probleeme pole! 
 Rahulik ja hea rajoon - ei ole 
 Rahulik kant - ei oska öelda 
 Rohkem liikuda 
 Vaikne ümbrus, ei ole ettepanekuid 
Aktiivsem  Aktiivsem tuleks oma töös olla 
patrull ja kontroll Auto võiks aeg-ajalt majade vahelt läbi sõita 
 Et liiguksid rohkem väljas 
 Hoones, kus saab üürida pindasid tihedam kontroll; initsiatiivi ka politsei poolt 
 Igale nurgale politsei 
 Jalgratta ja jalgsi patrulle võiks olla 
 Jalgsi-, jalgratta- ja autopatrullid; patrullidesse võiks kaasata ka turvafirmasid 
 Jalgsipatrull pargis; munitsipaalpolitsei patrulle 
 Julgemalt tegutseda, kontrollida inimesi (dokumendid) 

 
Kesklinnas ka majade vahel rohkem patrulle ja kontrollida väikseid parke; Uue-
Maailma, Keskluha ja Virmalise tänavates ja lähipiirkonnas 

 Kohalolekut rohkem, patrullimas võiks käia 
 kontrollreide 
 Korda rohkem pidada (Uueveski orus) 
 Kui probleeme ei ole, ei saa midagi teha; patrullida rohkem ehk 
 Käia enam rajooni tänavail, politsei kohalolu iseenesest peletab kurjategijaid eemale
 Käigu rohkem patrullimas ning hoidku silmad rohkem lahti 
 Küla vahel patrullida rohkem 

 
Liiga suur piirkond politsei valvata; rohkem käia koha peal, inimestega rääkida, 
suhelda 

 Lisapatrullid 
 Maja ees võiks olla päevane rattapolitsei, sest seal on asotsiaalid 
 Pargis võiks rohkem tiirutada ja jälgida 
 Patrull tihedam 
 Patrull võiks olla 
 Patrulle juurde 
 Patrulle rohkem 
 Patrulle rohkem võiks näha liikumas 
 Patrulli rohkem, hoovides 
 Patrullid tihemini 
 Patrullida 
 Patrullida rohkem 
 Patrullida tihemini 
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 Patrullida võiks rohkem 
 Patrullida öösel 
 Patrullide arvu suurendamine, sagedamaks muutmine 
 Patrullima 
 Patrullimine tihemini 
 Piirkonnas tihemini ringi liikuda jalakäijate osas 
 Politsei peaks end näitama rohkem 
 Politsei sõitku mööda 
 Politsei võiks ennast näidata 
 Politseiautod võiks tihemini läbi sõita 
 Politseid pole üldse näha, rohkem patrulle 
 Politseipatrulle rohkem, kasvõi jalgrattagagi 
 Politseipatrulle võiks olla rohkem 
 Profülaktika; liikuda ringi 
 Rohkem järelvalvet õhtusel ajal 
 Rohkem patrulle 
 Rohkem patrulle õhtusel ajal 
 Rohkem patrulle öösiti 
 Rohkem patrulli öisel ajal 
 Rohkem patrullida 
 Rohkem patrullida ja ringi sõita 
 Rohkem patrullida ja teha konkreetseid tegevusi, pätte tabada 
 Rohkem patrullimas käia 
 Rohkem patrullimist 
 Rohkem ringi liikuma 
 Rohkem väljas liikuda, eriti õhtuti ja puhkepäevadel 
 Suvel rohkem liikuda, suvel palju lärmi 
 Tegeleda probleemsete kohtadega 
 Tihe patrullimine 
 Tihedam patrull 
 Tihedam patrullimine 
 Tihedam patrullimine (eriti hilisel ajal) 
 Tihemini patrullida 
 Tihemini patrullida, kontrollida kooli ümbrust 
 Tihendada patrulle 
 Tihendada politseipatrulle 
 Valve sisus 
 Valves rohkem olla, tihemini maja juurest läbi sõita, kui kogunevad siin 

 
Võiks olla tihedam patrull; politsei võiks teavitada sektori vanemat, kui piirkonnas 
vahetub konstaabel 

 Võiks rohkem patrullida 
 Võiks rohkem ringi käia ja kontrollida ümbrust 
 Võiks tihemini patrullida, eriti õhtutundidel 
 Võiksid õhtuti küla vahel ringi liikuda 
 Õhtust patrulli 
 Õhtustel aegadel patrullida tihedamalt, just nädalavahetustel 
 Õhtutundidel võiks rohkem patrulle liikuda 
Koostöö teiste  Hoida naabrivalvega sidet; viia läbi reide 
organisatsioonidega Külavanem; politseiga koostöö; informeeritus 
 Otsekontakteerumine politseiga lisaks Naabrivalve kleepsule 
 Reide küladest läbi; side Naabrivalve ja politsei vahel paremaks - reageerivad 
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halvasti 
 Rohkem koostööd politsei ja Naabrivalve vanemate vahel 
 Rohkem naabrivalve piirkondi külastada, kohal käia 
 Rohkem ühendust võtta kohalike majade ja ühistutega 
Info jagamine Juhtnööride andmisel konkreetne tegevus 
 Kokkutulekud politsei poolt, info jagamine 

 
Politsei peab seletama, kuidas mida teha, kuidas käituda; peab olema rohkem 
initsiatiivi politsei poolt 

 Rohkem infot ja kohtumisi kohalike elanikega 

 
Rohkem infot konstaablitelt; tulla koosolekutele ning rääkida elanikkonna 
võimalustest ja kohustustest 

 Teha tihemini ringisõite ja käia inimestega rääkimas 
 Tutvustavad üritused 
Noori korrale  Kaakide äraajamine (õlut joovaid alaealisi ei aja ära) 

kutsuda 
Kontrollida metsa, sest hukka läinud noored kogunevad seal ja rikuvad korda; 
rohkem märkamatult sõitvaid patrulle 

 Korravalvepunkti oleks vaja lähemale 

 
Käia seal, kus noorukid kogunevad; jalgrattaga politseinikud võiksid rohkem ringi 
liikuda 

 
Patrullida võiks probleemsetes kohtades; noortekampu võiks jälgida, lõhkumisi ära 
hoida 

 Rohkem turvata, noorte liikumisi vaadata, just pargis 

 
Tähelepanu tuleks pöörata narkomaaniale ja parklates kogunevatele 
noortekampadele 

 Öistel aegadel (00 - 03) noorte alaealiste lubadeta juhtide valvamine/piiramine 
 Ühenduses vanematega, tihe suhtlemine 
Kiiremini 
reageerida Kiire reageering politsei poolt 
 Kiirem abi kättesaadavus ja mobiilsus 
 Kiirem reageerimine väljakutsetele 
 Kiiresti kutsetele reageerimine 
 Operatiivsemalt reageerida; täita oma kohustusi kohusetundlikult 
 Politseipatrulli küllaltki aeglane reageerimisaeg 
 Reageerida väljakutsetele operatiivsemalt 
 Telefoninumbrid võiksid olla õiged ning politsei võiks kiiremini reageerida 

 
Võiks olla teada kohaliku konstaabli telefoninumber, läbi hädaabi numbri läheb liiga 
kaua aega 

Suhtumine oma  Korralik töö ja ausus 

töösse 
Naabruses müüakse narkootikume; politsei liiga kaugel ning kui kohale kutsutakse, 
siis antakse altkäemaksu 

 Probleemidega tõsisem tegelemine 
 Teeks tööd, mitte erasõite ametiautoga; suhtumine 
 Võiks paremini töötada 
Rohkem  Luua linna rohkem korravalvepunkte 
korravalvepunkte Politsei on tema elukohast liiga kaugel - ei ole midagi soovitada 
 Politsei tihedam juuresolek, vaja paikset jaoskonda 
Rohkem 
politseinikke Kuni inimesi ei jätku, pole mõtet ühtegi ettepanekut teha 
 Mitte midagi, politseinikke niigi vähe 
 Neid võiks rohkem olla 
 Organiseerida rajooni rohkem korravalvureid 
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 Politseinike on väga vähe; suurendada kuidagi politseinike arvu 
 Politseinikke võiks rohkem olla 
 Rohkem politseinikke (üleüldse Eestis ka) 
 Rohkem politseinikke, mitte ainult üks 
 Tühjad kohad ära täitma, palgatõus 
 Võiks suurendada kohapealseid politseijõude, praegu üks naiskonstaabel 
Valgustus Majatagune võiks olla valgem 
 Tänavavalgustuse loomise juures võiks olla ka üks tellijaist 
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Lisa 4. Nõuanded kohalikule omavalitsusele. 
 
Ei midagi Ei midagi - naabrite töö 
 Ei saa eriti midagi teha, sest raha on piiratud 
 Ei tea, suhteliselt turvaline koht 
 KOV teeb kõik endast oleneva 
 Mis nad ikka teha saavad 
 Siiani kõik normaalne, mida saab, seda teeb 
 Siin on juba niigi turvaline, midagi pole vaja teha 
 Suhteliselt aktiivsed juba niigi 
 Vaevalt 
 vaevalt, et saavad veel midagi teha; valgustus on olemas 
 Kõigega rahul, rohkem nõu anda ei oska 
Praktilised  Aed maja ümber ehitada 

elukohaga seotud 
KOV võiks kaasa aidata konkreetse märgi ülespanemisel; praegusel juhul ei luba 
Maanteeamet panna Naabrivalve silti lähemale kui 20m teest 

tegevused Kõrval on kuurid-garaažid, seal asotsiaalid, planeering sinna linna poolt 
 Laiendada parkimisplatsi ja korrastada jalakäijate tee 
Rohkem infot Anda infot selle kohta, milliste küsimustega võib pöörduda KOV poole 
 Ei tea, kui palju tegeleb sellega 
 Inimestele rohkem teavet jagama 
 Instrueerida vahetevahel 
 Instrueerimine 
 Konkreetsemaks muutumist, informeerida rohkem 

 
KOV võiks teavitada, mis kuulub turvalisuse koha pealt nende kompetentsi, et 
oskaks vajadusel pöörduda 

 Kui, siis koolitused (ruumide tagamine) 
 Maakonnaleht rohkem kajastada ja olla informatiivsem 
 Rohkem teavet Naabrivalve kohta 
 Rohkem tutvustavaid teabepäevi; rohkem reklaami sel teemal (postkasti ja mujale) 
 Sotsiaalreklaami teha, teavitada rohkem 
 Suurem informeeritus (näiteks selle kohta, kui telefoninumbrid vahetuvad) 
 Valgustada nii positiivseid kui ka negatiivseid juhtumisi linnas 
Rohkem koostööd  Arvestama rohkem elanike soovidega 

elanikega 
Peaks rohkem huvi tundma, mis üldse meie piirkonnas toimub, mis probleemid meil 
siin on 

 Reageerida väljakutsetele ja teha elanikega tihedamat koostööd 
 Rohkem hoolitseda rahva eest 
 Tihedam koostöö elanikega 
 Võiksid rohkem huvitatud olla 
Omavalitsuse  Autodele ei jätku parkimiskohti 
territooriumi ja Infrastruktuuride parandamine 
keskkonnaga 
seotud Jälgida, et metsas poleks korrarikkumisi 
tegevused Liikluse turvalisuse tõstmine 
 Liiklusmärkide paigaldamine; teedehooldus 
 Majade ümber aiad 
 Reguleerida avalike kohtade kasutamist 
 Talvel teede lahtiolekud, just metsateede 
 Teed korda! 
 Teemärgid välja, kiirusepiirangud paika, liiklusmärgid 
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 Teha teed korda 
 Teid valgustada, prahti koristada 
 Tänavasiltide paigaldamine 
 Õuealadele lisaks märkidele "lamavad politseinikud" 
 Ülekäigukoht 

Tegelda  
Kasvatada noori inimesi, et need oleksid kultuursemad, ei rikuks vara, kohtleksid 
lugupidamisega teisi vanemaid inimesi 

riskigruppidega Narkomaanida ja tänavalastega tegelema 
 Noori peaks rohkem hõivama, et nad kurjale teele ei läheks 
 Peaks vaatama, keda panna munitsipaalmajadesse elama 
 Püüda küla vahelt kinni hulkuvad koerad 
 Reedeti võiks auto naabriümbruses ringi sõita ja kontrollida noortekampu 
 Võidelda aktiivsemalt narkomaania vastu 
Koostöö erinevate  Abistada politseid tema töös 
organisatsioonidega Koostöö politseiga 
 Munitsipaalpolitsei peaks sagedamini elanike kaebused ära kuulama 
 Munitsipaalpolitsei võiks kohal olla 
 Omavalitsus dikteeriks politseile vajalikke ülesandeid 
 Rohkem koostööd naabrivalvega 
 Sektoreid võiks rohkem olla, majanduslik abi 
 Toetada väiksemaid ühistuid rahaliselt 
 Tõhustama, jälgida, et tegevus toimiks 
 Võiks toetada naabrivalvet - materiaalselt või tunnustades 
Korrakaitse Lisapatrullid linna poolt makstult 
 Luua korrakaitsepunkte; kõnniteed korda 
 Ohjeldada Loksa piirkonda, tagada korda 

 
Organiseerida lisateenust (turvateenust); vähempakkumise korras kõigile 
valvesüsteemid paigaldada 

 Palgata tööle rohkem politseinikke 
 Panna patrull liikuma, kuna maju tekib juurde 
 Patrullteenistust 
 Politsei palga tõstmine 
 Politseinike palku tõsta 
 Politseinikke võiks rohkem olla, kes korda kaitseks, liiguks 
 Rohkem patrulle liikuma väljas 
 Turvapatrulli saamine valda 
 Vaadata rohkem korra järele tänavatel; pöörata narkomaaniale tähelepanu 
Majaomanikega  Mahajäetud hoonete omanikud kutsuda - mis majadest saab 
tegelda Nõuda majaomanikelt territooriumi korrashoidu 
Valgustus On juba üht-teist teinud; valgustus 

 
Parem tänavate valgustatus; korra tagamine; kahtlaste majade omanike otsimine, et 
seal kahtlast kontingenti ei oleks, tulekahjusid ei tuleks 

 Pargis võiks olla rohkem valgustust 
 Probleemid tänavavalgustusega 
 Rohkem valgustust 
 Tänavad võiksid olla paremini valgustatud 
 Tänavate valgustamine, et kõikjal oleks valge 
 Tänavate valgustuse paremaks muutmine, vältida pimedat ala 
 tänavavalgustus 
 Tänavavalgustus 
 Tänavavalgustus (on kohati puudulik) 
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 tänavavalgustus, kõnni- ja sõiduteed, piirdeaiad korda 
 Tänavavalgustus; palgata korrakaitset, patrulle rohkem 
 Tänavavalgustust panna 
 Tänavavalgustust parandada 
 Tänavavalgustust vaja 
 Valgustus 
 Valgustus igale poole 
 Valgustus paremaks 
 Valgustuse parandamine, tänavasiltide korrashoid 
 Valgustuse üles panemine 
 Valgustused 
 Valgustust parandada; naabrivalve piirkondade suurendamine 
Turvakaamerad Rohkem kaameraid üles panna 
 Turvakaamerate paigaldamine 
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Lisa 5. Teemad, mille osas vajatakse täiendavat koolitust. 
 
Ei ole vaja Ei ole vaja 
 Kõik koolitused töö poolt tasuta juba olemas 
 Taolist kirjandust on juba väga palju, seetõttu pole seda enam vaja 
Naabrivalve  Naabrivalve põhimõtetest 
tegevuse 
kohta Tahaks oma majas teada naabrivalve kohta 
 Informatsiooni antud organisatsiooni tegevuse tulemuste kohta 
 Teadetetahvel naabruses toimuvast, kus oleks juhtumid ja olukord kirjas 
 Võibolla selle kohta, mis ümberringi toimub, mis on peale sektori loomist paranenud 

Politsei  
Infost politsei tegevuse kohta - kas piirkonnas on abipolitseinik ja mis probleemide puhul 
temaga ühendust võtta 

tegevuse  Politseipoolseid nõuandeid ja koolitusi erinevates olukordades käitumise kohta 
kohta Instrueerimised, mida võibolla viiks läbi politsei 
Juriidilistes  Juriidilised küsimused, koostöö politseiga 
küsimustes Korteriühistu õigustealane nõustamine 
 Rohkem infot seaduste kohta 
 Seadusi ikkagi rohkem 
 Kuidas korrale kutsuda looduses viibijaid; mis õigused on eraomanikel 
Käitumine  Julgustada vanu inimesi teada andma; anda koolitust, kuidas käituda ohuolukorras 
ohuolukorras Tuleohutus, kuidas tulekahju korral käituda 
 Turvakoolitused, mida ise teha saab, kui politsei ei tule 
 Turvalisuse tagamine 
 Kuidas kaitsta ennast ja naabreid ohuolukorras 
Meelemürkide  Kahtlase kontingendi äratundmine (narkomaanid) 
mõju all  Vanematele koolitus, kuidas tunda ära narkouimas noorukeid 
olevate 
inimeste kohta 

Teave joodikutega käitumise kohta; kuidas reageerida koerale, kes tuleb aiast välja 
jooksjale kallale 
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Lisa 6. Ettepanekud MTÜ Eesti Naabrivalve töö edasiseks arendamiseks 
 
Rohkem  Aeg-ajalt meelde tuletada oma tegevust; andmebaase uuendada 
infot Elanikkonda rohkem teavitada 
 Endast rohkem teada anda üldsusele 
 Ennast aktiivselt reklaamida; välja anda infot tehtu kohta 
 Grupijuhid rohkem instrueeriks ja käiks inimeste juures rääkimas-selgitamas 
 Informeerida rohkem 
 Inimestele selgitama lähemalt Naabrivalvet 
 Jagada infolehti Naabrivalve kohta 
 Kui inimesed ei mõista, et neil on seda vaja, pole mõtet midagi teha 
 Peaksid informeerima, mida teevad täpselt 
 Põhimõtete ja toimimise selgitamine inimestele 
 Raske teha, tavainimene suurt ei teagi, mis võimalused tal seoses Naabrivalvega on 
 Rohkem infot ülelinnaliselt 
 Rohkem materjali saata 
 Rohkem reklaami 
 Rohkem reklaami teha, enam inimesi kaasa haarata; informeerida elanikkonda 
 Rohkem selgitustööd 
 Selgitada organisatsiooni tegevust rohkem 
 Suhelda rohkem sektoritega, anda välja infolehti, brošüüre, tihendada koostööd 
 Teavet jagama rohkem 
 Teavitada kõiki liikmeid naabrivalve olemasolust 
 Teavitada olukorrast, rohkem informatsiooni 
 Tegevusest ja tulemustest rohkem teavitada 
 Teha inimestele rohkem selgitustööd, neid rohkem kaasa haarata 
 Tulemustest rohkem infot (headest tulemustest) 
Teha  Asju juurde õppida, peab täiendama ennast 
koolitusi Koolitus läbi viia inimeste kodu lähedal, ainult sildist ei piisa 
 Leida usaldusväärsed partnerid ja neid koolitada 
 Rohkem teavet, koolitusi, teabepäevi 
 Rohkem tähelepanu turvalisuse koolitusele 
 Tuleks kohale ja viiks praktiliselt koolituse kõigile läbi 
 Täiendada ennast 
Kõik toimib  Ei ole ettepanekuid, siiani kõik väga hästi olnud 
väga hästi Ei oskagi öelda - kui ei ole probleeme, ei ole ka ettepanekuid 
 Ei tea, mida veel - praegu piisavalt arendatud ja kokkuvõttes töötab 

 
Elavad maal juba 30 aastat ning naabrid juba 30 aastat valvavad teineteist ja mitte midagi 
pole juhtunud - ei oska öelda 

 Et ikka püsiks, on hea süsteem 
 Jätkata samas vaimus 
 Kõik on hästi 
 Kõik toimib 
 Kõik toimib suurepäraselt, ei ole ettepanekuid 
 Kõik toimib, pole ettepanekuid, asi ka selles, et liiga vähe aega tegutsenud 
 Kõik töötab hästi 
 On end heast küljest näidanud - konkreetseid soovitusi pole 
 Samas vaimus edasi 
 Samas vaimus jätkata tööd 
 See on nii hästi organiseeritud, et paremini enam ei saa 
 Tegevusega rahul - ettepanekuid pole 
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 Tehke ikka sama edasi, kasulik asi 
 Täitsa rahul, pole ettepanekuid 
 Täitsa toimib 
 Vanas vaimus edasi jätkamine 
 Võiks samamoodi jätkuda 
Ei ole kursis Ei kujuta ette, mismoodi peaks naabrivalve toimima 
 Ei ole ettepanekuid, mul puudub nende tegevusest ülevaade 
 Ei ole ettepanekuid, Naabrivalve läheb kaugelt mööda 
 Ei ole kursis nii hästi, et hakata ettepanekuid tegema 
 Ei ole tegevusega kursis - ei tea 
 Ei tea täpselt, millega tegeleb, seega ei oska ka soovitusi jagada 
 Ei tea väga palju Naabrivalve tegevuse kohta, mis ettepanekuid mul olla saaks 
 Ei tea, mida praegu korraldanud on; nädalavahetusel rohkem 
 Ei tea, millega see õieti tegelebki, nii et raske öelda 
Tegevust  Et aitaksid sektorit tegutsemises, mitte ainult alustamises; tegeleksid monitooringuga 
arendada ja Jätkata, tugevdada tegevust 
laiendada Konkreetsem, mitte ainult lehed ja sildid 
 Konkreetsemaks ja läbipaistvamaks muuta - kes on kes ja kes mida teeb 
 Laiendada oma tegevust sama jõuliselt kui seni 
 Laiendada; infot 
 Rohkem toetust otsida ja tegevust laiendada 
 Tegevuse järjepidevuse hoidmine; pärast sektori avamist pole midagi kuulda olnud 
 Tegevusi edasi arendada ja süvendada 
Liikmete  Et inimesed sekkuksid enam 
aktiivsust Inimesed! Olge tähelepanelikud! 
 Kord majas ikka oleks 
 Kõik peaksid hoidma kõikidel majadel silma peal 

 
Naabrivalve ei tohiks jääda ainult sõnakõlksuks; väikene üritus korraldada, kuhu saaks 
peredega minna ja teistega tuttavaks 

 Otsida üles entusiastid, kes korraldaks 
 Pole väga teemas sees; suur maja, tuleks luua rohkem kontakte, suhtlust 
 Rohkem aktiivsust 
 Rohkem kohapeal kokkusaamisi, külas võiks olla kord kvartalis ikka 
 Rohkem koosolekuid ja informatsiooni jagada 
 Rohkem organiseerimist valvamisel, keegi ei tea, kas keegi valvab hetkel või mitte 
 Rohkem suhelda, kokku tulla, informatsiooni rohkem 
 Tahaks näha suuremat efektiivsust, et tegutsetaks aktiivsemalt 
 Teatud aja tagant võiks korraldada ikka mingeid kokkusaamisi, et loodud asi toimiks 

 
Toimivate sektorite puhul vaadata, mis toimingud oleks võimalikud; et liitumine ei oleks 
vaid plaaniline, et toimuks ka aktiivselt midagi, kui Naabrivalvega liitunud on 

 Töötaks nii, et see toimiks ja et inimesed hoiaksid rohkem kokku 
 Võiks olla massilisem; sildid on küll väljas, aga töö võiks olla massilisem 

Koostöö 
Kõrvalpiirkonnad võiksid oma esindaja välja panna ja konsulteerida piirkonna 
probleemide üle (laiema piirkonna kohta) 

 Peaks olema rohkem kohtumisi politsei, omavalitsuse ja inimeste vahel 
 Peaks rõhuma veel rohkem naabrite omavahelisele koostööle 
 Rohkem koostööd 
 Rohkem koostööd politseiga 

 
Tähtis on tõhustada koostööd riigiga, sest eraisik ei peaks erafirmalt tellima turvateenust, 
kaitse peaks olema riigi poolt tagatud 

 Vaja olla "kollektiivile lähemal", efektiivsemalt töötada 
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Konkreetsed  MTÜ Naabrivalve võiks aktiivsemalt reageerida, kui on midagi juhtunud 

tegevused 
Paigaldada majja videokaamerad; kuidagi territooriumi piirata, et ebasoovitavad sisse ei 
pääseks 

 Rohkem korra järgi valvata 
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