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Tegevusaruanne
Eesti Naabrivalve põhikirjaliste eesmärke täitmine 2021. aastal:
1. Ühingu juhatus ja töötajad
2. Põhitegevused
3. Infosüsteemi ja kodulehe edasiarendus
4. Eakate häirenuputeenus
5. Koostöö ja välissuhete arendamine
6. Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks:

Olulisemad ühingu rahastajad 2021. aastal olid: Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet (tegevustoetus).

1.Ühingu juhatus ja töötajad
Ühingu tegevust korraldas neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Veiko Randlaine, Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur), kes valiti 21.06.2021 toimunud
üldkoosolekul järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks 2021-2024. Juhatuse tööd juhtis juhatuse esimees Tiina Ristmäe. Aasta jooksul viidi läbi
12 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed ühingu juhtimise eest tasu ei saanud.
Käsunduslepinguga igapäevaselt töötavaid isikuid oli 2021. aastal 1, kellele arvestati töötasu 23 247 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 7 857 eurot).
Teenuslepingu alusel osteti sisse raamatupidamise-, andmesisestaja- ja maakondliku arendusjuhi teenust.
11.10.2021 sõlmiti praktikaleping Tallinna Majanduskooli e-turundusspetsialisti ET219 kursuse õpilasega. Praktika maht on 351 astronoomilist
tundi ning leping kestab kuni 17.04.2022. Praktikandiga sõlmiti ka käsundusleping, mille eesmärgiks oli ühingu kodulehe kokkulepitud osade
tõlkimine eesti keelest vene keelde.
Lisaks ühingu töötajatele aitasid eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha
turvalisuse suurendamiseks. Täname kõiki vabatahtlikke ühingu arengusse panustamast!

2.Põhitegevused
2021. aastal loodi 9 uut naabrivalve piirkonda, millesse kaasati 135 majapidamist. Regionaalselt loodi enim uusi piirkondi Harjumaale ja
Raplamaale, millest kummassegi 3. Harjumaal ja Raplamaal liitus naabrivalvega kokku 97 (Harjumaa 58; Raplamaa 39) majapidamist.
Naabrivalve loomise peamised põhjused, mida piirkonnavanemad lepingute allkirjastamise ajal välja tõid, on soov ennetada kuritegevust ja
vähendada seeläbi varguste arvu naabruskonnas, oskust märgata riske ning teha koostööd ja liita kogukonna liikmeid. Olulisel kohal on ka
kogukonnaliikmete koostöö nähtavaks tegemine võõrastele läbi naabrivalvepiirkonda tähistavate plakatite. Toodi välja ka, et varasemalt on
piirkonnas siiski varguseid esinenud, mida nüüd koostöös soovitakse ära hoida.
Aasta jooksul pöördusid piirkonnavanemad ühingu poole informatsiooni saamiseks peamiselt naabrivalve piirkonna loomist puudutavatel
küsimustel, uute liikmete lisamiseks piirkonna liikmete nimekirja, paluti abi uue piirkonnavanema leidmiseks, tunti huvi elukeskkonda turvalisuse
tõstmise võimaluste kohta, sooviti teavet video- ja valveseadmete, avaliku korra, tuleohutuse, kindlustuse, parkimise korralduse jne teemade
kohta. Piirkonnavanemad pöördusid 2021. aastal ühingu poole nõu saamiseks 39 korral.
Ühingu liikmete nimekirjade (10 898 liiget), ehk infolehtede haldus sisaldab endas kontaktide ajakohasena hoidmist ja nimekirjadesse
muudatuste sisseviimist vastavalt piirkonnavanematelt saadud informatsioonile. Nimekirja uuendamiseks vajalikku informatsiooni küsitakse
ühingu poolt vähemalt kord aastas kõikidelt piirkonnavanematelt aastaaruande vahendusel. Ajakohaste nimekirjade olemasolu on vajalik
ennetustöö tarbeks kui ka politseile, kes kasutab võimalust piirkonna liikmetega otsekontakti saamiseks ning informatsiooni edastamiseks ja
hankimiseks. Aasta jooksul andsid piirkonnavanemad muudatustest teada nii aastaaruande vahendusel kui ka aktiivsemad piirkonnavanemad
teatasid muudatustest omal algatusel üldjuhul e-kirja vahendusel kohe, kui need tekkisid. Aktiivselt pöörduvad ühingu töötajad ka ise
piirkonnavanemate poole, kes aasta jooksul uuendustest teada ei ole andnud või jätavad aastaaruande täitmata. 2021 aastal viidi muudatused
sisse 39 piirkonna nimekirjas. Ühingu töötajate poolt aidati piirkonna liikmetel leida uued vanemad 7 piirkonnale.
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Naabrivalve piirkonda tähistavate plakatitega, millel on kirjas “Naabrivalve piirkond”, ühingu logo visuaal ning telefoninumber ja kodulehe
aadress, tähistatakse piirkondasid, kus tegutsevad kohalikud kogukonna liikmed ühiselt elukeskkonna turvalisuse tõstmise nimel. Kõik
piirkonnad sõlmivad tegevuse alustamiseks neljapoolse lepingu, mille allkirjastavad kohaliku omavalitsuse juht, politseijaoskonna juht,
Naabrivalve tegevjuht ja kohalik piirkonnavanem. Naabrivalve kaubamärk omab Patendiameti kaitset ja sellest tulenevalt ei või seda ühingu
nõusolekuta omal äranägemisel kasutada või lepingut sõlmimata naabrivalve piirkonda tähistavat plakatit paigaldada. 2021. aastal vahetati
olemasolevates piirkondades välja 33 plakatit.
Ühingu poolt informeeritakse liikmeid piirkonnas valitsevate riskide kohta, et inimesed oskaksid oma vara paremini kaitsta ja ennetusabinõud
tarvitusele võtta. Informatsioon saadakse peamiselt teistelt liikmetelt, piirkonnas viibivatelt isikutelt või politseilt. 2021. a. edastati
naabrivalvepiirkonna liikmetele üldiseid teateid kui ka suunatud informatsiooni ühingu infosüsteemi hulgipostitussüsteemi vahendusel 25-l korral.
Edastatud informatsiooni hulka kuulusid näiteks politsei teavitused, uuringutes osalemise kutsed, liikmete nimekirjade uuendused,
sissemurdmistest-, lähipiirkonnas toimunud vargustest- ja kadunud asjadest teavitamine, õnnitlused tähtpäevade puhul ning ühingu
tegemised/toimetamised jms.
Naabrivalve ühing pakub endiselt oma liikmetele kui ka naabrivalve piirkondade loomisest huvitatud inimestele tasuta koolitusi. Ühingu poolt
korraldatavad koolitused käsitlevad turvalise elukeskkonna loomist selle kõige laiemas tähenduses. Koolitused on üles ehitatud siseturvalisuse
arengukava põhimõtetest lähtuvalt. Koolitused viiakse läbi koostöös partneritega peamiselt politseist ja päästest, aga ka vastavalt koolituse
sisust tuleva teema valdkonna spetsialistidega.
Naabrivalve poolt korraldatavatele ümarlaudadele kaasatakse alati ka piirkonnapolitseinikud ja vajadusel ka kohaliku omavalitsuse või pääste
esindajad, kes annavad piirkonna elanikele edasi kõige värskema informatsiooni kohalikku turvalisust ja riskide ennetamist puudutavatel
teemadel.
Koolitusi ja ümarlaudasid korraldati 2021. aastal kokku 8 korral.

3.Infosüsteemi ja kodulehe edasiarendus
2021. aastal jätkati Eesti Naabrivalve ühingule kuuluva infosüsteemi tehniliste edasiarendustega. Ühingu kodulehel avaldati venekeelne leht, mis
tõlgiti eetikeelse põhjal. Oluline on siinkohal välja tuua, et kodulehe jooksvaid uudiseid vene keelde tõlkima ei hakata. Arendamist vajab veel
ühingu kodulehe ingliskeelne leht.

4.Eakate häirenuputeenus
Eakate turvalisuse tõstmiseks ja tuleohutusriskide vähendamiseks pakutakse jätkuvalt eakate ohutusele suunatud tasulist sotsiaalse taustaga
häirenuputeenust. Teenus annab üksi elavatele eakatele kindlustunde, sest abi vajamise korral on võimalik häirenupuga kiiresti ja minimaalse
pingutusega lähedastele või naabritele soovist teada anda. Samuti on häirenupusüsteemi üheks komponendiks suitsuandur, mis edastab
häireteate lähedaste kontaktisikute või naabrite mobiiltelefonile ning vähendab seeläbi tuleõnnetusse sattumise riski. Teenus toetab Päästeameti
eesmärke, milles soovitakse vähendada inimeste tuleõnnetustesse sattumise kahjusid ja täidab muuhulgas ka siseturvalisuse arengukava
eesmärke.

5.Koostöö ja välissuhete arendamine
2021. aastal sõlmiti Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning MTÜ Eesti Naabrivalve vahel kolmepoolne koostööleping järgnevaks
kümneks aastaks.
2021. aastal oli ühingul Siseministeeriumiga 21 töökoosolekut, mille käigus arutati kolmepoolse lepingu tingimusi, vabatahtlike tunnustamist,
sotsiaalseid suundumusi, kriisikommunikatsiooni, kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamist elukeskkonna turvalisuse tõstmisel,
siseturvalisuse rahulolu-uuringu naabrivalve ploki küsimusi, abipolitseinike auditi tulemuste tutvustust, ühingu panust Sisekaitseakadeemia
kadettide loengute läbiviimisel, lõputööde juhendamisel ja kaitsmiskomisjonides osalemise teemal jt koostööküsimusi.
Ühing on Justiitsministeeriumi kriminaalpreventsiooni töörühma liige. 2021. aastal oli ühing esindatud 5 korda Justiitsministeeriumi poolt
korraldatud preventsiooni töörühma koosolekutel. 2021. aastal olid teemadeks laste ohutus, valdkonnaülese tegevuskava ja komisjonide
ühendamine ning kuriteoohvrite kaitse Eestis.
2021. aastal pöörduti ühingu poolt kohalike omavalitsuste poole 9 uue naabrivalve piirkonna lepingu allkirjastamise küsimuses ning kahes
piirkonnas paluti kohaliku omavalitsuse abi naabrivalve piirkonda tähistavate plakatite väljavahetamisel. Mõlemal juhul oli linnaosa valitsus nõus
abistama ja plakatid välja vahetama.
Koostöö politseiga on ühingul väga tihe erinevatel tasanditel. PPA arendusosakonna puhul on tegemist lepingupartneriga, kellega lepitakse
kokku koostööd puudutavad eesmärgid ning jagatakse vajalikku informatsiooni või töötatakse välja uusi turvalisust puudutavaid materjale.
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Politseijaoskonna juhtide näol on tegemist osapoolega naabrivalvepiirkonna lepingus ning piirkonnapolitseinikega koostöös viiakse kogukonna
liikmetele läbi naabrivalve koolitusi ja ümarlaudasid. Samuti pöörduvad piirkonnapolitseinikud tihti ühingu poole informatsiooni saamiseks. 2021.
aastal oli ühingul Politsei- ja Piirivalveametiga üle 30 koostööteema, mida arutati või koostöös lahendati.
2021. aastal oli ühingul Sisekaitseakadeemiaga 5 kohtumist, mille hulka kuulusid loengute ettevalmistamine ja läbiviimine ning osalemine
magistriõppe lõputööde eelkaitsmise komisjonides.
Ühing on jätkuvalt turvanõukogu liige Harjumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal. Aasta jooksul toimus 11 turvanõukogu istungit.
Ühing oli 2021. aastal jätkuvalt kaasatud ennetus- ja eeskuju kampaaniasse Aga Mina. Kampaania eesmärgiks on suurendada elanikkonna
ohutusalast teadlikkust erinevates turvalisusega seotud valdkondades (agamina.ee).
Jooksvalt ja vajaduspõhiselt ollakse heas koostöös Abipolitseinike Kogu ja Päästeliiduga, aga ka Päästeameti jt institutsioonidega.
Ühing jätkab aktiivset koostööd EUNWAga (European Neighbourhood Watch Association), mille liige MTÜ Eesti Naabrivalve on alates selle
loomisest 2014. 2021. aastal andis Austriast pärit EUNWA looja ja tegevjuht Karl Brunnbauer juhtimise üle itaallastele. Uued juhid palusid Eesti
Naabrivalvelt intervjuud meie kogemustest koos fotoalbumiga ühingu tegevustest, mida kanti otseülekandena üle YouTube kanalis.
Ühing osaleb aktiivselt EUNWA 2.0 strateegia väljatöötamises.
Jätkus Moldova naabrivalve nõustamine.

6.Ühingu arengustrateegias seatud eesmärgid järgmiseks 9 aastaks:
Ühingu arengustrateegia järgmiseks 9ks aastaks vastavalt arengukavale hõlmab endas kuut peamist tegurit:
1) Naabrivalve piirkondades ennetatakse süütegusid, mille tulemusel tunnevad elanikud ennast naabrivalve piirkondades turvaliselt.;
2) Vähemalt 60% elanikkonnast on valmis liituma Naabrivalvega (mõõdame Siseministeeriumi uuringu kaudu);
3) Naabrivalve usaldusväärus tõuseb vähemalt 80%ni;
4) Käivitame uusi algatusi ja teeme koostööd turvalisuse valdkonnas tegutsevate institutsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas;
5) Eelisarendame naabrivalve piirkondade loomist maismaa piirialadele;
6) Lähisuhtevägivalla latentsuse vähendamine.

Kokkuvõtteks:
MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärne ja pädev partner lisaks elanikele ka politseile, päästele kui ka kohalikule omavalitsusele ja teistele
ametiasutustele, mistõttu kutsutakse ühingut jätkuvalt osalema messidele ja ohutuspäevadele ning esinema ettekannetega erinevatele
turvalisust puudutavatele seminaridele ja konverentsidele. Elanikkonna hulgas on naabrivalve tuntud tegevus ja info naabrivalvega liitumise
kohta on kergesti kõigile leitav. Naabrivalve on endiselt lihtne, populaarne ja usaldusväärne kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub
vabatahtlikkuse alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri.

Rohkem informatsiooni on võimalik leida ühingu kodulehelt: www.naabrivalve.ee.

Marek Väljari
Tegevjuht
Aprill 2022
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

11 118

10 007

1 266

1 314

12 384

11 321

12 384

11 321

Võlad ja ettemaksed

5 363

4 853

Kokku lühiajalised kohustised

5 363

4 853

5 363

4 853

6 468

2 630

553

3 838

7 021

6 468

12 384

11 321

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 040

1 063

7

Annetused ja toetused

60 000

60 000

8

2 750

3 677

9

63 790

64 740

Mitmesugused tegevuskulud

-32 134

-30 390

10

Tööjõukulud

-31 104

-30 515

11

Kokku kulud

-63 238

-60 905

552

3 835

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

1

3

553

3 838
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

552

3 835

48

-107

510

-194

1

3

1 111

3 537

1 111

3 537

10 007

6 470

1 111

3 537

11 118

10 007

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

2 630

2 630

Aruandeaasta tulem

3 838

3 838

31.12.2020

6 468

6 468

553

553

7 021

7 021

Aruandeaasta tulem
31.12.2021

9

Eesti Naabrivalve

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Naabrivalve 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.
Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid.

Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“
toodud tulemiaruande skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja pankade
rahaturufondide osakuid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded liikmete ja muude ostjate vastu on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud,
arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse
aruandeperioodi kuludesse.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem, kui üks aasta ja mille maksumus ületab 2000 eurot. Materiaalne põhivara
võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist
võimaldavatest väljaminekutest. Vara, mille maksumus ei ületa 2000 eurot, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel
kuludesse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumit arvestatakse lineaarselt
lähtudes vara kasulikust tööeast. Inventari amortiseeritakse 40% aastas.

Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi toetusi ja sihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja
tasud on mõeldud.
Varade sihtfinantseerimise korral kasutatakse brutomeetodit – sihtotstarbeliste toetuste arvel soetatud vara võetakse bilansis
arvele soetusmaksumuses ning varade soetamise toetuseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustisena. Soetatud vara amortiseeritakse
kulusse ning kohustis tulusse vara kasuliku eluea jooksul.
Saadud, kuid bilansipäevaks veel tuludes kajastamata sihtotstarbelised toetused näidatakse bilansis kohustisena real „Tulevaste perioodide
tulu sihtotstarbelistest toetustest“. Kohustis on liigitatud pika- ja lühiajaliseks.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Arvelduskontod

11 118

10 007

Kokku raha

11 118

10 007
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 066

1 066

1 066

1 066

200

200

200

200

1 266

1 266

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 114

1 114

1 114

1 114

200

200

200

200

1 314

1 314

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2021

31.12.2020

Maksuvõlg

Maksuvõlg

825

687

1 383

1 237

101

90

2 309

2 014

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2021

2020

3 957

3 957
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 554

1 554

Võlad töövõtjatele

1 500

1 500

Maksuvõlad

2 309

2 309

Kokku võlad ja ettemaksed

5 363

5 363

31.12.2020

12 kuu jooksul

4

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 339

1 339

Võlad töövõtjatele

1 500

1 500

Maksuvõlad

2 014

2 014

Kokku võlad ja ettemaksed

4 853

4 853

4

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2021

2020

1 040

1 063

1 040

1 063

2021

2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

60 000

60 000

Kokku annetused ja toetused

60 000

60 000

60 000

60 000

2021

2020

1 834

2 678

Mittesihtotstarbelised tasud
Sisseastumistasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

sh eraldis riigieelarvest

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

Häirenupu teenus
Plakatite ja kleebiste müük
Kokku muud tulud

916

999

2 750

3 677
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021

2020

434

348

3 898

3 250

26

29

3 957

3 957

686

692

Transpordikulud(kütus)

1 209

1 334

Ürituste ja kampaaniate korralduskulud

2 807

1 673

Plakatid, voldikud

2 356

2 225

Projektijuhtimine maakondades

7 391

7 307

Andmete haldus

4 440

4 940

Liikmemaksud

100

200

Reklaamikulud

428

836

IT Teenused

1 732

1 197

Telefon, andmeside

1 600

1 558

Ruumide kommunaal-ja hoolduskulud

1 070

844

Kokku mitmesugused tegevuskulud

32 134

30 390

2021

2020

23 247

22 807

7 857

7 708

31 104

30 515

1

1

31.12.2021

31.12.2020

580

571

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud
Autorendi kulud
Hoolduskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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