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MTÜ EESTI NAABRIVALVE  

 

Eesti Naabrivalve sai alguse elanike soovist ai- 

data  kaasa  oma  turvalisuse  parandamisele.  

Mõte sai teoks 2000. aasta 5. mail, mil tegevust  

alustas MTÜ Eesti Naabrivalve. Ühing on loo- 

dud, et  

•  aidata elanikel alustada naabrivalvega ko- 

dukohas;  

•  toetada erinevaid turvalisust parandavaid  

tegevusi;  

•  olla  koostööpartner  politseile,  kohalikele  

omavalitsustele ja teistele organisatsiooni- 

dele;  

• teavitada ja koolitada elanikke turvalisuse 

valdkonnas; 

• edendada kodanikuühiskonda. 



 

 

 

 

MIS ON  

NAABRIVALVE?  

 

 

Naabrivalve on Sinu ja Sinu naabrite ühine te- 

gevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Ühi- 

sesse tegevusse kaasatakse naabrid, politsei,  

kohalik omavalitsus ja naabrivalve ühing.  

Malle teab, et tema naaber Eerik võtab lehed  

postkastist, kui Malle reisil on. Irina julgeb saa- 

ta oma 8 aastase poja maja taha mänguväljaku- 

le mängima, sest ta teab, et Anu näeb aknast,  

mida lapsed teevad. Mati külalised võivad parki- 

da oma auto Riina maja ette, sest Mati oli enne  

Riinaga telefonitsi selles kokku leppinud. Iga  

aasta 1. mail saavad naabrid kodulähedases  

pargis kokku, et koristada ümbrust, süüa koos  

kringlit ja ajada omavahel lihtsalt juttu.  



 

 

 

 

MIKS LIITUDA NAABRIVALVEGA  

Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi.  

Naabrivalve abil on Sul lihtsam naabritega tuttavaks  

saada, nii on kergem märgata võõraste kahtlast te- 

gevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad  

teie piirkonna ja teevad teie tegevuse nähtavaks ka  

teistele.  

Eesti Naabrivalve ühing korraldas koostöös Tartu  

Ülikooliga 2006. aastal küsitluse naabrivalvega liitu- 

nud elanike hulgas. Uuringu tulemusena selgus, et: 

• 

• 
• 

67% vastanutest tunnevad end pärast naab- 

rivalvega ühinemist kodupiirkonnas turvalise- 

malt; 

72% vastanutest teab, et abi on lähemal;  

naabrivalvega ühinedes on paranenud suhted 

naabritega.  

Politseitööst on teada juhtum, kus korterivaras põh- 

jendas naabrivalve plakatita majja vargile minekut  

niimoodi: „sest [naabrivalve plakatiga majas] kuna- 

gi ei tea, millise akna taga inimene politseisse he- 

listab !“  

Ühes äsja loodud naabrivalve sektoris olid problee- 

miks hoolimatud autojuhid, kes kihutasid lasteparki  

viival teel. Naabrid kirjutasid ühiselt alla pöördumi- 

sele, mis viidi kohalikku omavalitsusse ning taotleti  

teele kiirust piiravat tõkist. Nüüd on liiklus pargi üm- 

ber muutunud rahulikuks ja turvaliseks.  



 

 

 

 

KUIDAS NAABRIVALVE TÖÖTAB?  

Naabrivalve põhimõte on lihtne: kui märkad, siis rea- 

geeri!  

•  Naabrivalve sektori loomiseks sõlmitakse koos- 

tööleping naabrivalve sektori, politsei, kohaliku  

omavalituse ja MTÜ Eesti Naabrivalve vahel. 

• 

• 

• 

• 
• 

Lepinguga määratakse ühised toimingud. 

Saad naabrite kontaktandmed, et võtta vajadu- 

sel kiiresti ühendust. 

Lisaks on koostöölepingus määratud kontaktisik 

politseist, kohalikust omavalitsusest ja MTÜst 

Eesti Naabrivalve. 

Naabrivalvega liitumisel ei pea Sa oma igapäe- 

vast elurütmi muutma, oluline on olla tähelepa- 

nelik ja oma võimaluste piires sekkuda! 

Häid mõtteid on üheskoos lihtsam ellu viia! 

Naabrivalve sektorid saavad abi ja toetust MTÜlt 

Eesti Naabrivalve.  

Poodi minema hakates märkas Mare, et naabri kor- 

teri uks on irvakil. Kuna naabrivalvega liitudes sai  

igaüks oma naabrite telefoninumbrid, sai Mare kohe  

naabrimehele helistada. Naabri-Elmar ütles, et ke- 

dagi pole kodus ja uks peaks lukus olema. Seepea- 

le helistas Mare kohe politsei numbrile 110 ning kut- 

sus abi. Tänu Mare tähelepanelikkusele ja oskusli- 

kule tegutsemisele sai politsei vargad kätte ja var- 

gus sai ära hoitud.  



 

 

 

KUIDAS LIITUDA NAABRIVALVEGA?  

1.  Naabrivalvega alustamise eelduseks on Sinu  

huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu.  

2. Jaga mõtet oma naabritega või võta naabrival- 

 ve ühinguga ühendust, et koos oma naabritele  

 liikumisest rääkida.  

3.  Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks kü- 

lapäeval, 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 sektori vanem.  

5.  Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liik- 

meid koostööpartneritega suhtlemisel  

6.  Täitke ühingust saadud blanketil nimekiri elani- 

kest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühi- 

neda ja edastage nimekiri naabrivalve ühingule.  

7.  Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt  

ettevalmistatud koostöölepingu sõlmimisega.  

8. Uue  sektori  liikmed  saavad  oluliste  numbri- 

 te lehe kõikide naabrite ning koostööpartnerite  

 kontaktidega ja infomaterjalid nõuannetega tur- 

 valisuse parandamiseks.  

9.  Naabrivalve  piirkonna  märgistamiseks  saate  

vajaliku arvu plakateid ning kleebiseid.  



 

 

TURVALISUS  

 ON KOOSTÖÖS  

LOODUD VÄÄRTUS!  
 
 
MTÜ Eesti Naabrivalve  

Tel/faks: 6 522 522  

Mobiil: 51 36 630  

E-post: info@naabrivalve.ee  

 www.naabrivalve.ee  

http://www.naabrivalve.ee/


 
 


