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Tegevusaruanne

Eesti Naabrivalve ühingu põhikirjalisi eesmärke täitsid 2019. aastal järgnevad peamised tegevusvaldkonnad:

1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine

2. Naabrivalve liikumise edendamine

3. Naabrivalve infosüsteemi ja kodulehe arendus

4. Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö

5. Üksi elavatele eakatele mõeldud häirenuputeenus

6. Kampaaniad Hea Naaber ja Hea Ametnik

Olulisemad ühingu rahastajad 2019. aastal olid: Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet (tegevustoetus), omavalitsusliidud.

Ühingu juhatus ja töötajad

Ühingu tegevust korraldas neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Veiko Randlaine, Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur), kes valiti 27.04.2018 toimunud

üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhtis juhatuse esimees Tiina Ristmäe. Aasta jooksul viidi läbi 11 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed ühingu

juhtimise eest tasu ei saanud.

Käsunduslepinguga igapäevaselt töötavaid isikuid oli 2019. aastal 1, kellele arvestati töötasu 22 610 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 7 643 eurot).

Teenuslepingu alusel osteti sisse raamatupidamise-, andmesisestaja- ja maakondliku arendusjuhi teenust. Lisaks ühingu töötajatele aitasid

eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha turvalisuse suurendamisel. Täname

kõiki vabatahtlikke ühingu arengusse panustamast!

Eesti Naabrivalve ühingu arendamine

Jätkati naabrivalve uute sektorite loomist ja olemasolevate liikmete andmebaasi korrastamist. Sektorite loomine on läbi aasta jooksev tegevus.

2019 aastal loodi 15 uut naabrivalve sektorit, millega liitus 196 kodu. Keskmiseks liikmete arvuks sektori kohta oli 13 majapidamist, mis on

väiksem võrreldes möödunud aastaga, mil antud näitaja oli 20. Uute sektorite liitumislepingud sõlmitakse 4 osapoole vahel, kus lepingu poolteks

on Naabrivalve ühing, loodav naabrivalve piirkond, kohalik omavalitsus ja politseijaoskond. Läbi lepingupartnerite luuakse koostöövõrgustik

piirkondliku turvalisuse tõstmiseks liitunud vabatahtlike liikmete näol. Huvi naabrivalvega liitumise vastu on jätkuv.

Aasta jooksul uuendati naabrivalve liikmete kontaktandmeid, mis naabrivalve igapäevase tegevuse juures on olulise tähtsusega töövahend

piirkondliku turvalisuse tõstmise protsessis. Uued sektorivanemad aidati elanikel leida 46 juba loodud sektorile, kus valdavalt esines olukord, et

sektorivanem oli piirkonnast ära kolinud, aga ühingut ei olnud sellest informeerinud ja enda asemele elanike hulgast uut inimest määranud.

Paljuski võtsid sellistel puhkudel sektorivanema rolli üle korteriühistud või külaseltsid. Ühingu poole pöörduti liikmete poolt, kui väljavahetamist

vajasid naabrivalvepiirkonda tähistavad plakatid, mis näiteks loodusmõjude tõttu olid päikesest heledaks pleekinud või harvemal juhul katki

läinud. Olenemata sellest, et ühingu poolt plakatite vahetamise vajadusele regulaarselt tähelepanu juhitakse, esineb paraku selliseid pleekinud

või purunenud plakateid siiski erinevates paikades veel, millest ühingut ei ole informeeritud või mida ühingu töötajad ei ole töö käigus veel

märganud. Naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid omavad kuritegevuse ennetustegevuse puhul preventatiivset mõju, mis on leidnud kinnitust

rahvusvaheliste teadusuuringute põhjal. Muu hulgas ühendavad need naabruskonna liikmeid ja on võõrastele signaaliks turvalisest piirkonnast

kui ka tugevast kogukonnast. Aasta jooksul paigaldati/asendati 87 naabrivalve plakatit. Eeltoodud lõigu puhul on tegemist järjepideva tööga.

2019 aastal jätkati Eesti Naabrivalve ühingule kuuluva infosüsteemi tehniliste arendustega. Arendus tõi endaga kaasa ühingu haldusvõimekuse

kasvu. Infosüsteem muutis kiiremaks ja tehniliselt kaasaegsemaks infovahetuse naabrivalve liikmetega. Edasiarendamise protsessis arendati

välja möödunud aastal alustatud statistika- ja raportite moodulid automatiseeritud aruannete genereerimiseks ning loodi ühendus

raamatupidamisprogrammiga.

Ühingu töötajad osalesid ettekannetega mitmetel vabaühendustele, politseiametnikele ja kohaliku omavalitsuse juhtidele suunatud

täiendkoolitustel, seminaridel ja konverentsidel.

2019 aastal jätkus arendusprojektidena kuriteoennetust puudutavate koolitusmaterjalide edasiarendamine. Koolituste puhul oli fookuses elanike 

teadmiste tõstmine suunatult elukeskkonna turvalisusele: CPTED (Crime prevention through environmental design), CCI (Cutting Crime Impact) 

lõhutud akna teooria ja tegevusrutiini teooria jt, läbi sotsiaalse aktiivsuse kasvatamise ja varavastaste kuritegude ennetamise piirkonnas. Ühingu 

poolt viidi läbi piirkondlikke koolitusi ja infopäevasid naabrivalve liikmetele. Koolituste läbiviimise protsessi kaasati aktiivselt ka 

piirkonnapolitseinikud, kes muuhulgas toetasid võrgustiku võimestamist. Koolitusi ja ümarlaudasid aidati 2019 aastal ette valmistada ja läbi viia 

kokku 15 korral, mis piltlikult öeldes teeb igas kuus pisut enam ühe koolituse. Arvestades ühingu haldusvõimekust on tegemist optimaalse 

mahuga. Koolitused toimusid: Häädemeestel, Neemel, Pirita sektoritele uues Sisekaitseakadeemia uues õppehoones, Keilas 2x, Jõhvis, 

Uuesalus 2x, Kilingi-Nõmmel, Paikusel, Sindis, Narvas, Rakveres ja Tallinnas. Vastavalt vajadusele kaasati koolituste läbiviimise protsessi veel
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päästjad, kohaliku omavalitsuste esindajad ja valvesüsteemide spetsialistid. Ühingu esindaja osales Omavalitsus liitude (Harjumaa, Ida-Virumaa,

Lääne-Virumaa ja Järvamaa) juurde loodud turvanõukogude töös, samuti Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti poolt korraldatud

turvapäevadel ja messidel. Ühing on kaasatud Siseministeeriumi poolt siseturvalisuse arengukava 2020-2030 koostamise töörühma, kus ühingu

ülesandeks on anda panus turvalisemate kogukondade programmi. Ühingu esindaja kuulub veel Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel

toimuva „Turvalise hoone märgise“ töögruppi ning Justiitsministeeriumi juurde loodud süüteoennetuse nõukogu kohaliku süüteoennetuse

töörühma.

Naabrivalve liikumise edendamine

Naabrivalve ühingu liikmetele pakuti jätkuvalt võimalusi end koolitada, ühingu liikmetel on võimalik valida 16 erineva teema hulgast huvipakkuv

koolitus. Läbi viidi peamiselt turvalisemate kogukondade ja turvalise elukeskkonna planeerimise teemalisi koolitusi. Elanikke informeeriti

naabrivalve tegevustest kodulehe, sotsiaalmeedia (340 postitust), trükimeedia ning tele- ja raadiointervjuude vahendusel. 2019. aasta jooksul

avaldati 28 ajaleheartiklit peamiselt kohalikes ajalehtedes. Ühingu tegevusi tutvustati ka mitmes tele- ja raadiointervjuus (teles 1 intervjuud ja

raadios 4 intervjuud).

Loodavatele ja juba tegutsevatele sektoritele pakuti nõustamisteenust, abi probleemide lahendamisel, tuge ametitega suhtlemisel. Eesti

Naabrivalve ühingu poolt jagati naabrivalve ja turvatemaatilist informatsiooni, milles sisaldusid uudised, nõuanded, statistika, tähelepanekud,

üleskutsed, kuritegevuse trendid ning info ühingu arengutest.

Viidi läbi „Hea Naaber“ kampaania, mille käigus otsiti Eesti inimeste abil parimat naabrit. Kampaania peaauhinna pani välja kampaania

koostööpartner AS Mariine Auto. Liikmete informeerimiseks kasutati e-kirja otsepostituse süsteemi, sotsiaalmeedia kanaleid internetis,

ajakirjandust ja raadiot. Peaauhind läks Viljandimaale.

Veel viidi läbi kampaania „Hea Ametnik 2019“. Antud kampaanias said Eesti elanikud jagada positiivseid kogemusi kokkupuutes ametnikega,

kes on pakkunud oma töös enamat kui neilt oodata võiks. Parimaid ametnikke tänati tänukirja ja teadmisi väärtustades lisati kingituseks raamat

omal valikul. Võit läks Läänemaale.

Perioodil 01.01-31.12.2019 liitus naabrivalvega 196 leibkonda 15 erinevast piirkonnast. 2019. aasta lõpuks oli naabrivalvega liitunud kokku 10

692 leibkonda 554 piirkonnast üle Eesti. Enamus uutest piirkondadest moodustati Harjumaal. Regionaalselt loodi enim uusi naabrivalve piirkondi

Harjumaale ja Valgamaale. Kõikides piirkondades käivitati naabrivalve tegevused tänu tublidele ja aktiivsetele kohalikele elanikele, kes hoolivad

oma kodukoha turvalisusest ja soovivad piirkonna turvalisuse tõstmiseks anda oma vabatahtliku panuse. Algatust ja koostööd toetasid

omaltpoolt politseiametnikud, päästeametnikud ning turvaettevõtete töötajad, kes aitasid läbi viia elanikele infopäevasid ning andsid inimestele

soovitusi, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta ja kuidas käituda ohuolukordades.

Tugev positiivne mõju oli jätkuvalt ka omavalitsuste toetaval suhtumisel. Eesti Naabrivalve ühing osales aasta jooksul 14 korral traditsioonilistel

turvalist elustiili propageerivatel üritustel, mida korraldasid ühingu koostööpartnerid. Sellised üritused olid turvapäevad, infopäevad, külapäevad,

laadad erinevates piirkondades üle Eesti. Sarnased turvapäevad on atraktiivsed ja külastajate hulgas leidub alati inimesi, kes naabrivalve

võimalused just seal enda jaoks avastavad.

Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö:

Ühing jätkas häirenupu teenuse pakkumist üksi elavatele eakatele. Lisainfot teenuse sisu ja maksumuse kohta saab www.naabrivalve.ee

A. Eesti Naabrivalve on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Eesti Naabrivalve osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja

Sihtasutuste Liidu töös passiivselt.

MTÜ Eesti Naabrivalve on Euroopa naabrivalveühinguid ühendava liidu EUNWA (European Neighbourhood Watch Association), mille peakontor

asub Austrias, asutajaliige.

2019. aastal osales Eesti Naabrivalve EUNWA tegevuse taaskäivitamises. Rahvuslik võrgustik on aja jooksul passiivseks jäänud ja tegevus

peaaegu olematu. Sellisel kujul ei täida võrgustik oma tegevuse eesmärke ja puudub igasugune väärtus liikmeskonnale. EUNWA juhtkond

kutsus kokku töögruppi, et edasisi tegevusi planeerida, Eesti Naabrivalve osales selles tegevuses. Arutlusel oli mitu võimalust, kuidas tegevust

jätkata. 2019. aasta lõpuks ei ole veel otsustatud, kas organisatsiooni tegevus lõpetatakse või tegevus jätkub uue juhtkonna eestvedamisel.

Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks:

Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks hõlmab endas viite peamist tegurit:

1. Naabrivalve liikumise leviku edendamine Eestis;

2. Naabrivalve liikmetega regulaarne infovahetus, naabrivalve sektorite nõustamine ja koolituste pakkumine;

3. Koostöö jätkamine riigiasutuste ja erasektori partneritega;

4. Teavitustöö avalikkuse informeerimiseks naabrivalve võimalustest;

5. Häirenupu teenuse pakkumine;

http://www.naabrivalve.ee/
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6. Väljaspool Eestit naabrivalve liikumise idee tutvustamine ja edendamine ning võrgustiku laiendamine.

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 ja populaarne kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub vabatahtlikkuse

alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri.

 

Täpsema lisainformatsiooni ja ülevaateid projektidest leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee.

Marek Väljari

Tegevjuht

Mai 2020
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 470 16 462

Nõuded ja ettemaksed 1 207 1 361

Kokku käibevarad 7 677 17 823

Kokku varad 7 677 17 823

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 5 047 15 262

Kokku lühiajalised kohustised 5 047 15 262

Kokku kohustised 5 047 15 262

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 561 2 521

Aruandeaasta tulem 69 40

Kokku netovara 2 630 2 561

Kokku kohustised ja netovara 7 677 17 823
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 479 2 815

Annetused ja toetused 74 778 63 744

Muud tulud 3 788 2 196

Kokku tulud 79 045 68 755

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 170 0

Mitmesugused tegevuskulud -45 555 -42 626

Tööjõukulud -30 253 -26 091

Kokku kulud -78 978 -68 717

Põhitegevuse tulem 67 38

Muud finantstulud ja -kulud 2 2

Aruandeaasta tulem 69 40
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 67 38

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 154 -191

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -10 215 -2 477

Laekunud intressid 2 2

Kokku rahavood põhitegevusest -9 992 -2 628

Kokku rahavood -9 992 -2 628

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 462 19 090

Raha ja raha ekvivalentide muutus -9 992 -2 628

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 470 16 462
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 2 521 2 521

Aruandeaasta tulem 40 40

31.12.2018 2 561 2 561

Aruandeaasta tulem 69 69

31.12.2019 2 630 2 630
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Naabrivalve 2019 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)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 6 470 16 462

Kokku raha 6 470 16 462
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 006 1 006

Ostjatelt laekumata

arved
1 006 1 006

Ettemaksed 201 201

Muud makstud

ettemaksed
201 201

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 207 1 207

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 160 1 160

Ostjatelt laekumata

arved
1 160 1 160

Ettemaksed 201 201

Muud makstud

ettemaksed
201 201

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 361 1 361

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 687 826

Sotsiaalmaks 1 237 1 485

Töötuskindlustusmaksed 90 108

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 014 2 419

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2019 2018

Kasutusrendikulu 9 175 4 065
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 533 1 533  

Võlad töövõtjatele 1 500 1 500  

Maksuvõlad 2 014 2 014 4

Kokku võlad ja ettemaksed 5 047 5 047  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 594 1 594  

Võlad töövõtjatele 2 362 2 362  

Maksuvõlad 2 419 2 419 4

Muud võlad 267 267  

Muud viitvõlad 267 267  

Saadud ettemaksed 8 620 8 620  

Tulevaste perioodide tulud 8 578 8 578  

Muud saadud ettemaksed 42 42  

Kokku võlad ja ettemaksed 15 262 15 262  

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 479 2 815

Kokku liikmetelt saadud tasud 479 2 815

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 74 778 63 744

Kokku annetused ja toetused 74 778 63 744

sh eraldis riigieelarvest 68 578 63 744

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 200 0

 

 

Riigi eelarvest laekunud toetused: 

 

Siseministeeriumilt on Eesti Naabrivalve tegevuskulude katteks laekunud 2019.aastal  

60 000 eurot. 

Aruandeperioodil võeti kasutusele 2018. aastal laekunud toetuse osa, muis oli ette nähtud 2019.aasta jaanuari ja veebruari  kulutuste katteks. 

 

Kohalikelt omavalitsustelt laekunud: 

 

IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 3500 EUR
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RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT 2700 EUR

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2019 2018

Häirenupu teenuse müük 3 044 2 196

Materjalide müük 477 0

Muud 267 0

Kokku muud tulud 3 788 2 196

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Koolitus-matka korraldamine 3 170 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
3 170 0

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 456 441

Mitmesugused bürookulud 7 369 6 787

Lähetuskulud 0 4 816

Autorendi kulud 7 396 4 065

Hoolduskulud 1 403 1 283

Transpordikulud(kütus) 2 300 1 900

Ürituste ja kampaaniate korralduskulud 3 133 5 442

Plakatid, voldikud 5 089 3 157

osalemine koolitustel, konverentsid 0 15

Projektijuhtimine maakondades 7 620 7 110

Andmete haldus 4 440 4 237

Liikmemaksud 100 200

Reklaamikulud 968 855

IT Teenused 5 281 2 318

Kokku mitmesugused tegevuskulud 45 555 42 626
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 22 610 19 500

Sotsiaalmaksud 7 643 6 591

Kokku tööjõukulud 30 253 26 091

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 569 500


