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Sissejuhatus
MTÜ Eesti Naabrivalve edastas veebruaris 2020 naabrivalve sektorivanematele täitmiseks
2019 aasta aruande vormi. Aruannetest saadud info näitab sektorite aktiivsust ja annab ühingu
juhtkonnale ülevaate sektorites toimunud tegevuste kohta.

Metoodika

Aruande

vorm

koostati

2017

aastal

Google

vormide

põhjal

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjlVlrnSXXdAWkL0CdzzZebBFgPfF_huWu
evE608J5RLTwg/viewform). Vormi koostamise aluseks võeti varasemalt Wordi failina
kasutusel olnud blankett. Aruande vorm sisaldas 15 küsimust, millest 7 olid avatud vastustega
küsimused ning 8 valikvastustega küsimused. Lisaks sellele anti ka võimalus ettepanekute
esitamiseks vaba tekstina. Sisestada tuli ka täitja nimi, kontaktandmed ja sektor.
Aruanne edastati sektorivanematele e-posti teel, kus platvormina kasutati ühingu poolt 2019
aasta lõpus kasutusele võetud hulgipostituse platvormi Smaily. Nimetatud platvorm on seotud
ühingu infosüsteemiga, mis sisaldab kõikide sektorite andmeid, sh sektorivanema ja sektori
liikmete kontakte. Aruanne saadeti välja 18.02.2020. Kõige aktiivsem aruannete esitamine
toimus esitamisel päeval ning sellele järgnenud päeval, seejärel aruannete esitamine aktiivsus
langes. 05. märtsiks oli esitatud 62 aruannet. 10.03.2020 saadeti sektorivanematele
meeldetuletusmeil aruande esitamise kohta. Esitamiste osas võis täheldada taas sama trendi,
kus meeldetuletuse saatmise päeval ning sellele järgnenud päeval kasvas aktiivselt aruannete
esitamise aktiivsus ning seejärel võis taas täheldada aktiivsuse langust. 31. märtsiks oli esitatud
kokku 145 aruannet, mida võib pidada heaks tulemuseks. Näiteks 2018 aasta kohta esitati 73
aruannet ning 2017 aasta kohta 63 aruannet. Seega, aruannete esitamine näitab kasvavat trendi.
Esitatud aruanded koondati reaalajas Google keskkonnas küsitluse osana, mille põhjal
genereeriti vastustest automaatselt Google arvutustabeli kujul koondtabel.
Kokkuvõttes saab välja tuua, et 2019 aasta aruanne esitati ¼ naabrivalvega liitunud
sektorivanemate poolt, mis jätab järgnevateks aastateks rohkelt arenguruumi metoodika ja
aruannete kogumise viisi edasiarendamiseks.
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Küsimustik
Aasta-aruanne (vt lisa 1) sisaldas küsimusi sektori liikmete kontaktandmete muudatuste,
sektoris läbiviidud ürituste, mis võisid sisaldada nii koosolekuid kui ka koristuspäevasid, kohta.
Uuriti veel, kas sektoris on ennetatud või toime pandud õigusrikkumisi või lahendatud
heakorraga seotud probleeme. Küsiti koostöö kohta kohaliku omavalitsusega. Politsei- ja
Piirivalveameti poolt paluti lisada 4 küsimust, mis seotud piirkonnapolitseinike tööga ja
piirkonnapolitseinikelt abi saamisega. Uuriti veel, kas koostööpartneritest soovitakse kedagi
nimeliselt tänada. Esitati küsimusi ka ühingu kohta, mis sisaldasid üldiseid teadmisi ühingu
tegevustest kui ka paluti teada anda kui soovitakse enam teada ühingu poolt pakutavate
koolitusvõimaluste kohta ja lisaks teada anda olukorrast kui mõnes piirkonnas on naabrivalve
piirkonda tähistav plakat muutunud aja jooksul koledaks (pleekinud) või sootuks katki läinud.
Aruande täitjad said esitada ühingule ka vabas vormis ettepanekuid.
Kokkuvõtteks saab välja tuua, et aruandes on püütud katta kogu sektori naabrivalvealane
tegevus, koostöö partneritega ning teadlikkus ühingu poolt pakutava kohta.

Tulemused
2019 aasta aruanne esitati täitmiseks kõikidele naabrivalve ca 573 sektorivanematele. Ca on
lisatud seepärast, et peale esmase- ja meeldetuletusmeili saatmist saadeti ühingu
hulgipostitussüsteemi vahendusel aruanne ühele isikule, mis kirjutas üle väljasaadetud meilide
arvu. Järgnevatel aastatel tuleks sellisele tehnilisele detailile tähelepanu pöörata ja statistika
koostamise vajadusest lähtuvalt väljasaadetud meilide arv kas üles kirjutada või kordusteate
saatmiseks koostada koopia eelnevalt väljasaadetud meilipõhjast, mis tehniliselt tähendaks uut
postitust. Lisaks veel juhtus kordusmeili väljastamisel tehniline möödarääkimine infosüsteemi
arendajaga. Nimelt, ühingu juhi poolt paluti anmdesisestajal koostada uus meililist ainult
nendest sektorivanematest, kes aruannet veel täitnud ei olnud. Tehnilise rikke ilmnemisel
meilide väljasaatmise eel pöörduti infosüsteemi arendaja poole, et viimane aitaks tõrte
tuvastada ning meilid sektorvanematele välja saata. Arendaja aga ei teadnud uuest koostatud
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meililistist ning edastas meeldetuletusmeili aastaaruande täitmise kohta uuesti kõikidele
sektorivanematele.
Aruande esitasid ¼ naabrivalve sektorivanematest, ehk kokku 145 aastaaruannet vt joonis 1.

Joonis 1. Aruande koostamise ajaline graafik

Kohtaktandmete muudatused

Kontaktandmete muudatuse küsimuse kohta täideti 103 vastust, millest 29 puhul oli sektoris
liikmete kontaktandmetes vaja muudatusi sisse viia.

Sektoris läbiviidud üritused

Sektoris läbiviidud ürituste kohta täideti lahter 127 korral. Vastuste hulgas oli enimlevinud
tegevuseks ühised koristuspäevad/talgud, mida mainiti 33 korral. Välja toodi veel koosolekuid,
sh külakoosolek, mida mainiti 29 korral. Muude üritustena (9 mainimist) toodi välja
helkurikõnd, perepäeva või Jaanipäeva tähistamine või uuendatud nimekirjalisti koostamine.
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Märgiti ära ka sektori liikmete vahelist pidevat suhtlemist, mida mainiti 8 korral. Ühist
naabrivalve piirkonda tähistatavate plakatite paigaldamist mainiti 3 korral. Koolitusi mainiti 2
korral. 45 vastajat ütles, et nende sektoris ei ole üritusi läbi viidud ja 24 vastajat jättis lahtri
täitmata.

Kas sektoris on ennetatud õigusrikkumisi

Õigusrikkumiste ennetamise või heakorraga seotud probleemide kohta märgiti vastus 124
korral. 40 sektorivanemat täpsustasid oma vastuses, mida on tehtud. Vastuste hulgas toodi välja
82 korral, et õigusrikkumisi ei ole olnud või ei ole neid ennetatud. Vastuse lahtri jättis tühjaks
23 vastajat. 11 korral märgiti, et on märgatud kahtlast isikut või sõidukit. 6 vastajat märkis, et
on ennetatud õigusrikkumisi, näiteks alkoholi tarvitavate alaealiste korral ja veel et
õigusrikkumisi pole toimunud tänu naabrivalvele. Turvalisuse tõstmist elukeskkonnas märgiti
erinevate alaliikide kaupa, millest kahel korral toodi välja, et inimesed on hakanud rohkem
märkama. Märkamise all toodi välja ühel korral, et on reageeritud liigsele mürale, ühel korral
hulkuvatele koertele, ühel korral prügiprobleemile, ühel korral asjade ladustamist ühiselt
kasutatavas koridoris ja ühel korral liiklusrikkumisele. Turvalisust parandati läbi
tänavavalgustuse parandamise (1 korral), külapiiride tähistamisega omavalituse poolt (1
korral), valvekaamerate paigaldamise (1 korral), kiirustabloo paigaldamise (1 korral),
sissesõidutee parandamise (1 korral), sissesõidutee puhastamisega võsast (1 korral), tehti pargid
korda (1 korral), tehti heakorratöid (1 korral) ja mainiti veel pidevat selgitustööd 1 korral.

Sektoris toimepandud õigusrikkumised

Sektoris toimepandud õigusrikkumist puudutavale küsimusele anti 122 vastust, sellest 97
vastajat märgib, et õigusrikkumisi ei ole toime pandud ja 21 jättis vastuselahtri täitmata. Vara
rikkumist märgiti 4. korral, kus toodi välja sõiduki värki kriipimine, vandaalitsemine
vanatehnika varjupaigas, ukseklaasi lõhkumine, eravalduse ja naabrivalve piirkonda tähistava
plakati lõhkumine. 4 korral mainiti kihutajaid. 3 korral toodi välja vargus, millest ühe puhul
toodi välja ehitusplatsilt materjali äraviimine. 3 korral toodi välja öörahurikkumised ja kolmel
korral heakorrarikkumised. Kahel korral mainiti kahtlaseid isikuid. Ühel korral mainiti kahtlast
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sõidukit. Järgnevaid tähelepanekuid märgiti kõiki ühel korral: võõrad koeraomanikud
territooriumil, kus nad olla ei tohiks, parkimiskorra rikkumine, naaber ahistab, naabrite
vahelised tülid ja alaealised tarvitavad alkoholi.

Koostöö kohaliku omavalitsusega

Alljärgnevalt on toodud protsentuaalne jagunemine kohaliku omavalitusega koostööd
puudutava küsimuse kohta, mis on kokkuvõtvalt toodud joonisel nr 2.

Joonis 2. Turvalisust puudutav koostöö kohaliku omavalitsusega

Jooniselt on näha, et 74,3% (107 vastajat) vastajatest ei ole ühendust võtnud kohaliku
omavalitsusega ja 25,7% (37 vastajat) on ühendust võtnud kohaliku omavalitsusega.

Koostöö kohta kohaliku omavalitsusega andis täpsustatud vastuse ühendust võetud teema kohta
44 sektorivanemat. Vaadates küsimust tervikuna, siis 93 jättis lahtri täitmata ning 7 vastas, et
ei ole kohaliku omavalitsuse poole pöördunud. Viiel korral toodi välja, et teavitati kohalikku
omavalitsusust halbadest teeoludest, samuti viiel korral juhiti kohaliku omavalitsuse tähelepanu
liiklusolukorrale ja veel viiel korral tänavavalgustuse probleemile. Kolmel korral tõid
sektorivanemad välja, et kuuluvad ise korrakaitsekomisjoni ning seega infovahetus kohaliku
omavalitsusega on järjepidev. Heakorraprobleeme ja jäätmekäitlust toodi välja kahel korral.
Alljärgnevaid punkte mainiti kõiki ühel korral:
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•

Omavalitsus paigaldas tänavasildid

•

Ettepanekud turvalisuse tagamiseks

•

Valvekaamerad

•

Kiirusmõõdiku paigaldamine

•

Parkimisprobleemid

•

Abipolitseinike tegevus

•

Puude piiramine

•

Võõrad koeraomanikud laste mänguväljakul

•

KOV ei arvesta soovidega

Koostöö piirkonnapolitseinikuga

Koostöö küsimust piirkonnapolitseinikuga uuriti kolmest vaatest lähtuvalt: esiteks, kas on üldse
ühendust võetud piirkonnapolitseinikuga; teiseks, mis teemal piirkonnapolitseiniku poole
pöörduti ja kolmandaks, kas saadi pöördumisest abi.
Esimene küsimus antud plokis oli vastatav jah/ei vastusega. Vastustest on näha, et 2019 aastal
86,9% (126 vastajat) vastajatest ei pöördunud üldse piirkonnapolitseiniku poole.
Piirkonnapolitseiniku poole pöördus 13,1% (19 vastajat) vastajatest. Vastajate jaotus on toodu
alloleval joonisel nr 3.

Joonis 3. Koostöö piirkonnapolitseinikuga
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Teisele

küsimusele

antud

plokis,

uuriti

mis

teemadega

sektori

liikmete

poolt

piirkonnapolitseiniku poole pöörduti. Antud küsimusele andi vastuse 27 vastajat. 118 korral
jäeti vastuselahter täitmata ning 6 vastajat vastas eitusega. Viiel korral pöörduti
piirkonnapolitseiniku poole kahtlaste isikute teemal ja kahel korral kahtlaste sõidukite puhul.
Kolmel korral pöörduti liikluse teemal. Kahel korral pöörduti piirkonnapolitseiniku poole
kihutajate, kahel korral õiguskorra rikkumiste puhul, kahel korral hulkuvate koerte teemal. Ühel
korral varguste teemal, ühel korral sõidukite parkimise, ühel korral asjade ladustamisega ühiselt
kasutatavas trepikojas, ühel korral koostööteemal noorte päästeringi küsimuses ja vanatehnika
killavoori korraldamise küsimuses. Ühel korral teatati ärandatud mootorratta leidmisest ja ühel
korral mainiti, et vastaja tänaval on elukohaga seotud kaks politseiametnikku.
Kolmandale küsimusele antud plokis, uuriti vastuseid, kas piirkonnapolitseiniku poole
pöördumisega saadi abi. Antud vastuste plokis anti 43 vastust, millest 58,1% (25 vastajat) andis
eitava vastuse ja 41,9% (18 vastajat) vastajatest andis jaatava vastuse. 102 korral jäeti
vastuselahter täitmata. Vastuste jaotuslik suhe on kajastatud alloleval joonisel nr 4.

Joonis 4. Kas saite abi piirkonnapolitseiniku poole pöördumisega

Kokkuvõtvalt võib välja tuua, et kõik, kes vastasid „ei“ või jätsid vastuse märkimata, ei olnudki
politsei poole pöördunud. Need, kes politsei poole pöördusid, said ka abi, välja arvatud 2
vastajat, kes märkisid, et pöördusid küll politsei poole, aga abi ei saanud. 2 vastajat märkis, et
politsei poole ei pöördunud, aga abi said ikka.
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Nimelised tänud

Uuriti vastajatelt, keda nad sooviksid koostöö eest nimeliselt tänada. Küsimusele vastas 56
sektorivanemat, sellest 25 vastas eitusega. 92. korral jäeti vastus märkimata.

Esitatud tänuavaldused kategoriseeriti ning tuuakse välja alljärgnevas loetelus:
Kohaliku omavalitsuse ametnikud
1. Tõnu Kiiver. Häädemeeste valla spetsialist. Abi eest ohtlike jäätmete, tänavasiltide
paigaldamise ja teehoolduse eest.
2. Harald Kalmet. Häädemeeste valla spetsialist. Abi eest ohtlike jäätmete, tänavasiltide
paigaldamise ja teehoolduse eest.
3. Uku Talvik. Järva-Jaani - Kareda piirkonnajuht. Kogukonnakoostöö eest.
4. Vello Vilburg. Harku valla abivallavanem. Selle eest, et viib lubatu ellu.
5. Ain Puna. Endine vallavanem. Mõistis ja arvestas nii palju kui võimalik meie
ettepanekutega Kodala teede renoveerimise projektis. Ka pragune vallavanem (endine
abi vallavanem) on olnud toetav.
Politseiametnikud
1. Priit Söördi. Piirkonnavanem.
2. Enely Meho. Piirkonnapolitseinik. Väga tubli ja kiire reageerimisega.
3. Kristo Tamsalu. Piirkonnapolitseinik. Alati abivalmis ja põhjalik.
4. Otto Grünberg. Endine piirkonnapolitseinik. Aitas alati. Vastutulelik.
5. Andrus Väits. Piirkonnapolitseinik. Sõbralik ja alati abivalmis.
6. Kalev Kuuspalu. Piirkonnapolitseinik.
7. Helin Sopp. Piirkonnapolitseinik. Alati abivalmis ja koostööaldis.
Isikud
1. Jaak Lepik. Viru-Nigulas Koila-Unukse sektorivanem. Esitati teise sama valla
naabrivalve piirkonnavanema poolt.
2. Palamulla küla elanikud.
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Institutsioonid
1. Politsei (6 vastajat).
2. Päästeamet (1 vastaja).
3. Kohalik omavalitsus ilma täpsemalt nimetamata (5 vastajat).
4. Haapsalu Linnavalitsus (1 vastaja).
5. Hüüru Vabatahtlik Päästekomando (1 vastaja).
Muu
1. Kõigiga toimib kenasti vajaduspõhine koostöö.
2. Vajaksime rohkem abi ja nendega kontakti ning kontrollreide, kuna ajutiste üürnikega
on probleemid.
3. Teevad oma tööd. kuid otsustab kohus.

Ühingu poolt pakutavad koolitused

Uuriti sektorivanematelt jah/ei vastustega, kas ollakse huvitatud elukeskkonna turvalisust
puudutavatest koolitustest/seminaridest/ümarlaudadest oma piirkonna liikmetele. Küsimusele
vastati 130 korral, neist 62,2% (86 vastajat) vastas, et ei ole huvitatud. 33,8% (44 vastajat)
vastas, et on huvitatud. 15 korral jäeti vastus märkimata. Vastuste jaotuslik suhe on kajastatud
alloleval joonisel nr 5.

Joonis 5. Vastajate huvi ühingu poolt pakutavate koolituste vastu
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Koolitust puudutava osas uuriti veel, kas vastajad on huvitatud koolitusvõimalustest rohkem
teada saama. Anti 119 vastust, millest 68,1% (81 vastajat) vastas eitavalt. 31,9% (38 vastajat)
vastas jaatavalt. 26 jätsid küsimusele vastamata. Vastuste jaotuslik suhe on kajastatud alloleval
joonisel nr 6.

Joonis 6. Vastajate huvi ühingu poolt pakutavatest koolitustest rohkem teada saada

Naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid

Uuriti naabrivalve sektorivanematelt piirkonda tähistavate plakatite seisukorda. Vastuseid
esitati 136, millest 93,4% (126 vastajat) vastas, et plakatid on korras ning 7,4% (10 vastajat)
vastas, et plakat vajab vahetamist. 9 korral jäeti vastus täitmata. Vastuste jaotuslik suhe on
kajastatud alloleval joonisel nr 7.
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Joonis 7. Naabrivalve plakatite seisukord

Plakateid puudutavast küsimusest lähtuvalt, uuriti veel, kas sektorivanemad soovivad tellida
uusi plakateid. Telliti mõõdus 900x600 välja vahetamiseks 14 plakatit ja 1 plakat mõõdus
400x280. Vastuste jaotuslik suhe on kajastatud alloleval joonisel nr 8.

Joonis 8. Naabrivalve piirkonda tähistavate plakatite tellimused
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Sektorivanemate teadlikkus ühingu infokanalitest

Uuriti sektorivanemate teadlikkust ühingu infokanalitest. Küsimuses toodi välja koduleht ja
sotsiaalmeedia kanalid. Anti 140 vastust, millest 59,3% (83 vastajat) olid infokanalite
olemasolust teadlikud. 40,7% (57 vastajat) vastas eitavalt. 5 jätsid vastuse märkimata. Vastuste
jaotuslik suhe on kajastatud alloleval joonisel nr 9.

Joonis 9. Sektorivanemate teadlikkus ühingu infokanalitest

Sektorivanemate ettepanekud

Sektorivanematele anti võimalus avatud vastustena ettepanekute esitamiseks. Vastuse andis 51
vastajat, neist 10 vastas, et ettepanekuid ei ole. Vastamata jättis 94 vastajat. Välja toodi
alljärgnevad ettepanekud (ettepanekute sõnastus muutmata):
1. Elu on üldiselt lill, naabrivalve roll on praegu vaikselt tagaplaanil tiksuda :)
2. Kui uus koduleht tekib, siis oleks hädavajalik, et seal oleks kirjas elementaarne info
selle kohta, miks on (uuel korteriomanikul) hea naabrivalve sektoriga liituda. Hetkel
teeb kogu 'müügitöö' Naabrivalve sektori juht, naabrivalve.ee leht ei paku selleks tuge.
Kui seal ringi tuulata ja siit ja sealt lugeda, siis on võimlaik see info kokku saada, kuid
lehel peaks kindlasti olema väga selge ja konkreetne jutt selle kohta, miks on kasulik
olla Naabrivalve sektori liige. Sest täna ei ole mingit mõtet inimesele öelda - vaata lisa
ka lehelt naabrivalve.ee, sest seal ei leia ta mingit toetavat infot.
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Nõuande nurk on seevastu kodulehel väga hea nurk!
3. Altja külas võiks olla mõned tänavalgustuse lambit lisaks, sest see aitaks kaasa
turvalisusele külas. Pöördun selles küsimuses Haljala vallavalitsuse poole aga kindlasti
oleks abi ka teie toetusest selles küsimuses
4. Jõudu ja jaksu ka edaspidiseks!
Otsustasime minna oma sektoris üle elektroonsele kontaktide listile. Kas teil oleks
võimalik saata nt koopia oma listist, siis säiliks ka vana põhi, praegune on exceli tabel.
5. Jõudu töödes ja tegemistes. Jätkake samas vaimus! Aitäh Teile!
6. Kui on linnaga juttu, võiksid olla linna paigutatud klaasi-, paberi- jne prügikastid kuskil
tänava ääres, näit. vaba on veel tilluke nurgake Väike- ja Suur-Patarei ühinemiskohas.
Kui sinna just järjekordset klaasbetoonkoletist imekombel ei mahutata - Kalamajas on
iga sentimeeter täis ehitatud.
7. Tänud koostöö eest.
8. Piirkonna politseiniku poolt korraldatud infoõhtu võiks olla jälgitav ka Skype kaudu.
Praegu tähendab koosolekul osalemise soov reaalslet tööpäeva õhtu linnade vahelilst
sõitmist. Tänapäeval on selleks aga ka mitmed muud variandid :)
9. Paar ringkirja astast võiks koostada nõuete muutumise kohta, soovitustest ja
edulugudest jm
10. MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari teeb oma tööd südamega ja leiab
lahendusi, ükski küsimus ei ole jäänud vastuseta, ainult edu ja jaksu!
11. koostöös Haabersti Korteriühistute Ümarlaud ja KÜ juhatustega püüda luua ühiste
õuealade kortermajade koostöö - Naabrivalve ühine piirkond
12. Tänan hea koostöö eest
13. Ettepanekud hetkel puuduvad ,nende tekkimisel võtan ühendust teiega
14. Kõik toimib.
15. Tänan naabrivalvet olemaolu eest, kuna meie sektoris on praegu rahulik, aga see on
tänu tehtud tööle, koostööle politseiga ja Naabrivalve abile
16. Kõike hääd, turvalist olemist!
17. Kuidas saan loobuda sektorivanema kohast?
18. Rohkem koolitusi
19. Oleks tore kui plakatit tohiks paigaldada liiklusmärgiga samale postile. Jõudu ja jaksu
tulevikuks ;)
20. jätkake samas vaimus
21. Edu Teile
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22. Naabrivalve ja kontstaabilte vaheline infovahetamise platform (i.e. app vms.).
23. politselie võiks anda võimalust lahendada pisirikkumisel materjaalsed kahjumid
kanattu ja riikuja vahel.Naiteks summas kuni 500 eurot.Või kohustada rikkujad
parandada oma kättega tehtud kahjum. Kuidagi nii.
24. palume korduvalt abi piirkonna politseinikult ja Päästeametilt, et asju ei ladustataks
korterelamute trepikodadesse, palume tulla kontrollima ja trahvima neid, kelle asjad on
laokil, mitte majade teisi elanikke; ka parkimine on suur probleem; palume teatada meie
haldurile, et piirkonna politseinik ja Päästeameti esindaja viibiksid üldkoosolekul, mis
enamikel ees, osadel on olnud
25. Edu naabrivalve korraldajatele
26. hetkel kõik kenasti, tänud!
27. Olgem terved!
28. Soovin teile edu!

Järeldused
Alljärgnevalt esitatakse aruannete põhjal järeldused
1. Tulenevalt asjaolust, et täidetud aruande esitas ¼ naabrivalve sektorivanematest, siis ei
saa tulemusi laiendada kogu valimile. Sõltumata sellest näitab see trendi, mida on
mööndustega võimalik laiendada üldpildi saamiseks.
2. Aruande esitajate hulk on aasta-aastalt kasvanud (lk 3) .
3. Aruanne on heaks meeldetuletuseks sektorivanematele piirkonna liikmete kontaktide
värskendamiseks, samuti sektori tegevuste läbimõtlemiseks ja mõtestamiseks.
4. Aruanne on heaks võimaluseks sektorvanematele sektorites toimuva kohta info
andmiseks.
5. Aruanne on heaks võimaluseks sektorivanematele tagasiside andmiseks koostööst
Naabrivalve ühinguga.
6. Aruanne on ka ühingu juhtkonnale kasulik viis sektoritest info- ja tagasiside saamiseks.
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7. Aruannete kokkuvõtte põhjal võib välja tuua, et sektorid ei ole just eriti aktiivsed oma
tegevustes, sest 145 vastajast ütles 69 (45 vastas, et midagi ei ole toimunud ja 24 jätsid
vastamata), et 2019 aastal sektoris midagi ühiselt ette võetud (lk 5-6).
8. Peamiste ühiste tegevustena toodi välja koristuspäev/talgud (33 vastajat) ja
koosolek/külakoosolek (29 vastajat) (lk 5-6).
9. Ühised koristuspäevad ja külakoosolekud on küll üldise turvalisuse tõstmise tähenduses
kasulikud, kuid ühingu nägu paistab sellest vähe välja.
10. Aruannete põhjal võib järeldada, et kuritegevuse ennetus sektorites on piisav, sest 145
vastaja hulgast 105 (82 vastas, et ei ole ja 23 jättis vastamata) kajastab, et spetsiaalselt
ei ole sektorites midagi ette võetud kuritegevuse ennetamiseks, millest võib järeldada,
et üldine kuritegevus sektorites on madalal, samuti kuritoeohtu sattumise hirm
sektorivanemate hulgas on madalal tasemel (lk 6-7).
11. Saab ka järeldada, et sektorivanemate teadlikkus turvalisuse tõstmise võimalustest on
kasvanud, sest ennetuse juures on välja toodud ka teisi meetodeid, mis elukeskkonna
turvalisust peale politsei kohaloleku ja valvekaamerate paigaldamise veel tõsta aitavad.
Näiteks, toodi välja territooriumi tähistamist (CPTED), puhast ja hooldatud
elukeskkonda (CPTED), sotsiaalset aktiivsust (pidev suhtlemine) liikmete vahel, mis on
samuti CPTED põhimõtete poolt soovitatav tegevus turvalisuse tõstmiseks. Veel
märgiti ka haljastuse sh parkide korrastamist, mis tagab paremad vaated ja valgema
elukeskkonna ning kuulub samuti CPTED põhimõtete hulka.
12. Sektorites toimepandavate õigusrikkumiste arv on madal, sest 145 vastajast 97 märgib,
et ei ole õigusrikkumisi toimunud ja lisaks 21 jättis vastamata, mis sisuliselt tähendab,
et õigusrikkumisi ei ole toimunud (lk 6-7).
13. Kokkuvõtte koostaja tunnetab, et politsei ootab naabrivalve sektoritest enam
kontaktivõtmist ja aktiivsemat koostööd ning infovahetust, vaadates aga eelnevat
järeldust nr 12 ja antud aruande leheküljel nr 6 toodud vastuseid, siis võib järeldada, et
piirkondades on elu rahulik ja õigusrikkumisi toimub pigem vähe. Lk 8 antud vastustest
selgub, et õigusrikkumiste korral siiski politsei poole pöördutakse ja suures osas
saadakse ka abi. Seega, lähtuvalt tüüpilisest introvertsest eestlaslikust iseloomust,
niisama politsei poole ei pöörduta ja niisama infovahetust ei peeta, mis jätab sektorites
toimuva kohta ekslikult passiivse või väljasurnud mulje.
14. Õigusrikkumisi puudutav küsimus tuleks järgmisel korral ümber sõnastada nii, et oleks
jah/ei vastusevariandiga õigusrikkumiste toimumise kohta ja teine küsimus esitada
õigusrikkumise sisu kohta avatud vastusena. Vt järgmised küsimused: Kas sektoris on
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teadaolevalt ennetatud mõni õigusrikkumine või lahendatud mõni heakorraga seotud
probleem? Sektoris toimepandud õigusrikkumised. Mis juhtus? Nendest tuleks teha 3
erinevat küsimust: 1. Mida on tehtud sektoris kuritegevuse ennetamiseks (avatud
vastusega küsimus), 2. Kas sektoris toimus möödunud aastal õigusrikkumisi (jah/ei
vastusevariandiga), 3. Kirjelda, millised õigusrikkumised toime pandi (avatud vastusega
küsimus).
15. Koostöö kohalike omavalitsustega on madal, sest 145 vastajast 93 jätsid vastamata, mis
sisuliselt ütleb, et koostööd ei ole toimunud ning 7 vastab, et ei ole koostööd teinud (lk
7).
16. Madalaks, aga samas tõhusaks saab pidada koostööd piirkonnapolitseinikega. 145.
vastajast 118 jättis vastuse kirjutamata ja 6 vastas eitavalt, mis tähendab, et koostööd ei
ole tehtud, aga võib ka tähendada, et koostööd ei ole vaja läinud, sest piirkond on
turvaline, mida kinnitavad ka antud vastused õigusrikkumiste kohta (lk 6). Tõhusaks
saab pidada seepärast, et need, kes piirkonnapolitseiniku poole pöörduvad on sealt ka
valdavalt abi saanud (lk 9).
17. Vastustest (lk 10) saab järeldada, et sektorivanemad on kiitustega eestlaslikult kitsid,
sest nimelisi tänuavaldusi esitati vähe, ainult 19 tänuavaldust 145st vastajast.
18. Järeldada võib mõningase nördimusega, et 1/3 vastajatest sektorivanematest ühingu
poolt pakutavatest koolitustest huvitatud ei ole (lk 11) .
19. Järeldada saab, et 1/3 vastajatest soovib enam infot saada ühingu poolt pakutavatest
koolitustest, mis oma suurusjärguga on kinnituseks eelmisele järeldusele teise nurga-alt
küsituna (lk 12).
20. Koolituste ja koosolekute aeg ühiskonnas hakkab ümber saama – oodatakse
tänapäevasemaid ja atraktiivsemaid lahendusi.
21. Positiivse järeldusena saab välja tuua, et enamus piirkondades on naabrivalve plakatid
korras, sest 145st vastajast 126 kinnitasid seda (lk 12).
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Ettepanekud
1. Jätkata aruannete esitamist sektorivanematele informatsiooni saamiseks möödunud
perioodi kohta.
2. Töötada välja tänapäevasemad ja atraktiivsemad lahendused piirkonna turvalisuse ning
koostöö tõstmiseks läbi naabrivalve tegevuse.
3. Töötada

välja

lahendused

sektorite

aktiivsemaks

kaasamiseks

koostöösse

piirkonnapolitseinikega. Tasub uurida ka politseilt, millist koostööd oodatakse, samas
tuleb silmas pidada, et tegemist on eraisikutest koduomanikega, kelle esmane huvi on
tema

kodupiirkonna

turvalisus,

mitte

niivõrd

koostöö

ja

info

jagamine

institutsioonidega. Info jagamist ja koostööd tehakse peamiselt siis kui on olemas huvi
või vajadus näiteks kuritegevuse kasvu vaatest lähtuvalt antud piirkonnas või kui midagi
on juhtunud.

Kokkuvõte
MTÜ Eesti Naabrivalve esitas märtsis 2020 naabrivalve sektorivanematele täitmiseks 2019
aasta aruande vormi. Aruannetest saadi info sektorite aktiivsusest, mis andis ühingu juhtkonnale
ülevaate sektorites toimunud tegevuste kohta. Aruanne esitati sektorivanematele täitmiseks
Google vormi põhjal koostatud dokumendina, kus küsimused olid jah/ei vastustena kui ka
avatud vastamise võimalusega. Küsimused olid koostatud selliselt, mis annaksid tervikpildi
sektorivanemate tegevusest. Samuti oli aruandesse lisatud kolm küsimust politsei poolt. Politsei
küsimustele saadud vastused esitatakse hiljem ka politseile. Aastaaruanne edastati
sektorivanematele meili teel, milleks kasutati ühingu poolt 2019 aasta lõpus kasutusele võetud
hulgipostituse platvormi Smaily. Nimetatud platvorm on seotud ühingu infosüsteemiga, kust
saadakse automaatselt sektorivanemate meiliaadressid. Aastaaruanne koosnes 15 küsimusest ja
selle täitis 145 sektorivanemat. Vastajate arvus võis varasemate aastatega võrreldes märgata
olulist kasvu, mis ühingu poolt vaadates on hea tulemus. Aruannete koondi põhjal koostati
vastuste põhjal järeldused ning esitati 3 ettepanekut. Ettepanekutega tuleks tegeleda juhatuse
tasemel vaadates innovatiivselt tulevikku ja töötada välja atraktiivsed lahendused naabrivalve
tegevuste aktiveerimiseks sektorites, kus ühingu nägu enam välja paistaks.
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Lisad
Lisa 1 Küsimustik
Naabrivalve sektori aruanne 2019 aasta kohta
Hea naabrivalve sektorivanem

Palume Teil täita sektori aruanne 2019 aasta kohta.

Piirkonnapolitseinikuga seotud küsimusteks saime sisendi politseilt juba möödunud aastal.
Muuta nad neid ei soovinud, seetõttu on tegemist samade küsimustega, mis olid ka möödunud
aasta küsitluses. Tulemusi palusid nad endiselt hiljem kokkvõtlikult endaga jagada.

Aruande täitmine võtab aega umbes 5 minutit.

Ette tänades
MTÜ Eesti Naabrivalve

Meeldetuletuseks: 29.05.2019 Üldkoosoleku otsusega lõpetati aastamaksu kogumine. Loe
edasi: http://bit.ly/39Kjdhy
* Kohustuslik
E-posti aadress *
Sektori nimi *
Koostaja nimi *
Koostaja tel nr *
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Koostamise kuupäev *
Kuupäev
Sektori liikmete kontaktandmete muudatused (aadress, nimi, telefon, e-post, sõiduki
reg.number, mark ja värv).
Sektoris läbiviidud üritused (koosolekud, koristuspäev jms.).
Kas sektoris on teadaolevalt ennetatud mõni õigusrikkumine või lahendatud mõni heakorraga
seotud probleem?
Sektoris toimepandud õigusrikkumised. Mis juhtus?
Kas olete viimase aasta jooksul ühendust võtnud kohaliku omavalitsusega elukeskkonna
turvalisust puudutavatel küsimustel?
Jah
Ei
Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis täpsustage palun lühikirjeldusega, mis teemal
omavalitsuse poole pöördusite.
Kas viimase aasta jooksul on Teil olnud vajadus pöörduda oma elukohajärgse
piirkonnapolitseiniku poole? (Politsei küsimus)
Jah
Ei
Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis täpsustage palun lühikirjeldusega, mis teemal
piirkonnapolitseiniku poole pöördusite. (Politsei küsimus)
Kas saite piirkonnapolitsei poole pöördumisega abi? (Politsei küsimus)
Jah
Ei
Keda soovitate nimeliselt koostööpartnerite (politsei, munitsipaalpolitsei, kohalik omavalitsus)
hulgast tubli koostöö eest tänada? Miks?
Naabrivalve

ühingult

on

võimalik

tellida

elukeskkonna

turvalisust

puudutavat

koolitust/seminari/ümarlauda oma piirkonna liikmetele. Sellisetele sündmustele kaasatakse
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reeglina ka piirkonnapolitseinik, kes osalejatele informatsiooni jagab. Liikmetele on koolitused
tasuta.
Jah, olen huvitatud
Ei ole huvitatud
Soovin koolitusvõimalustest rohkem kuulda ja soovin, et sel teemal võetaks minuga ühendust.
Jah
Ei
Kas naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid teie sektoris vajavad vahetamist (on aja jooksul
pleekinud, katki läinud vms). Valige sobiv variant.

Plakatid on korras

Plakatid vajavad vahetamist
Mitu uut plakatit sektorisse vajate (vastake juhul kui eelmine vastus oli, et plakatid vajavad
vahetamist)? Vastavalt 29.05.2019 Üldkoosoleku otsusele on ühe 900x600 plakati hind 30€,
vaata täpsemalt: http://bit.ly/2SUdkHF
1
2
3
Muu:
Kas teadsite, et lisaks ühingu kodulehele, mis õigepea saab uue platvormi ja kujunduse
(www.naabrivalve.ee) on Eesti Naabrivalve leitav ka Facebookist (Eesti Naabrivalve) ja
Instagramist (eestinaabrivalve)
Jah
Ei
Ettepanekud
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Suur tänu!
Aitäh, et täitsite sektori aruande! Selle abil saame muuta naabrivalvet paremaks.

MTÜ Eesti Naabrivalve
6522522
info@naabrivlave.ee
www.naabrivalve.ee

Teie vastuste koopia saadetakse teie esitatud aadressile.
Ärge saatke paroole kunagi Google'i vormide kaudu.
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