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Sissejuhatus 

 

MTÜ Eesti Naabrivalve edastas veebruaris 2021 naabrivalve sektorivanematele täitmiseks 

2020 aasta aruande/küsitluse vormi. Aruannetest saadud info näitab sektorite aktiivsust ja annab 

ühingu juhtkonnale ülevaate sektorites toimunud tegevuste kohta.  

 

 

Metoodika 

 

Käesolev küsitlus on koostatud kombinatsioonina naabrivalve sektorivanemate aastaaruande 

vormist ning Tartu Ülikooli poolt 2004. ja 2006. aastal läbiviidud küsitlusest.   

„Selgitamaks välja naabrivalve sektoris olevate inimeste turvatunde muutusi ning edasisi 

soovitavaid suundi, tellis MTÜ Eesti Naabrivalve 2004. a. Tartu Ülikooli sotsioloogia ja 

sotsiaalpoliitika osakonnast sõltumatu uuringu. … Tegemist oli juhuvalimi alusel teostatava 

uuringuga, mis viidi läbi ajavahemikul 15. – 30. november 2004. Telefoniintervjuu meetodil 

küsitleti 217 naabrivalve sektori liiget. Neist 74 elas Viljandis, 46 Narvas ja 97 Tallinnas.“  

(Põldaru, 2005) 

2017. aastal koostati Google vormide põhjal sektorivanematele aasaaruande vorm 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjlVlrnSXXdAWkL0CdzzZebBFgPfF_huWu

evE608J5RLTwg/viewform). Vormi koostamise aluseks võeti varasemalt Wordi dokumendina 

kasutusel olnud blankett, mis oli ühingu töötajate poolt välja töötatud. 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 sektori nimetus.  

Kombineeritud küsitlus 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. Küsitlus saadeti välja 10.02.2020 kõikidele sektorivanematele (498), 

kelle meiliaadressid on sisestatud ühingu infosüsteemi. Küsitluse täitmiseks saadeti ka 

meeldetuletused, aga ainult nendele sektorivanematele, kes küsitlust veel täitnud ei olnud. Seda 
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tehti  18.02.20121 (440-le sektorivanemale) ja 26.02.2021 (416-le sektorivanemale). Kõige 

aktiivsem vastuste esitamine toimus 18, 19 ja 26. veebruaril 2021, vt joonis nr 1. Küsitluse 

saatmise ja meeldetuletuste saatmise päevadel kasvas küsitlusele vastamiste arv, seejärel 

aktiivsus langes. 19. märtsiks oli esitatud 111 aruannet, mida võib pidada võrreldes möödunud 

aastaga tagasihoidlikumaks tulemuseks. Näiteks, 2019 aasta kohta esitati 148 aruannet, 2018 

aasta kohta esitati 73 aruannet ning 2017 aasta kohta 63 aruannet. Seega, aruannete esitamine 

näitab siiski üldpildis kasvutrendi.  

 

Joonis 1. Küsitluslingil klikkamiste graafik 

 

Esitatud aruanded koondati reaalajas Google keskkonnas küsitluse osana, mille põhjal 

genereeriti vastustest automaatselt Google arvutustabeli kujul koondtabel.  

Kokkuvõttes saab välja tuua, et 2020 aasta aruanne esitati 1/5 naabrivalvega liitunud 

sektorivanemate poolt, mis jätab järgnevateks aastateks rohkelt arenguruumi metoodika ja 

aruannete kogumise viisi edasiarendamiseks.   

 

 

Küsimustik 

 

Küsitlus (vt lisa 1) jaotati kuueks plokiks, mis sisaldas kokku 38 küsimust sh ettepanekute 

esitamise võimalust.  
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Esimene plokk sisaldas küsimusi sektori liikmete kontaktandmete muudatuste ja sektoris 

läbiviidud ürituste kohta, milleks võisid olla koosolekute või ka koristuspäevade korraldamine. 

Uuriti veel, kas sektoris on ennetatud või toime pandud õigusrikkumisi või lahendatud 

heakorraga seotud probleeme.  

Teises plokis uuriti, kas pärast naabrivalve sektori loomist on kodu ümbrus muutunud 

turvalisemaks ja kas vara on paremini kaitstud ning võimalik abi lähemal. Veel uuriti, kas 

sektori liikmete tegevus on aidanud ära hoida mõne kuriteo ja aidanud tabada kuriteo sooritaja. 

Küsiti vastajatelt kui turvaliselt nad tunnevad end oma elurajoonis pimeda ajal.  

Kolmandas plokis uuriti naabritega läbisaamist ja seda, millises suunas suhted peale sektori 

loomist on naabrite vahel arenenud. Infovahetuse eesmärgist lähtuvalt uuriti, kas sektorisse 

kuuluvate naabrite kontaktid on liikmetel vastastikku olemas, et vajadusel saaks naabritega 

ühendust võtta. Uuriti ka, milliseid ülesandeid on sektori liikmed täitnud ja milliste tegevustega 

on turvalisust elukeskkonnas parandatud. Uuriti ka liikmete panustamise motivatsiooni ning 

paluti anda üldhinnang sektori tegevusele, ehk oma tööle.  

Neljandas plokis küsiti sektorivanemate koostöö kohta kohaliku omavalitsuse ja politseiga. 

Politsei- ja Piirivalveameti poolt paluti lisada 4 küsimust, mis on seotud piirkonnapolitseinike 

tööga ja piirkonnapolitseinikelt abi saamisega. Esitati küsimusi ka ühingu kohta, mis sisaldasid 

üldiseid teadmisi ühingu tegevustest kui ka paluti teada anda kui soovitakse enam teada saada 

ühingu poolt pakutavate koolitusvõimaluste kohta. 

Viiendas plokis uuriti, kas sektoris on naabrivalve piirkonda tähistav plakat muutunud aja 

jooksul ehk koledaks (pleekinud) või sootuks katki läinud.  

Kuuendas plokis said küsitluse täitjad esitada ühingule vabas vormis ettepanekuid. 

  

Kokkuvõtteks saab küsitluse väljatöötamise kohta öelda, et küsitlusega püüti katta kogu sektori 

naabrivalvealane tegevus, koostööaktiivsus partneritega ning teadlikkus ühingu poolt 

pakutavate võimaluste kohta.  

 

 



7 

 

Tulemused 

 

2020. aasta aruanne esitati täitmiseks kõikidele naabrivalve 498-le sektorivanematele. Küsitluse 

täitsid 1/5 valimist, ehk kokku 111 aastaaruannet vt joonis 2. Küsitlused täideti veebruari ja 

märtsikuu jooksul. Jooniselt näha olevad teised kalendrikuud viitavad sellele, et vastajad on 

märkinud ekslikult kuupäeva küsitluse täitmise ajal valesti.  

 

 

Joonis 2. Küsitlusele vastamiste ajaline graafik 

 

 

Kohtaktandmete muudatused 

 

Kontaktandmete muudatuse küsimuse kohta esitati 86 vastust, millest 52 puhul oli sektoris 

liikmete kontaktandmetes vaja muudatusi sisse viia.  
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Sektoris läbiviidud üritused 

 

Sektoris läbiviidud ürituste kohta anti vastus 95 korral. Vastuste hulgas olid enamlevinud 

tegevusteks ühised koristuspäevad/talgud, mida mainiti 26 korral. Talgutöödest toodi välja ka 

küla teeäärte puhastamine võsast ja tormi langetatud puude eemaldamist. Välja toodi veel 

koosolekuid, sh külakoosolek, mida mainiti 21 korral. Ühe koosoleku raames arutati naabruses 

asuva toitlustuskoha kontseptsiooni muutmise vajadust. Antud toitlustuskoha omanikuvahetuse 

järel hakati seal korraldama lärmakaid pidusid, mis häirisid ümbruskonna elanikke. 50 aastat 

on antud toitlustuskoht olnud rahvuslikku traditsiooni pakkuv asutus, mis tänaseks on 

muutunud lärmakaks peopaigaks. Märgiti ära ka sektori liikmete vahelist pidevat suhtlemist, 

mida toodi välja 4 korral. Arutelud naabrivalve piirkonda tähistatavate plakatite olukorrast ühel 

korral. Muude ürituste hulgast toodi veel välja perepäeva või Jaanipäeva ja uue aasta tähistamist 

ning rakettide laskmist, külatee remonti, ühist lumememmede ehitamist, kohtumist 

päästekomando juhiga, veebikoosolekut ja suhtlust e-posti teel uute liikmete juurdesaamiseks, 

kalurite päeva tähistamist, panipaikade turvalisemaks muutmist, aia parandamist ja väravate 

elektroonika renoveerimist, mereranna koristamist plast-, klaas- ja muust risust ning mainiti, et 

suvel puhastatakse randa jooksvalt, juhtumitest teavitamist, elanike esmast instruktaaži peale 

naabrivalvega lepingu sõlmimist, turvakaamerate paigaldust (koostöös, politsei, KOV, 

külaselts, naabrivalve piirkond ja Naabrivalve ühing), ümarlauda andmekaiste ja 

valvekaamerate teemal, valvekaamerate teemalise flaieri koostamist, vabaõhukontserti, 

lumepuhastust, mille raames soolatati hooviteid ja puistati graniitkillustiku teedele. Koolitusi 

mainiti 2 korral, millest 1 oli kriisikoolitus koos külaseltsiga. 25 vastajat ütles, et nende sektoris 

ei ole üritusi läbi viidud.   

 

 

Kas sektoris on ennetatud õigusrikkumisi 

 

Õigusrikkumiste ennetamise või heakorraga seotud probleemide kohta märgiti vastus 97 korral. 

83 sektorivanemat täpsustasid oma vastuses, mida on tehtud. Vastuste hulgas toodi välja 52 

korral, et õigusrikkumisi ei ole olnud või ei ole neid ennetatud. 5 korral vastati, et ei tea. 

Üksikvastustena toodi ennetuse osas välja veel järgmist: külas on rahulik ja võõraid tihti siia ei 
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satu, mõnel majal on kaamerad, ühiselt hoitakse tänavad lumevabad, vahel kui sahk ajab vallid 

ette, siis hoitakse korras teelõigud ja kergliiklustee, sest muidu oleks need rajad 

vanemaealistele, lastele ja suusatajatele läbimatud. Teatatakse ka et rikkumisi ei ole piirkonnas 

siiani ette tulnud. Ühest piirkonnast aeti öösel kella kolme ajal minema kahtlased isikud. 

Tuuakse välja, et vajadusel reageeritakse jooksvalt. Ühe piirkonna poolt juhitakse tähelepanu 

asjade ladustamisele ühispindadel kortermaja koridorides. Tuuakse välja ka et hetkel on õnneks 

rahulik ja rikkumisi ei ole esinenud. Seonduvalt heakorratalgutega laiendati piirkonnas teid, 

puhastati jõele ligipääs ja korrastati erinevaid objekte, samuti tehti juurde üks mänguala lastele. 

Peale korduvaid pöördumisi vallavalitsuse poole lammutati ja kõrvaldati lagunenud 

ehitussoojakud, mis kujutasid endast ümbruskoonale turvariski, sest seal oli toimunud 

põlenguid, plahvatusi jne. Piirkonda paigaldati künnised kiiruse vähendamiseks. Tuuakse välja, 

et piirkonnas on käinud tõmmud isikud potte-panne pakkumas, millest teavitati 112 ja tehti 

vallale ettepanek valgustada seni valgustamata tänav. Moodustati külaselts, kes tegeleb 

heakorraga. Autode liikumine kodutänaval on muutunud ohutumaks. Lumekoristus. Ühe 

sektori poolt tuuakse välja, et füüsiliselt kuritegevuse ennetamiseks ei ole midagi ette võetud, 

kuid naabrivalve sildid töötavad jätkuvalt ennetavate vahenditena ning võõrad naljalt sektori 

piirkonda ei tule. Sektoris taastati osaliselt transpordimaal asuv haljasala. Külaplatsi koristus. 

Juhitakse tähelepanu lahtistele koertele. Tuuakse välja ka, et inimesed märkavad hulkuma 

pääsenud loomi ja leitakse nende omanikud, sama sektori poolt lisati veel, et külaplatsil 

vandaalitsenud seltskond leiti üles. Tuuakse välja veel, et tänava ääred puhastati võsast, 

koostöös vallavalitsusega parandati teede olukorda, koostöös politseiga informeeriti sektori 

liikmeid kahtlaste sõidukite ilmumisest, kus kutsuti üles oma märkamistest kõigile teada 

andma, piirkonnas on sildid hästi nähtavad ja piirkonna liikmed on kindlad, et need on pahalasi 

eemal hoidnud. Tuuakse välja ka, et otseselt ei ole ennetamiseks midagi ette võetud, küll aga 

oli abi sellest, et inimesed teavad, et Naabrivalve on olemas ning tuuakse näiteks, et 

Naabrivalve sektori vanemale tuli kõne eakamalt inimeselt, kes teatas, et keegi imelik inimene 

soovib tulla suitsuandurit kontrollima ning uuris, kas tegemist võiks olla õige asjaga. 

Suitsuanduri kontrollija väitis, et on G4S-st. Kiiresti uuritud G4S-st ja saadi teada, et G4S teeb 

tõesti ukselt-uksele müüki Numblu suitsuandurite pakkumiseks. See info anti ka piirkonnas 

elavatele inimestele edasi. Osades piirkondades tehakse ka jooksvalt ennetustööd. Hoitakse ära 

piirkonnas avalikult alkoholi tarvitamist. Pidev suhtlus ja tähelepanu piirkonnas toimuvast on 

aidanud õigusrikkumised ära hoida. Kutsuti korrale üks maaomanik, kes rikkus küla läbivat 

teed. Toodi välja, et jätkuvalt käivad hoovis alkohoolikud ning narkomaanid kuna hoov 

sisuliselt ainuke ilma väravata antud piirkonnas. Koostöös linnavalitsusega on ristmikul asuv 
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bussipeatus saanud ootepaviljoni ning selle ümbrus valgustuse, mis oluliselt tõstnud inimeste 

turvalisust. Võõrad on liikunud hoovides ja suitsu küsinud. Varastati ATV, mis õnneks saadi 

kätte, tänu gprs-ile. Juunis tõusetus lõhutud aia teema, mida arutati ja lahendati kogukonna 

liikmete vahel. Õigusrikkumiste kahtlusi pole märgatud. Uuendati peakraavi vana lagunenud 

sild uue jalakäijateta sillaga. Korrastati tänavasilte ja majanumbreid, pöörati tähelepanu 

valgustusele. Tehakse koostöö piirkonnapolitseiga. Tõkestati autode parkimine maja esisel 

murukivil. Jäätmekäitlus. Vahetati naabrivalve sektori silt. Piirkonnapolitseinike abiga sai 

lahendatud naabrivalve sektori läheduses asuva hüljatud majaga seonduv probleem. Majja 

kogunesid noored ja lapsed, samas on maja lagunemisohtlik. Tänu politsei Lääne-Harju 

piirkonnavanema Mart Merikülli abile, saadi omanik lõpuks nii kaugele, et ta sulges 

sissepääsud ohtlikku majja ja pani välja ka hoiatavad sildid. 

Vastuse lahtri jättis tühjaks 14 vastajat..   

  

 

Sektoris toimepandud õigusrikkumised 

 

Sektoris toimepandud õigusrikkumist puudutavale küsimusele anti 91 vastust, sellest 65 

vastajat märgib, et õigusrikkumisi ei ole toime pandud ja 20 jättis vastuselahtri täitmata. 

Õigusrikkumise toimepanemist piirkonnas märgiti 18. korral, mille puhul toodi välja maja ees  

toimunud pargitud sõiduki vigastamist kolmel korral, millest ühe puhul oli tegemist väikelaste 

jalgrattaõnnetusega. Lapsed sellest rääkida ei julgenud. Hiljem uurimise käigust selgus, kuidas 

õnnetus juhtus. Õnnetuse põhjustanud lapse ema tasus autoomanikule kindlustuse omavastuse 

summa ning kindlustus lasi sõiduki korda teha. Teisel puhul oli tegemist linnaruumis maja 

nurgas parkinud autoga, millel löödi jalaga puruks peegel ja millest jäi alles  kaamerasalvestus. 

Auto omanik kurtis, et kuu hiljem ei ole ta politseist mingit vastust saanud. Sektorite poolt toodi 

välja veel, et koostöös politseiga on lahendatud 2 avariid.  Toodi välja asjade ladustamist 

koridoridesse, millest anti teada piirkonnapolitseinikule ja piirkonna päästeametnikule. Antud 

piirkonna puhul on kohal käinud mõlema ameti esindajad, lahendust paraku ei ole. Teatati veel 

vargusest kui ka sõiduki ärandamisest. Lisaks teatati ATV vargusest, vargad tulid tagasi umbes 

5 või 6 korda, et ATV uuesti varastada, aga sektori liikmed valvasid küla. Iga ebatavalise heli 

või koera haukumise peale anti häire, helistati üksteistele. Peeti valvet hommikul kella 5ni. See 

oli suvel. Väga mitmeid kordi on üritati uuesti tagasi tulla, aga naabrivalve liikmed oli 
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tähelepanelikud ning sekkusid. Kahjuks pätte kätte ei saadud. Teavitati ka avaliku korra 

rikkumisest seoses lärmakate  õues toimuvate pidudega kohvikus. Sektori liikmete poolt saadeti 

kiri politseijaoskonda ja valla järelvalveteenistusele. Sektori liige pidas kinni isiku ja andis üle 

politseile, kes oli lõhkunud loomapoe akna ja läbi selle varastanud seal olnud raha.  Sektoris 

pöörduti politsei ning vallavalitsuse poole külas liikunud naisterahva tõttu, kes äratas kahtlust 

oma käitumisega. Naisterahvas uuris kõiki ümbruskonna aedu ning lõpuks urineeris ühe naabri 

aia taha. Tegu oli lähedal asuva hoolekandekeskuse kliendiga. Sektori liige ajas inimese ära 

ning veendus, et naisterahvas lahkuks. Sektori liige andis ka naisterahvale teada, et informeerib 

toimunust politseid. Politsei käis hoolekandekeskuse juhatajaga rääkimas, kes lubas, et selline 

asi enam ei kordu.  Sektori territooriumil pandi omavoliliselt põlema jaanilõke ja inimesed peale 

süütamist öösel lahkusid. Kaamerast saadi pilt ja inimesed tuvastati. Politseisse tehti avaldus. 

Teatati veel, et ühe pere aeda toimus sissesõitmine, mille puhul oli tegemist liiklusõnnetusega. 

Veel teatati tööriistade vargusest renoveeritavas eramus, politsei alustas uuringuid, tulemus 

uuringu kokkuvõtte kirjutamise hetkel teadmata. Teatati veel liiklusrikkujast, kes kihutas 

külavahel. Tehti koostööd külaelanikega ja uuriti välja mis sõidukiga tegu ning, kus võib 

kihutaja asuda, selle põhjal tehti avaldus piirkonnapolitseinikule. Paari päeva pärast saadi 

piirkonnapolitseinikult tagasiside, et sõiduki kasutajaga tegeleti, probleem sai lahenduse. 

Tänatakse ka kiire ja tulemusliku tegutsemise eest piirkonnapolitseinikku. Teatati ka vandaalide 

poolt  liiklusmärkide lõhkumisest, teele kukkunud puudest, loomadest teel, teel sõidukitega 

kihutajatest, purjus võõrastest autodest ja kampadest, kahtlastest sõidukitest hilisõhtustel 

aegadel majade vahel peatumas jm. Teatati, et lahenduse leidmiseks teavitati ümberkaudseid 

(sotsiaalmeedias) ja korra teavitati ka politseid. Teatati sektoris toimunud sissemurdmisest, kus  

korterisse siseneti akna kaudu. Politsei uuris. Videokaamerad akent ei katnud  ja seetõtutu jäi 

olukord lahendamata. Koosolekul arutati täiendavate kaamerate paigaldamist jm abinõusid. 

Teavitati ja kahest tulekahjust, millest ühe puhul süüdati kahel korral lagunenud 

ehitussoojakud, millest informeeriti Päästeametit ja teise puhul läks põlema sektori liikme maja. 

Ühel korral teavitati õhkpüssist tulistamisest.  
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Teie elukohas tegutseb naabrivalve sektor 

 

Vastajatelt uuriti, kas pärast naabrivalve sektori loomist on nende kodu ümbruses liikumine 

muutunud turvalisemaks. Vastamiseks anti ette kolm vastusevarianti: kindlasti, pigem jah, 

pigem mitte. Vastuse andis 110 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et 

enamus vastajatest on nõus, et peale naabrivalve moodustamist on turvalisus nende kodu 

ümbruses paranenud. Jooniselt 1 on näha, kuidas vastused jaotusid.  

 

Joonis 1. Muutused turvalisuses peale naabrivalve piirkonna loomist  

 

 

Kas leiate, et pärast sektori loomist on Teie kodune vara kindlamini kaitstud 

 

Vastajatelt uuriti, kas pärast sektori loomist on nende kodune vara kindlamini kaitstud. 

Vastamiseks anti ette kolm vastusevarianti: kindlasti, pigem jah, pigem mitte. Vastuse andis 

108 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et enamus vastajatest on nõus, et 

peale naabrivalve moodustamist on nende kodune vara kindlamini kaitstud. Jooniselt 2 on näha, 

kuidas vastused jaotusid. 
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Joonis 3. Koduse vara kaitstus peale naabrivalve sektori loomist 

 

Kas pärast sektori loomist tunnete, et võimalik abi on lähemal 

 

Vastajatelt uuriti, kas pärast naabrivalve sektori loomist tunnevad vastajad, et võimalik abi on 

lähemal. Vastamiseks anti ette kolm vastusevarianti: kindlasti, pigem jah, pigem mitte. Vastuse 

andis 109 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et enamus vastajatest on nõus, 

et peale naabrivalvesektori moodustamist on võimalik abi lähemal. Jooniselt 4 on näha, kuidas 

vastused jaotusid. 

 

Joonis 4. Kas pärast sektori loomist tunnete, et võimalik abi on lähemal 
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Kas Teie teada on Teie naabrivalve sektori tegevus aidanud ära hoida mõne 

kuriteo 

 

Vastajatelt uuriti, kas sektorivanema teada on nende naabrivalve sektori tegevus aidanud ära 

hoida mõne kuriteo. Vastamiseks anti ette kaks vastusevarianti: jah ja ei. Vastuse andis 107 

vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et alla poolte (38,3%) sektorite puhul 

toovad sektorivanemad välja, et nende naabrivalve sektori tegevus aidanud ära hoida mõne 

kuriteo.  Jooniselt 5 on näha, kuidas vastused jaotusid. 

 

Joonis 5. Kas Teie teada on Teie naabrivalve sektori tegevus aidanud ära hoida mõne kuriteo 

 

 

Kas Teie teada on sektori tegevus aidanud kaasa mõne kuriteo sooritaja 

tabamisele 

 

Vastajatelt uuriti, kas sektorivanema teada on nende naabrivalve sektori tegevus aidanud kaasa 

mõne kuriteo sooritaja tabamisele. Vastamiseks anti ette kaks vastusevarianti: jah ja ei. Vastuse 

andis 108 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et 1/6 sektorite puhul toovad 

sektorivanemad välja, et nende naabrivalve sektori tegevus on aidanud kaasa mõne kuriteo 

sooritaja tabamisele.  Jooniselt 6 on näha, kuidas vastused jaotusid. 
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Joonis 6. Kas Teie teada on sektori tegevus aidanud kaasa mõne kuriteo sooritaja tabamisele 

 

 

Kui julgelt  Te tunnete, käies üksi oma elurajoonis pärast pimeda saabumist 

 

Vastajatelt uuriti, kui julgelt nad tunnevad end, käies üksi oma elurajoonis pärast pimeda 

saabumist. Vastamiseks anti ette neli vastusevarianti: täiesti julgelt, üsna julgelt, veidi 

ebakindlalt, väga ebakindlalt. Vastuse andis 109 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt 

välja tuua, et enamus vastajatest on tunneb end julgelt üksi oma elurajoonis pärast pimeda 

saabumist. Jooniselt 7 on näha, kuidas vastused jaotusid.  

 

Joonis 7. Kui julgelt Te ennast tunnete, käies üksi oma elurajoonis pärast pimeda saabumist 
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Naabrivalve sektorid ühendavad naabruses elavaid inimesi 

 

Vastajatel paluti hinnata viiepalli süstemis, milline on nende üldine läbisaamine naabritega. 

Vastamiseks anti ette skaala, milles: skaala 5 palli oli „väga hea“ ja 1 „halb“. Vastuse andis 111 

vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et enamus vastajatest hindab oma 

läbisaamist naabritega väga heaks. Jooniselt 8 on näha, kuidas vastused jaotusid.  

 

Joonis 8. Läbisaamine naabritega 

 

 

Kas pärast naabrivalve sektori moodustamist on suhted naabritega… 

 

Vastajatelt uuriti, kas pärast naabrivalve sektori moodustamist on suhted naabritega jäänud 

endiseks, paranenud või hoopis halvenenud. Vastuse andis 109 vastajat. Vastuste põhjal saab 

kokkuvõtvalt välja tuua, et enamusel (67%) vastajatest on suhted naabritega jäänud samaks ja 

1/3 naabritest on suhted naabritega paranenud. Jooniselt 9 on näha, kuidas vastused jaotusid.  
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Joonis 9. Läbisaamine naabritega 

 

 

Kas Teil on olemas Teie sektorisse kuulvate naabrite kontaktandmed, et saaksite 

vajadusel nendega ühendust võtta? 

 

Vastajatelt uuriti, kas neil on olemas naabrite kontaktandmed, et vajadusel oleks võimalik 

naabritega ühendust võtta. Vastuse andis 110 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja 

tuua, et pea kõigil on naabrite kontaktandmed olemas, ainult  1/20 (5,5%) naabritest ei omanud 

naabrite kontakte. Jooniselt 10 on näha, kuidas vastused jaotusid.  

 

Joonis 10. Naabrite kontaktandmete olemasolu 
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Kas lisaks „silmade lahtihoidmisele” olete naabrivalve sektori raames täitnud ka 

mingeid konkreetsemaid ülesandeid? Palun vastake, kas olete... 

 

Vastajatelt uuriti, kas lisaks „silmade lahtihoidmisele” olete naabrivalve sektori raames täitnud 

ka mingeid konkreetsemaid ülesandeid? Paluti ei/jah vastusena vastata kolmele 

täiendküsimusele, milles uuriti, kas on koordineeritud sektori liikmete tegevust, koostatud 

turvalisust puudutavaid ettepanekuid politseile ja kohalikule omavalitsusele ning, kas on 

tegeletud maja või korteri turvalisemaks muutmisega, näiteks vahetatud uksed või lukud. 

Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et turvalisuse parandamiseks on majauste ja 

lukkude vahetusega tegeletud, kuid sektoriliikmete koordineeritud tegevuse ja turvalisust 

puudutavate ettepanekute esitamisega politseile või kohalikule omavalitsusele tegeletakse 

pigem vähe. Jooniselt 11 on näha, kuidas vastused jaotusid.  

 

 

Joonis 11. Naabrivalve sektori konkreetsemate ülesannete täitmine 
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Palun nimetage veel mingi oluline tegevus, millega naabrivalve sektori liikmena 

olete seotud olnud? 

 

Vastuse andis 71 inimest. Vastuselahtri jättis täitmata 44 vastajat ning 11 teatas, et ei ole midagi 

teinud. Küsimus koostati eelmise vastuse jätkuna avatud vastusena.  

Vastused kategoriseeriti ja koondati sarnastesse rühmadesse alljärgnevalt: 

Kümnel korral toodi välja naabrite abistamist, üheksal korral informatsiooni jagamist, kuuel 

korral mainiti ümbruskonna jälgimist, et kõik oleks korras, viiel korral suhtlust naabritega, 

neljal korral mainiti koristustöid, neljal korral mainiti ka ürituste korraldamist, kolmel korral 

mainiti videovalvet ja selle paigaldamist, kolmel korral toodi välja ka naabrivalve sektori 

moodustamine, kahel korral  valgustuse parandamine piirkonnas, kahel korral hoone välisuste 

ja lukusüsteemide vahetus. Järgnevaid vastuseid toodi välja kõiki ühel korral: naabrimehe 

päästmine uppumissurmast, politsei kutsumist, avalduse esitamist valda, teede korrastamist, 

probleemide lahendamist, lemmikloomadega tegelemist, eksinute abistamist, vabatahtlikku 

päästet ja kaitseliitu, ühistu revident olemist, tervisekõndi.  

Kokkuvõttes saab välja tuua, et sektorivanemad panustavad oma piirkonna turvalisusesse enam 

kui ainult nimekirjade ajakohasena hoidmise ja infovahetusega liikmete ja partnerite vahel. 

 

 

Palun öelge, mis võiks teid motiveerida Naabrivalve tegevusele rohkem aega 

pühendama? 

 

Antud küsimuses uuriti, mis võiks sektorivanemaid motiveerida Naabrivalve tegevustele 

rohkem aega pühendama. Vastuse andis 65 sektorivanemat, vastuse jättis täitmata 49 ja 9 ei 

osanud vastata. 

Vastused kategoriseeriti ja koondati sarnastesse rühmadesse alljärgnevalt: 

Kõige enam motiveerib sektorivanemaid tegutsema naabrite aktiivsus, seda mainis 10 vastajat. 

Kuus vastas, et motivatsioonipuudust ei ole ning kuus ütles, et enam pühenduma motiveeriks 

kuritegevuse- või probleemide kasv. Neli sektorivanemat andis teada, et enamaks 
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pühendumiseks aega ei ole ning neli vastas, et motiveeriks enam pühenduma tasu (kasvõi 

miinimumtasu) saamine. Kolm sektorivanemat tõid välja tunnustuse ja tagasiside saamise. 

Kaks sektorivanemat ütles, et kõik on korras ja suurem panustamine ei oleks vajalik. Kaks 

vastajat tõid välja, et ühine tegevus või koolitus motiveeriks enam panustama. Järgnevaid 

vastuseid toodi välja kõiki ühel korral: nimekirjade tabelid võiks olla kättesaadavad, näiteks 

Drives, kui kõik toimib, siis pole lisatoiminguid vaja, koroona lõpp, lahendused politsei ja 

pääste poolt kui nende poole pöörduda, koostöö politsei ja kohaliku omavalitsusega, kui oleks 

õigusi rohkem, toetuse taotlusele positiivse vastuse saamine, ühised patrullimised, kriis liidab, 

„kuid kahjuks seda ei ole“, külaelanike turvalisuse nimel tegutsemine, teema olulisus, ohtude 

märkamine, ei tasu kurja kaela kutsuda, naabrivalve teema avalik käsitlemine, kahe vastsündinu 

poole kohaga töötava emana on raske suuremat pühendumust ette kujutada. 

Kokkuvõttes võib välja tuua, et naabrivalve tegevusele motiveerib rohkem aega pühendama 

naabrite aktiivsus, motivatsiooni olemasolu, kuritegevuse kasv ja tasu saamine.  

 

 

Palun andke üldine hinnang Teie sektori tööle 5 palli süsteemis 

 

Vastajatel paluti anda hinnang oma sektori tööle 5 palli süsteemis. Vastamiseks anti ette 

viiepalli skaala, milles 5 oli väga hea ja 1 halb. Vastuse andis 110 vastajat. Vastuste põhjal saab 

välja tuua, et 21% vastajatest hindas sektori tööd väga heaks, 47% heaks ja 29% keskpäraseks 

ning 3% pigem halvaks. Jooniselt 12 on näha, kuidas vastused jaotusid.

 

Joonis 12. Hinnang sektorri tööle 
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Milline on Teie arvates olnud naabrivalve sektori koostöö politseiga 

 

Vastajatelt uuriti, milline on olnud nende naabrivalve sektori koostöö politseiga. Vastamiseks 

anti ette kolm vastusevarianti: tihe, mõningane või praktiliselt puuduv. Vastuse andis 110 

vastajat. Vastuste põhjal saab välja tuua, et pooltel sektoritest on mõningane koostöö, 1/12 on 

tihe ja 2/5 vastajatest koostöö praktiliselt puudub. Jooniselt 13 on näha, kuidas vastused 

jaotusid. 

 

Joonis 13. Sektori koostöö kohaliku omavalitsusega 

 

 

Milline on olnud Teie naabrivalve sektori koostöö kohaliku omavalitsusega? 

 

Vastajatelt uuriti, milline on olnud nende naabrivalve sektori koostöö kohaliku omavalistusega. 

Vastamiseks anti ette kolm vastusevarianti: tihe, mõningane või praktiliselt puuduv. Vastuse 

andis 110 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et vastused anti sarnaselt 

eelneva punktiga, kus pooled vastajatest hindasid koostööd vallavalitsusega mõningaseks, 1/12 

hindas tihedaks ja 2/5 hindas koostööd praktiliselt puuduvaks. Jooniselt 14 on näha, kuidas 

vastused jaotusid. 
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Joonis 14. Sektori koostöö kohaliku omavalitsusega 

 

 

Palun hinnake 5 palli süsteemis, milline on Teie üldine rahulolu politsei tööga 

turvalisuse tagamisel Teie kodupaigas? 

 

Vastajatel paluti anda üldine hinnang 5 palli süsteemis rahulolule politsei tööga turvalisuse 

tagamisel nende kodupaigas. Vastamiseks anti ette viiepalli skaala, milles 5 oli väga hea ja 1 

halb. Vastuse andis 111 vastajat. Vastuste põhjal saab välja tuua, et 22% vastajatest hindas 

politsei tööd väga heaks, 57% heaks ja 26% keskpäraseks ning 3,6% pigem halvaks ja 1,8% 

halvaks. Jooniselt 15 on näha, kuidas vastused jaotusid. 
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Joonis 15. Rahulolu politsei tööga 

 

 

Kas pärast naabrivalve sektori loomist on politsei tegevus Teie kodupaigas… 

 

Vastajatelt uuriti, kas pärast naabrivalve piirkonna loomist on politsei tegevus nende 

kodupiirkonnas jäänud endiseks, paranenud või halvenenud. Vastuse andis 109 vastajat. 

Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et ¾ vastajatest arvas, et politsei töö on jäänud 

endiseks ning ligi ¼ vastajatest arvas, et on paranenud. Jooniselt 16 on näha, kuidas vastused 

jaotusid. 

 

Joonis 16. Politsei tegevus pärast piirkonna loomist 
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Kas viimase aasta jooksul on Teil olnud vajadus pöörduda oma elukohajärgse 

piirkonnapolitseiniku poole? (Politsei küsimus) 

 

Vastajatelt uuriti, politsei poolt soovitud küsimusena, kas neil on olnud vajadus viimase aasta 

jooksul pöörduda piirkonnapolitseiniku poole. Vastata sai ei/jah vastusega. Vastuse andis 110 

vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et ¾ vastajatest ei olnud viimase aasta 

jooksul vaja politsei poole pöörduda ning ¼ vastajatest oli vaja pöörduda. Jooniselt 17 on näha, 

kuidas vastused jaotusid. 

 

Joonis 17. Politsei tegevus pärast piirkonna loomist 

 

 

Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis täpsustage palun lühikirjeldusega, 

mis teemal piirkonnapolitseiniku poole pöördusite. (Politsei küsimus) 

 

Vastuse antud küsimusele andis 30 vastajat. Arvestades, et vastused on praktiliselt kõik 

erinevad, mis ei võimalda kategoriseerimist, siis vastused avaldatakse alljärgnevalt muutmata 

kujul.  
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• Et politsei koostaks ja saadaks KÜ juhtidele hoiatava kirja petturite liikumise kohta 

• Seoses isikutega, kes käitusid ebaadekvaatselt 

• asjade ladustamine kortermajade koridoridesse 

• Üks vargus ja paar korrarikkumist 

• seoses noortega, kes hängisid lagunenud soojakute ümber ja lammutasid mahajäetud 

koolimaja aknaid. Paraku piirkonnapolitseinik ei tööta 24/7... 

• Naabrite vaheline tüli eratee kasutamise pärast 

• telestaar kalvi kalle käib vargil 

• Eelkirjeldatud juhtum, kui naabrimaja auto peegel jalaga puruks löödi. Küsisin 

Politseist, et kes on me piirkonna konstaabel, et teemaga vähemalt suhelda? Politseist 

vastust ei saanud ka kuu jooksul 

• Pöördusin konsulteerimiseks seoses Veskis toimuvate pidudega ja sain teada, et kohvik 

Veski peab väliürituste korraldamiseks vötma vallalt loa, mida nad teinud polnud. 

• kuidas lahendada valesti pargitud auto olukorda 

• Kui külas liikus võõras naisterahvas, kes kõikide aedadesse vaatas ning lõpuks naabri 

aia taha urineeris 

• Ristmikule liiga lähedal pargitud romuauto 

• Teeme koostööd noortekampade liikumiste tõttu 

• turvalisuse taseme tõstmiseks meie lahemaa rahvuspargi territooriumil asuvas väikeses 

sumb kalurikülas 

• Kuna hiljuti vahetus piirkonnapolitseinik, siis viisin teda kurssi piirkonnas olevate 

probleemsete kohtadega. 

• üldine turvalisuse küsimus, piirkonnapolitseiniku osalemine koosolekuil 

• Heakorra küsimus 

• Meie külas elab 2 politseiniku peret 

• Mitte konkreetselt piirkonnapolitseinikku, kuid oleme suvel kutsunud hoovis 

hulkuritele politseid 

• Koroona piirangute reeglite räige rikkumine, noored pidasid pidu ja ei allunud, enne kui 

politsei tuli 

• Ründavate koerte küsimuses 

• Vt kirjeldust korduva liiklusrikkuja kohta 

• Relvaloa taotlus 

• Kraavis auto koos purjus juhiga 
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• Kuna tuli uus piirkonna politseinik siis teostas minu taustakontrolli  

• Sissemurdmine korterisse 

• Täpsustasin olukorda eespool 

• Võõras kihutav auto varahommikul 

 

 

Kas saite piirkonnapolitsei poole pöördumisega abi? (Politsei küsimus) 

 

Vastajatelt uuriti, politsei poolt soovitud küsimusena, kas nad said politsei poole pöördumisega 

abi. Vastata sai ei/jah vastusega. Vastuse andis 44 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt 

välja tuua, et ca ¾ vastajatest sai politsei poole pöördumisest abi ning ¼ vastajatest ei saanud. 

Jooniselt 18 on näha, kuidas vastused jaotusid. 

 

Joonis 18. Abi saamine politsei poole pöördumisest 
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Palun tooge välja ettepanekuid, mida saaks politsei täiendavalt teha Teie 

kodupaigas üldise turvalisuse tagamiseks või naabrivalve paremaks 

toimimiseks? 

 

Vastajatelt uuriti, kas neil on ettepanekuid, mida saaks politsei täiendavalt teha nende 

kodupaigas üldise turvalisuse tagamiseks või naabrivalve paremaks toimimiseks. Vastata sai 

avatud vastusega. Vastuse andis 60 vastajat. Sarnased vastused kategoriseeriti teemade lõikes 

alljärgnevalt: 54 vastajat jätsid vastuselahtri tühjaks, 4 vastajat ei osanud vastata, 14 vastajat 

pidas olukorda piisavaks, 16 vastajat soovis politsei nähtavuse suurendamist või patrulli, 4 

vastajat arvas, et politseil on ressurssi vähe, 2 vastajat soovis kiiremat reageerimist, 12 vastajat 

soovis politseilt suhtlust ja koostööd külaelanikega ning toodi välja ka politseitöö tutvustamine 

meedia vahendusel, 1 vastaja soovis enamat tähelepanu pööramist kiiruseületajatele, 1 vastaja 

soovis politsei toetust kergliiklustee ehitusele, 1 vastaja arvas, et politsei peaks olema julgem, 

1 vastaja arvas, et politsei peaks kontrollima parkimisi ja 1 vastaja tõi välja: „selmet et 

täisvarustuses mööda kauplusekette maskita inimesi jahtimas käia võiks politsei kalvi kalle 

suguseid vargaid pyyda. vangi panna? Jne“. Täpsustuseks, et Kalvi Kalle kohta toodi sama 

vastaja poolt varasemas vastuses välja, et antud isik käib külavahel varastamas.  

Kokkuvõttes antud vastuseid saab välja tuua, et endiselt oodatakse liialt suures mahus politsei 

nähtavust ja patrullimist, kuivõrd võiks lähtuda põhimõttest, et turvalisus algab minust. 

Seevastu on positiivne, et tuuakse välja politseiga koostöösoovi ja suuremas mahus suhtlemist 

elanikega. Positiivse aspektina võib ka kokku võtta, et märkimisväärne hulk vastajatest (14) 

annab teada, et kõik on korras ja piisav, lisaks veel 54 tühjaks jäätud vastust, mille põhjal võib 

eeldada, et ka nendes piirkondades on kõik korras.  

 

 

Ettepanekud, mida saaks turvalisuse tagamiseks või naabrivalve paremaks 

toimimiseks Teie kodupaigas teha kohalik omavalitsus 

 

Vastajatelt uuriti, kas neil on ettepanekuid, mida saaks turvalisuse tagamiseks või naabrivalve 

paremaks toimimiseks ära teha kohalik omavalitsus. Vastata sai avatud vastusega. Vastuse 

andis 66 vastajat. Antud vastuste puhul kasutatakse osalist kategoriseerimist, sest erineva sisuga 
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vastuseid oli rohkelt: 46 vastajat jättis vastuse andmata, 10 vastas, et on kohaliku omavalitsuse 

tööga rahul, 6 pööras tähelepanu tänavavalgustusele, 5 soovis teede korrastamist, 2 vastajat 

soovis paremat kommunikatsiooni, tuues välja ka meedia vahendusel teavitamise. Edasi 

tuuakse kokkuvõtlikult välja üksikvastused. Sooviti, et kohalik omavalitsus saaks turvalisuse 

parandamiseks kraavidest võsa lõigata, parema nähtavuse tagamiseks. Mainiti ka et teede 

korrastamisega on juba suur töö tehtud. Sooviti kergliiklustee ehitamist kui ka teekünniste 

(künniseid mainiti kahe vastaja poolt) paigaldamist, et seeläbi ohtlikud liiklusolud likvideerida. 

Sooviti veel kiirusepiiranguid ja jalakäijate jaoks eraldatud teeosa, mille kohta on omavalitsusel 

vaja teha ettepanek Maanteeametile ning abistada külaseltsi asjaajamisel. Toodi välja, et ei 

tohiks ehitada tupiktänavaid ringliiklusega teedeks, sest see raskendab võõraste sõidukite 

jälgimist. Toodi välja ka, et korterühistu juhtidega on tehtud ettepanekuid, kuid nendega ei ole 

arvestatud ja arvati, et linn vajaks muutusi. Sooviti erinevaid sektoreid kaasates korraldada 

korralisi ümarlaudu, näiteks 1-2 korda aastas. Mainiti, et on küll viirusohu tõttu problemaatiline, 

kuid meeldisid väga ümarlauad omavalitsuses turvalisuse teemadel koos naabrivalve 

sektorivanemate ja teiste esindajatega. Sooviti, et võetaks plaani koos politsei ja naabrivalve 

sektoritega vallas turvalisuse infopäeva korraldamine. Sooviti ka rohkem koostööd. Tehti 

ettepanek plakatite paigaldamiseks prügi ladustamise kohta kui ka keelavate plakatite 

paigaldamiseks asjade ja prügi vale ladustamise kohta. Sooviti valvekaameraid küla peamistele 

sissesõiduteedele ja suurematele ristmikele, mida on asumi sotsiaalmeediakanalites toetatud ja 

soovitud. Lisaks sooviti, et võimalusel leevendataks valvekaamerate paigaldamiseks ja 

haldamiseks vastavat seadusandlust. Toodi välja ka, et peale linnaga ühinemist on omavalitsuse 

huvi piirkonna vastu leige ning sooviti väiksemaid omavalitsusi, kus kohalik inimene oleks 

ametis. Veel toodi välja, et kohalikud omavalitsused võiksid enam huvi tunda äärealade vastu. 

Sooviti ka õigusi juurde kahe vastaja poolt. Oodatakse kinnisvaraomanike survestamist, et 

mahajäetud hooned lammutataks ja heakord taastataks. Oodatakse, et näidataks oma 

tegevusega, et toetatakse sellist tegevust erineval võimalikul viisil. Oodatakse ka omavalitsuselt 

pleekinud sektorisiltide väljavahetamist. Arvati, et vallavalitsus võiks keskusest ka 

maapiirkonda jõuda. Toodi välja, et kui omavalitsus muutus Pärnu linnaks ja Paikuse 

osavallaks, siis seejärel on kohalikku omavalitsust vähe näha. Sooviti ka, et teedele pandaks 

nimed. Soovitati toetada tuletõrje veevõtukoha taastamist. Sooviti ka vastutulelikkust elanikele 

ning kiiremat ja asjatundlikumat reageerimist. Sooviti, et toodaks tagasi kohalik konstaabel või 

miks mitte looma abipolitseinike kogukond ja propageerima rohkem naabrivalvepiirkondade 

loomist. Mainiti ka, et luua uusi sektoreid uues vallas, teha selleks koostööd Naabrivalve, 

politsei ja teiste instantsidega. Toodi välja, et kohalik omavalitsus saaks jätkuvalt hoida 
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naabrivalvepiirkondadega nende tegevusi toetavat aktiivset koostööd ja et kohalikus ajalehes 

saaks motiveerivalt käsitleda turvalisusega ja naabrivalvega seotud teemasid, samuti võiks 

kohalik omavalitsus vajadusel pakkuda nõu ja abi riigi- või kohaliku teega paikneva plakati 

paigaldamisel. Sama vastaja poolt toodi veel välja, et antud piirkonna naabrivalve sektor soovib 

tänada ja tunnustada Häädemeeste valla majandusspetsialist Tõnu Kiivrit ja 

piirkonnapolitseinik Andris Avameret naabrivalvet toetava koostöö eest. Oodatakse, et 

omavalitsus tunneks huvi Naabrivalve teema vastu. Sooviti, et kehtestataks ülelinnaline 

parkimistasu, mis vähendaks autode hulka, eeskätt silmaspidades pargitud romusõidukeid ja 

väheliikuvaid autosid. Seeläbi väheneks koormus parkimiskohtadele, suureneks eraparklate 

ning parkimismajade kasutamine. Sooviti kiiret internetti kõikidesse majapidamistesse, 

külaplatsi väljaehitamist koos infotahvliga, millel on küla ja selle lähiümbruse kaart koos valla 

turismiobjektidega ning info kriisiolukorras tegutsemiseks. Arvati ka et ettepanekud ja 

lahendused tulevad kogukonnast, kes tahavad midagi muuta, sest keegi ei tule pakkuma. Öeldi, 

et see ei puuduta küll naabrivalvet, aga kohalikus omavalitsuses lume äravedu puudub. Öeldi 

ka, et ei oska neile (loe: vallavalitusele) nüüd küll enam kohustusi juurde panna. Sooviti, et 

tagataks vahendid ehitamaks aed nagu see antud piirkonna teiste hoonete puhul on. Mainiti veel 

reklaami ja kohaliku kogukondlikkuse edenemise soodustamist. Ja lõpuks mainiti, et kui 

politsei ei saa mahajäetud hoonete omanikke oma hooneid sulgema, siis peaks hooned sulgema 

kohalik omavalitsus.  

Kokkuvõttes võib välja tuua, et turvalisusega seotud ettepanekuid kohalikule omavalitsustele 

on naabrivalve piirkondadelt rohkelt, aga levinumate ettepanekute hulgas on teede korrashoid, 

tänavavalgustuse rajamine, valvekaamerate paigaldamine ja koostöö kogukonnaga, aga ka 

naabrivalve tegevuste toetamine, ümaralaudade korraldamine ja abi naabrivalve plakatite 

paigaldamiseks.  
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Kas Teie sektori liikmed vajaksid tegutsemiseks mingit täiendavat turvaalast 

informatsiooni või koolitust? Loetelus on mõned võimalikud valdkonnad, mille 

hulgast on võimalik valida. 

 

Vastajatelt uuriti, kas sektori liikmed vajaksid tegutsemiseks mingit täiendavat turvaalast 

informatsiooni või koolitust. Küsimuse täienduseks pakuti välja 5 erinevat teemat, mille hulka 

kuulusid: 

1 MTÜ Eesti Naabrivalve tegevusprintsiibid 

2 Avaliku korra kaitsega seonduv seadusandlus 

3 Käitumine hädaolukordades 

4 Enesekaitse 

5 Valve- ja signalisatsioonisüsteemid ning nende kasutamine 

6 Turvalise elukeskkonna kujundamine 

Vastamiseks anti ette kolm vastusevarianti: kindlasti, pigem jah ja pigem mitte. Vastuste põhjal 

saab välja tuua, et enim tunti huvi eriolukordades käitumise vastu, millele järgnes turvalise 

elukeskkonna kujundamine, siis valve- ja signalisatsioonisüsteemid ning nende kasutamine, 

seejärel enesekaitse, avaliku korra kaitsega seonduv seadusandlus ja kõige vähem huvi tunti 

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevusprintsiipide vastu.  

Jooniselt 19 on näha, kuidas vastused jaotusid. 
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Joonis 19. Koolitusvajaduste diagramm 

 

 

Palun nimetage veel mõni teema, mille osas oleksite huvitatud täiendavast infost 

või koolitusest 

 

Vastajatel paluti nimetada veel teemasid, mille osas ollakse huvitatud täiendavast infost või 

koolitusest. Vastuse andis 39 vastajat, 74 jättis vastuselahtri täitmata, 8 ei osanud öelda, 1 ei 

olnud huvitatud. Teised vastajad tõid välja järgmist: valvekaamerate kasutamine avalikus 

ruumis ja eraterritooriumil ning isikuandmete kaitse, IT turvalisus. Sooviti ka, et keegi 

seadusandlik institutsioon paigaldaks  mõned valvekaamerad, sooviti igasugust informatsiooni, 

mis on seotud turvalisusega sh ka infot politseilt kui naabrivalvega seotud piirkonnas tegutseb 

mõni kuritegelik jõuk, et naabruskond saaks siis tähelepanelikum olla. Sooviti ka 

informatsiooni, kuidas kaitsta korterelamute püsielanikke ajutiste üürnike korralageduste eest. 

Mainiti ka soovi saada rohkem teateid külainimestelt. Uusi infovoldikuid naabrivalve kohta. 

Heakorra- ja avaliku korra ülevaateid. Sooviti ka lastele infopäeva turvalisest liiklemisest. 

Naabrivalve sektorivanematele koolitust, kuidas kaasata sektori elanikke turvalisusalastesse 

tegevustesse. Üks piirkond soovis tuleohutusalast koolitust läbi viia, aga sektori liikmed ei 

tulnud mõttega kaasa. Sooviti ka psühholoogilist nõustamist konfliktide lahendamisel – 

peretülide ja naabrite vaheliste tülide korral. Sooviti enam teada naabrivalve sektori liikme 
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volitustest kriisiolukorras tegutsemiseks. Mainiti, et sektorivanem haldab laia spektrit, kuid 

passiivne sektor ei ole jätkusuutlik. Sooviti teada, kuidas käituda kurjategija tabamisel esmaste 

tegevuste teostamisega enne politsei saabumist. Mainiti ka, et eelmise küsimuse puhul oli 

loetelu piisav. Sooviti esmaabi andmise tutvustust paberkandjal koos piltide ja selgitustega. 

Sooviti teada, kus toimuvad täiendavad koolitused. Tuleohutuse- ja ennetuse koostöö 

Päästeametiga ning kuritegevuse ennetamine. Kindlustuskaitse. Sooviti teada, kuidas leida 

statistikat (lähi) piirkonna õnnetuste ja kuritegude kohta (tihti inimesed ei tea oma külas 

menetletavatest kuritegudest). Mainiti viirusohtu ja MTÜ Naabrivalve poolt saadetud kasulikke 

infomaterjale viirusohu ennetamiseks ja arvati, et neid materjale võiks uuesti jagada. Sooviti 

teada ka abipolitseinike tegevusest.  

Kokkvõttes võib välja tuua, et täiendava informatsiooni ja koolitussoovide spekter on lai, kuid 

kõlama jäi videovalvesüsteemid ja sellega seonduv isikuandmete kaitse.  

 

 

Kas leiaksite ise aega osalemaks MTÜ Eesti Naabrivalve poolt Teie jaoks 

olulistel teemadel läbiviidud koolitusel, mis toimuks töövälisel ajal? 

 

Vastajatelt uuriti, kas nad leiaksid aega osalemaks MTÜ Eesti Naabrivalve poolt nende jaoks 

olulistel teemadel korraldatavatel koolitusel osalemiseks, mis toimuvad töövälisel ajal. 

Vastamiseks anti ette kolm vastusevarianti: kindlasti, pigem jah ja pigem mitte. Vastuse andis 

106 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et alla ¾ vastajatest leiaksid aega 

osalemiseks ning pisut üle neljandiku leidis, et pigem mitte. Kõrvutades antud tulemusi 

praktilise olukorraga, siis joonistub siit välja vastuolu praktilise olukorraga. Pakkudes kui ka 

korraldades ühingu poolt eelpool toodud koolitusi, mis osalejatele huvi pakuvad, siis tegelik 

olukord näitab, et pigem on osavõtt tagasihoidlik. Koolitusi pakutakse pigem küll 

sektoripõhiselt, kus enamuse osalejatest peaks moodustama sektori liikmed, siis antud 

küsitluses andsid vastuseid sektorivanemad, kes pigem on aktiivsemad ja enam võimalustest 

huvitatud isikud ja on ümarlaudadel ja koolitustel kohal. Jooniselt 20 on näha, kuidas vastused 

jaotusid. 
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Joonis 20. Ajalise panustamise võimalus naabrivalve tegevustesse 

 

 

Milliseid ettepanekuid teil on MTÜ-le Eesti Naabrivalve tema tegevuse 

edasiseks korraldamiseks? 

 

Vastajatel paluti esitada ühingule ettepanekuid tegevuse edasiseks korraldamiseks. Vastuse 

andis 51 vastajat, 64 jättis vastuselahtri täitmata, 9 ei osanud öelda, 16 soovis, et ühing jätkaks 

samas vaimus, sooviti jõudu ning jaksu, toodi välja, et olete supertublid ning tänati tegevuse 

eest. 7 vastajat soovis tihedamat infovahetust, et jagataks infot ning toodi välja ka, et ühing 

võiks avaldada infokirja. 2 vastajat soovis naabrivalve liikmetele rohkem õigusi. 2 vastajat tegi 

ettepaneku, et ühingu üritused võiks olla virtuaalsed, et suurem hulk inimesi sellest osa saaks.  

1 vastaja tegi ettepaneku, et ühingu poolt võiks keegi 1x aastas läbi helistada kõik 

sektorivanemad. Teised vastajad tõid välja järgmist: toodi välja, et oleks vaja uusi naabrivalve 

plakateid küla sissesõidutee otsa ja mõned majadele. Mainiti ka, et kui naabrivalve plakatid on 

väljas ja et elanikud on valvsad niikuinii. 1 vastaja märkis, et on aru saanud, et ühing edastab 

teateid ka kõikidele liikmetele korraga ja arvas, et see vähendab sektorivanema rolli liikmete 

vahel ja et niimoodi on osad liikmed pahased kui saavad sama sisuga teate, mida ühing on juba 

edastanud veel kord ka sektorivanemalt. Sooviti ka, et töötataks välja plakatid ja kleebised, et 

keelata asjade ladustamist üldkasutatavatele pindadele. Mainiti ka, et naabrivalve tegevus on 

kasulik ja vajalik. Öeldi ka, et ollakse senisega rahul, teete tänuväärset tööd ja M.V. on OK 
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juht. Üks vastaja lisas, et süsteem toimib. Kiideti ühingut üldise tegutsemise eest ja huvitavate 

aastakoosolekute toimumiskohtade eest, mis avardab silmaringi ja tutvustab paremini 

naabruskonda. Öeldi, et Keskkonnaametiga peaks koostööd alustama, metsade, kalastuse ja 

rannaala rikkumiste ennetamiseks. Toodi välja, et Naabrivalve võiks jagada informatsiooni 

teatud piirkonnas positiivse lahenduse leidnud probleemidest kõigile piirkondadele. Kuus korra 

võiks naabrivalve avaldada infokirja, kus siis märgitakse ära kõik naabrivalvega antud hetkel 

esinevad probleemid ja positiivsed saavutused, jooksvad küsimused jne. Arvati ka, e võiks olla 

ööpäevaringne naabrivalve korrapidaja lühinumber, millele helistades käivituksid edasised 

toimingud. Toodi välja ka, et eestlane on paljuski individualist, ja "käivitamiseks" on vaja 

sotsiaalset ja energilist inimest, kes nn torgiks liikmeid tagant. Alates kasvõi "kodu korda" 

aktsioonist "Eesti puhtaks" jne. Peeti oluliseks motiveerida elanikke sh olemasolevaid sektoreid 

naabrivalvega tegelema. Olla meedias sh sotsiaalmeedias veel aktiivsem ja nähtavam. Seoses 

toimunud juhtumiga, arutati kogukonna liikmete hulgas narkoteemalise koolituse korraldamist 

kogukonna liikmetele.  

Eeltoodut kokku võttes võib välja tuua, et ühingu tööga on sektorivanemad rahul, kuid 

pakutakse välja ka ideid, mille arvelt tegevus tulevikus nähtavamaks ja liikmetele kasulikumaks 

saaks muuta. Mainiti ka naabrivalve sektori liikmetele õiguste juurdeandmist.  

 

 

Kas naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid teie sektoris vajavad vahetamist 

(on aja jooksul pleekinud, katki läinud vms) 

 

Vastajatelt uuriti, kas nende naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid on korras või vajavad 

vahetamist. Vastata sai esitada kahes variandis „plakatid on korras“ ja „plakatid vajavad 

vahetamist“ . Vastuse andis 106 vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et 88%-

l piirkondadest on plakatid korras ning 12%-l piirkondadest vajavad plakatid vahetamist. 

Jooniselt 21 on näha, kuidas vastused jaotusid. 
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Joonis 21. Naabrivalve piirkonda tähistavate plakatite lisavajaduse diagramm 

 

 

Mitu uut plakatit sektorisse vajate (vastake juhul kui eelmine vastus oli, et 

plakatid vajavad vahetamist) 

 

Vastajatelt uuriti, mitut uut naabrivalve piirkonda tähistavat plakatit soovitakse tellida kui 

selleks vajadus on olemas. Vastamiseks anti ette neli varianti: 1, 2, 3 ja muu. Vastuse andis 15 

vastajat. Vastuste põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et 33% vastajatest soovis juurde tellida 

1 plakati, 20% vastajatest soovis juurde tellida 2 plakatit. Kolme plakatit ei soovinud keegi 

tellida ja vastuse muu märkis 47% vastajatest. Jooniselt 22 on näha, kuidas vastused jaotusid. 
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Joonis 22. Naabrivalve piirkonda tähistavate plakatite tellimise diagramm 

 

 

Vastajate ettepanekud 

 

• kui võimalik, siis maakonna projekti raames 

• Täname abi eest ja palume survestada piirkonna politseinikku ja piirkonna 

päästeametnikku 

• Ei ole 

• Vastan eelmise kohta, et meil on uued plakatid olemas kuid ootame kevadet, et need 

talgute käigus paigaldada 

• edu ja jõudu 

• Senine toimekus NV poolt meeldib 

• Külastada erinevaid naabrivalve sektoreid ja ühiselt hinnata riske ja sõeluda välja 

vajalikud tegevused kohapeal 

• töötame edasi 

• Tänud, et selline organisatsioon on olemas! 

• Kahjuks miljööväärtuslikul alal Tallinna Muinsuskaitse plakateid maja seinal ei 

aktsepteeri, ei lähe kokku fassaadipassi tingimustega 

• Jõudu tööle 
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• Hetkel pole. Jõudu ja jaksu! 

• head koostööd! 

• plakatitel võiks olla lisaks ka sektorivanema tel. nr. sektori vanematel peaksid olema 

ka logoga vest ja müts 

• Sektori märgistamine annab "väliskülalisele" signaali, et siin on kogukond teisiti 

häälestatud-nii ta võibki olla, kuid kassapidaja roll on otsustamata ja kogukonna 

arvamus plakatite olemuslikust väärtusest teadmata; ja samas see teeb kokku 120eur. 

• Ei oska rohkem midagi öelda 

• Plakatid võiksid olla tasuta 

• Aitäh! 

• puuduvad 

• Ettepanekuid pole. Uued plakatid vahetasime mullu 

• Tegutseme edasi 

• - 

• ei ole 

• Plakati hind võiks olla natuke odavam. Samas võiks olla väiksemas mõõdus kleebiseid 

või plakateid nt aknale, uksele vm paigaldamiseks. Arutada võiks ka valgustatud 

plakatite kasutusele võtmist. Mida esialgu võib proovida pilootprojektina 

• Edu naabrivalve liikumise eestvedamisel! 

• Selline küsitlus võiks olla igal (paaril?) aastal ja eraldi tuleks teha küsitlus neile, kes 

on sektori loonud viimase aasta või paari jooksul. 

• Kuna meie sektor on asutatud 2007.a. on nn. liikmete kaod märkimisväärsed. Millised 

oleksid soovitused uute liikmete värbamiseks? 

• Hetkel ettepanekud puuduvad. Hetkel ettepanekud puuduvad  

• Tean, et meie piirkond on liitunud, kuid olen nüüd uus külavanem ning ei tea 

Naabrivalve projektist suurt midagi. Silte meie piirkonnas ei ole ja pole ka teada, kes 

sellega üldse seotud on. Vajaksime küll tutvustavat kohtumist 

• Rohkem ettepanekuid ei ole 

• Edu ja kordaminekuid meile kõigile! 
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Järeldused 

 

Alljärgnevalt esitatakse küsitluse tulemuste põhjal järeldused: 

1. Tulenevalt asjaolust, et täidetud aruande esitas 1/5  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 5), kuigi 2020 aasta kohta oli 

võrreldes 2019 aastaga esitajaid 37 inimese võrra vähem. 

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. 

7. Uuringu tulemustest selgub, et sektorivanemad jooksvalt kontaktandmete muudatustest 

ühingut ei informeeri, sest 86 vastajast 52 puhul oli vaja muudatused ühingu 

infosüsteemi sisse viia (lk 7).  

8. Sektorites läbiviidavatest üritustest on enamlevinumad tegevused koristuspäevad (lk 8) 

ja talgutööd. Lisaks on levinud ka külakoosolekute korraldamine (lk 8). Levinud on ka 

see, et sektoris üldse mindagi ühiselt läbi ei viida (lk 8). 

9. Elu naabrivalvepiirkondades on üldiselt turvaline, sest 52 vastajat tõi välja, et nende 

kodupiirkonnas ei ole õigusrikkumisi toime pandud või tegeletud teadliku  ennetustööga 

(lk 8).  

10. Õigusrikkumisi naabrivalvepiirkondades esineb harva, 91st vastajast 65 (lk 10) märgib, 

et õigusrikkumisi piirkonnas ei ole toime pandud ja 20 (lk 10)  jättis vastuse täimata, 

mida võib võrdsustada samaga, ehk et ei ole õigusrikkumisi toime pandud. 

Õigusrikkumiste toimepanemist märgiti 18-l (lk 10) korral, mis tähendab, et 

naabrivalvepiirkondade puul  on tegemist turvalise elukeskkonnaga, kuid 

õigusrikkumisi võib ikkagi ette tulla ligikaudu 20%lise tõenäosusega.   

11. Peale naabrivalvepiirkonna moodustamist kodu ümbruses turvalisus paraneb (lk12). 

12. Peale naabrivalvepiirkonna moodustamist on inimestele abi lähemal (lk 13). 
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13. Ligikaudu 40%lise tõenäosusega saab välja tuua, et naabrivalvepiirkonna tegevus on 

aidanud ära hoida mõne kuriteo (lk 15).  

14. 16%lise tõenäosusega aitab naabrivalvepiirkond viia kuriteo sooritaja tabamiseni (lk 14-

15). 

15. Üle 90% naabrivalvepiirkonnas elavatest inimestest tunnevad end pimeda ajal oma 

elurajoonis turvaliselt (lk 15).  

16. Naabrivalvepiirkonna elavad inimesed hindavad läbisaamist oma naabritega väga heaks 

(lk 16). 

17. 33%lise tõenäosusega pärast naabrivalvepiirkonna loomist suhted naabritega paranevad 

(lk 16-17).  

18. Turvalisuse parandamiseks on naabrivalvepiirkondades tegeletud majauste ja lukkude 

vahetusega, kuid sektoriliikmete koordineeritud tegevuse ja turvalisust puudutavate 

ettepanekute esitamisega politseile või kohalikule omavalitsusele tegeletakse pigem 

vähe (lk 18). 

19. Lisaks naabrivalvepiirkonna eestvedamisele panustavad sektorivanemad oma piirkonna 

turvalisusesse enam kui ainult nimekirjade ajakohasena hoidmise ja infovahetusega 

liikmete ja partnerite vahel (lk 19). 

20. Naabrivalve tegevusele rohkem aega pühendama motiveerib naabrite aktiivsus, 

motivatsiooni olemasolu, kuritegevuse kasv ja tasu saamine (lk 19-20).  

21. Naabrivalvepiirkonnas elavad inimesed omavad oma naabrite kontakte, mis annab 

võimaluse vajaduse korral naabritega ühendust saada (lk 17). 

22. Naabrivalve sektorivanemad annavad hea hinnangu oma sektori tööle (lk 20). 

23. Naabrivalvepiirkonna liikmed  teevad mõningast koostööd politsei ja kohaliku 

omavalitsusega, kuid 40% vastajatest ei tee seda üldse (lk 21-22).  

24. Naabrivalve sektorivanemad hindavad koostööd politseiga üldiselt heaks (lk 22-23). 

25. 23%lise tõenäosusega pärast naabrivalvepiirkonna loomist politsei tegevus piirkonnas 

paraneb, kuid valdavalt jääb see eelneva perioodiga võrreldes samaks (lk 23). 

26. 25%l naabrivalve sektorivanematest on olnud vajadus viimase aasta jooksul olnud vaja 

pöörduda piirkonnapolitseiniku poole (lk 24). 

27. Piikonnapolitseiniku poole pöördutakse väga erinevatel teemadel alates vargustest ja 

korrarikkumistest kuni konsultatsiooni küsimiseni välja (lk 24-25).  

28. 70%lise tõenäosusega saavad naabrivalvepiirkonna liikmed piirkonnapolitseinikult abi 

(lk 26). 
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29. Turvalisusega seotud ettepanekuid tehakse kohalikule omavalitsustele 

naabrivalvepiirkonna liikmetelt rohkelt, aga levinumate ettepanekute hulgas on teede 

korrashoid, tänavavalgustuse rajamine, valvekaamerate paigaldamine ja koostöö 

kogukonnaga, aga ka naabrivalve tegevuste toetamine, ümaralaudade korraldamine ja 

abi naabrivalve plakatite paigaldamiseks (lk 27-29). 

30. Koolituste osas tunti enim huvi eriolukordades käitumise vastu, millele järgnes turvalise 

elukeskkonna kujundamine, siis valve- ja signalisatsioonisüsteemid ning nende 

kasutamine, seejärel enesekaitse, avaliku korra kaitsega seonduv seadusandlus ja kõige 

vähem huvi tunti MTÜ Eesti Naabrivalve tegevusprintsiipide vastu (lk 30-31). 

31. Täiendava informatsiooni ja koolitussoovide spekter on lai, kuid kõlama jäi 

videovalvesüsteemid ja sellega seonduv isikuandmete kaitse (lk 31-32). 

32. 68% vastajatest leiab aega panustamiseks naabrivalve tegevustesse (lk 32-33). 

33. Sektorivanemad on rahul senise Naabrivalve ühingu tööga, kuid pakutakse välja ka 

ideid, mille arvelt tegevus tulevikus nähtavamaks ja liikmetele kasulikumaks saaks 

muuta. Mainiti ka naabrivalve sektori liikmetele õiguste juurdeandmist (lk 33-34). 

34. Enamus naabrivalvepiirkonna plakatitest on korras, kuid need 13%, mis korras ei ole, 

torkavad silma ja rikuvad üldist pilti (lk 34-35). 

35. Vastajate ettepanekute põhjal võib järeldada, et sektorivanemad usuvad 

naabrivalepiirkonna kuritegevust ennetavasse mõjusse, sooviksid plakateid saada 

odavamalt või hoopis tasuta, soovitakse sektorivanema tasustamist kui ka tänatakse 

ühingut eestvedamise eest.  

 

 

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, näiteks veebipõhised koosolekud, 

ümarlauad, mis aitaksid tõsta elanike teadlikkust elukeskkonna turvalisuse 

ülesehitamisest.  
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3. Töötada välja lahendused, kuidas kaasata aktiivsemalt sektori liikmeid elukeskkonna 

turvalisusalasesse koostöösse. Uuringu järeldustest tuli välja, et aktiivsed sektori 

liikmed motiveerivad tegutsema ka sektorivanemat.  

 

 

Kokkuvõte 

 

MTÜ Eesti Naabrivalve esitas 2021.a. veebruaris naabrivalve sektorivanematele täitmiseks 

2020 aasta aruande vormi, mis oli kombineeritud sektorivanemate aastaaruande vormist ning 

Tartu Ülikooli poolt 2004. ja 2006. aastal läbiviidud küsitlusest. 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 täiendavalt kolm küsimust politsei poolt. Politsei küsimustele saadud vastused esitatakse 

hiljem ka politseile. Aastaaruanne edastati sektorivanematele meili teel, milleks kasutati ühingu 

poolt 2019 aastal kasutusele võetud hulgipostituse platvormi Smaily. Nimetatud platvorm on 

seotud ühingu infosüsteemiga, kust saadakse automaatselt sektorivanemate meiliaadressid. 

Aastaaruanne koosnes 37 küsimusest ja avatud vastusevariandina ettepanekute esitamise 

võimalusest. Küsitluse täitis 111 sektorivanemat. Vastajate arvus võis võrreldes möödunud 

(2019) aastaga näha mõningast langust kui 2019 aastal esitas aruande 148 sektorivanemat. 

Olenemata sellest on tegemist rahuldava tulemusega. 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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Lisa 1 Küsimustik  
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