Häädemeeste vallas toimus 08.04.2015 turvalisuse arutelu.
Arutatud teemad ja ettepanekud osalejate poolt hinnatud
pingereas:
1. Vargused taludest
Ettepanekud:










Info kontroll politsei poolt.
Riigi poolne tegevus(etus) soodustab varguste toimumist.
Liikumisanduritega valgustite kasutamine.
Signalisatsiooni kasutamine abihoonetes.
Naabrivalve.
Sildistus „Valvekaamera“
Koer.
Naabritega suhtlemine.
Elektrooniline valve.

2. Piiriülene kuritegevus
Ettepanekud:






Kaamerate paigaldamine Jäärjasse.
Erinevate asutuste, firmade kaamerasüsteemide ühendamine.
Kaameratega katta Vana-Ikla mnt-ga piirnevad külad ( kasutada ka mulaaže).
Kodanike teadlikkuse tõstmine turvalisusest (uste sulgemine, tulede kasutamine jms.)
Vara kindlustamine.

3. Ootused politseile
Ettepanekud:





Öised patrullid Vana- Ikla maanteel.
Suuremad probleemid on Häädemeestest Iklani.
Vana- Ikla maanteel liikuvate välisriigi numbrimärgiga autode kontrollimine.
Soometsas piisab ühest patrullist päevas.

4. Naabrivalve
Ettepanekud:






Elanike teadlikkuse tõstmine. Ümarlauad.
Tihedam kommunikatsioon.
Piirkondade loomine.
Politsei kaasamine.

5. Probleemid noortega
Ettepanekud:






Suvel tegevused rannas (palliplatsid, erinevate vahendite laenutus).
Eakate ja noorte ühistegevused. Puudub eestvedaja.
Äärekülades puudub tegevus, koht, kus olla. See tekitab vandaalitsemist.
Suvel on probleemiks alkoholi kättesaadavus. Joobes juhtimine. Lahendus: noortele
suunatud kampaaniad. Näiteks „Noor kaine juht“ kleepsud autodele.
Probleemid Massiaru sotsiaalmajaga.

6. Sesoonne kuritegevus
Ettepanekud:






Alkoholi müügi piiramine.
Ürituste parem kaardistamine.
Ürituste lubade rangem läbivaatamine.
Selgitada välja milles seisneb ürituse kasu.
Suurematele üritustele patrull.

7. Suvine kiirusepiirang
Ettepanekud:




Kiirusepiirangu 70 km/h paigaldamine (suvehooajal).
Kiiruse ohjamiseks kiiruskaamera mulaaži paigaldamine.
Liiklusmärk „Automaatne liiklusjärelvalve“.

8. Usaldamatus politsei vastu
Ettepanekud:




Politsei viisakus
Politsei paindlikus
Politsei läbipaistvus

9. Kabli juhtum. Politsei-kohalik kogukond-kommunikatsioon
Ettepanekud:




Piirkonnapolitseinik peaks olema informeeritud, kui toimub mingi aktsioon, ka
salajane.
Kuidas käituda, kui külas toimub haarang?
Kelle käest saab infot ja selgitust Kabli juhtumi kohta ?

10. Mereturvalisus
Ettepanekud:










Lähima üksuse reageerimine.
Vabatahtlikud merepäästjad.
Sadamatele ligipääs.
Kaluritele teabepäevad sadamates.
PPA-PA ühistreeningud.
Kalapaatidele AIS.
0-tolerants, joobe keeld.
Numbrite jagamine kaluritele.

11. Külade kommunikatsioon
Ettepanekud:










Küla postilist.
Küla sms-list.
Facebookis kinnine küla kommuun.
Seltsimajades, bussijaamades infostendid.
Naabrivalve.
Naaberkülade teavitamine mida meie küla on ära teinud turvalisuse tõstmiseks.
Naabrite tundmine. Ühised lõkke- ja saunaõhtud, simmanid.
Külavanem, külaseltsid.
Vallalehte külade rubriik.

12. Politsei reageerimisvõimekus õhtusel ja öisel ajal
Ettepanekud:




Abipolitseinike rakendamine.
Rohkem patrulle nädalavahetustel.
Valvekaamerad.

13. Narkootikumid
Ettepanekud:



Kahtlustest piirkonnapolitseiniku teavitamine.
Koolitus „Oska märgata“.

Linnalegend: Üle elektriliini traadi rippuvad ketsid = narko ostu-müügi-vahetuse kohad.

14. Politsei reageerimisvõimekus õhtusel ja öisel ajal
Ettepanekud:




Abipolitseinike rakendamine.
Rohkem patrulle nädalavahetustel.
Valvekaamerad.

15. Kuidas saan kaitsta ennast ja oma vara seadust rikkumata
Ettepanekud:






Tunne head advokaati, kes Sind kohtus päästab!
Teata politseile.
Tunne naabrit.
Teha vargale varastamine võimalikult raskeks või lausa võimatuks.

16. Kuidas ohjata mootorrataste ja ATV-de müra
Ettepanekud:



Kas seda on võimalik kontrollida teel?
Leida noortele krossihuvilistele konkreetne harjutamise koht ja aeg.

17. Mis juhtub minu avaldusega politseis ?
Ettepanekud:






Politsei ei tohiks öelda, et avaldus on perspektiivitu.
Avaldaja soovib tagasisidet politsei tegevustest asjaolude väljaselgitamisel.
Politsei reageerimine sündmuskohale koheselt.
Internetis (politsei.ee) on väga raske täita avaldust
Määrata piirkonnad, kus ebamõistlik sõitmine on keelatud.

18. Kuidas tagada piirkonnas ürituste probleemideta kulgemine?
Koostöös loome turvalisust!
Tõnu Kivis
Pärnumaa konstaablijaoskonna piirkonnavanem.

