MTU Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
15.05.2010
Tallinnas Estonia pst 4
Rahvusooper Estonia talveaias
Koosolek algas kell 15:00 lõppes kell 16:40
Koosolekut juhatas Lauri Tabur
Koosolekut protokollis Mare Kärner
Koosolekust võttis osa kokku 40 inimest, sealhulgas 4 juhatuse liiget ja 36 naabrivalve
sektorite esindajat.
1. Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine
Tarmo Vaik avab koosoleku.
Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks
Lauri Tabur ning protokollijaks Mare Kärner.
Hääletamine: Lauri Taburi koosoleku juhatajaks ja Mare Kärner koosoleku protokollijaks
määramise poolt hääletasid kõik 40 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid
pole.
Üldkoosoleku otsus: Valida Lauri Tabur koosoleku juhatajaks ja Mare Kärner koosoleku
protokollijaks.
2. Eesti Naabrivalve 2009. a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine
Tiina Ristmäe tutvustab 2009. a. majandusaasta aruannet. Aruanne lisatud protokollile (lisa
1).
Tiina Ristmäe loeb ette revident Kuido Pettai arvamuse. Arvamus lisatud protokollile (lisa 2).
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2009. a. majandusaasta
aruanne?
Hääletamine: Ühingu 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 40
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2009. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).
3. 2010. a. planeeritud tegevused
Tiina Ristmäe teeb ülevaate.
2010 plaanis: uued sektorid ja töö olemasolevatega, Euroopa Komisjonile rahastusprojekti
esitamine, koostöö Soome naabrivalve rajamisel, projekt koostöös Põhja-Eesti
Päästekeskusega (eakate tuleohutuse suurendamine hajaasustuspiirkondades), naabrivalve
käsiraamatu koostamine, M-valve süsteemi käivitamine, Euroopa Kuritegevuse ennetuse
projektikonkursil osalemine, tagasiside uuring naabrivalve mõju kohta aasta lõpus.
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Sektorite liikmed võtavad sõna:
Märt.Treier (Aaviku 1 sektori vanem): Kui sektoris ei ole probleeme turvalisusega, siis kas
on veel häid ideid, kuhu tegevust suunata, sest muidu tegevus hääbub.
T.Ristmäe: oluline on sektorivanema roll. Jõelähtmel esitab näiteks sektorivanem nupukesi
korrakaitse ja turvalisuse kohta – artiklid, vastu võetud määrused jne. Viljandis on välja
kasvanud NV sektoritest väiksed klubid, kus saadakse kokku sektorivanema kodus või aias
isegi kui probleeme pole. Ise peab aga sellistele tegevustele kaasa aitama. Rahumäel nt kord
aastas ühine koristuspäev. Võib mõelda sektori traditsioonide loomisele, sundust ja kohustust
ju panna ei saa, tuleb arutada, mida naabrid ise tahavad. Kui probleeme pole, siis suhtlust
pole, aga kui mingi probleem on, siis toimib suhtlus jälle väga operatiivselt ja kuna kõigi
andmed on olemas, siis info liigub kiiresti. Eesti Naabrivalve ühingult saab tellida
turvalisusealaseid koolitusi naabrivalve liikmetele.
M.Treier: Võiks osaleda suuremates heategevuskampaaniates, näiteks kasutatud asjade
kogumine.
T.Ristmäe: NV pole küll ise korraldanud selliseid aktsioone, aga sektorite raames seda
tehakse. Näiteks on kogutud mänguasju ja raha oma sektori abivajajate jaoks. Tegeleme selle
ideega edasi.
Andro Kivistik (Siniladva sektori vanem): Pirita Selveri juures oli tasuta tulekustutite
kontroll. NV võiks ka midagi sellist korraldada.
T.Ristmäe: Tamrex Ohutus koostööpartnerina müüb nt soodsamalt, aga seda nüanssi võiks
süvendada, et kontrollijad ise kohale tulevad külla vms. Päästeameti infot „Kodu
tuleohutuks“ võiks samuti rohkem levitada.
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7
Vastavalt 2009. a. üldkoosolekul otsustatule, on 2010. a. Naabrivalvega liitumine 10 krooni
majapidamise kohta, juriidilisel isikul 100 krooni. Aastamaks 10 krooni majapidamise kohta,
juriidilisel isikul 100 krooni.
Juhatus teeb ettepaneku jätkata nende summadega kuni Euro võimliku käibeletulekuni.
Juhatus teeb ettepaneku Euro kasutuselevõtul muuta Naabrivalvega liitumise 1 Euro
majapidamise kohta, juriidilisel isikul 10 Eurot. Aastamaks 1 Euro majapidamise kohta,
juriidilisel isikul 10 Eurot.
Liivi Kontus, (Paekaare 62 sektori vanem) : see on liiga suur erinevus, kui juriidilisel isikul
Euro kasutusele võtul muutub 100 kr aastas 150+ krooniks.
M.Treier: tõstatab küsimuse, kas maksu tõstmine on õigustatud või mitte, kuna
Siseministeerium ju toetab ka.
Teet Õispuu (Kivimäe): kindlasti maksavad osades sektorites kulud sektorivanemad. Miks
kõigile isikutele eraldi arvet ei saadeta, võiks ju olla ka suurem summa korraga.
Anneli Chhabra (Rahumäe 1): maksab ise NV makse, kuna ei taha selle pärast naabrite vahel
ringi joosta.
Arvo Uukkivi (Lodajpuu 1, Härjapea sektorite vanem): NV on tulnud hoopis riigile appi. Kui
Siseministeerium ütleb, et NV maks on liiga väike, siis peaks ütlema, et hoopis meie aitame
ministeeriumi.
Lembo Mäss (Loode II): küsimus majapidamiste kohta - mida tähendab majapidamine/keda
see hõlmab.
Ettepanek teha sektori kohta üks maks, mitte olevalt liikmete arvust. See on aga jälle teistele
vastumeelne, kuna ei ole aus.
A.Chhabra : soovitan teha suurusjärgud, liikmemaks 1-10 liiget, 1-20 liiget jne..
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T.Õispuu: soovitan euroasja lahendada siis, kui Euro reaalselt kasutusele võetakse. Teha siis
uus koosolek.
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on poolt, et jätta nii liitumistasu kui liikmemaks 10
krooni majapidamise kohta ning 100 krooni juriidilise isiku koha?
Hääletamine: Eesti Naabrivalve ühingu liikmemaksu samaks jätmise kohta hääletasid poolt
kõik 40 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on poolt, et Euro kasutuselevõtul muutub nii liitumistasu
kui liikmemaks 1 Euro majapidamise kohta ning 10 Eurot juriidilise isiku kohta?
Hääletamine: Eesti Naabrivalve ühingu liikmemaksu muutmise kohta Euro kasutuselevõtul
hääletasid poolt kohalviibinud 35 ühingu liiget. Vastu 3, erapooletuid 2.
Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve ühingu liitumistasu 2011 aastal on 10 krooni
majapidamise kohta ning 100 krooni juriidilise isiku koha. Aastane liikemaks on samuti 10
krooni majapidamise kohta ning 100 krooni juriidilise isiku koha.
Euro kasutuselevõtul muutub nii liitumistasu kui liikmemaks 1 Euro majapidamise kohta
ning 10 Eurot juriidilise isiku kohta.

4. Kohapeal tekkinud küsimused
Elvi Joonuks (Uku 3): probleem narkodiileritega; ei olda rahul ükskõiksete politseinikega.
Noormees Laulu tänaval suri narkootikumide üledoosi, kuid keegi ei tundnud isegi huvi, kust
ta need saanud oli.
M.Treier: NV võiks rohkem tutvustada abipolitseinike tööd ja seda, kuidas abipolitseinikuks
saada!

Lisad:
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2009 aasta majandusaasta aruanne
2. Revidendi Kuido Pettai arvamus ühingu 2009 aasta majandusaasta aruande juurde

Lauri Tabur
Üldkoosoleku juhataja

Mare Kärner
Üldkoosoleku protokollija
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