Konkursi „Parim naaber" tingimused
1. Konkursi toimumise aeg ja eesmärk
1.1 Parima naabri konkursi (edaspidi konkurss) toimumisaeg on 5.mai kuni 5.juuni 2015
1.2 Konkursi eesmärk on tunnustada Eesti elanikke, kes peavad oluliseks heanaaberlikke
suhteid, kes on abivalmid, mõistvad ning on valmis pingutama kodupiirkonna
heaolu/turvalisuse nimel.
2. Osalemistingimused
2.1 Konkursile võivad kandidaate esitada kõik Eesti elanikud, iseennast esitada ei saa.
2.2 Konkursi läbiviimiseks moodustab Eesti Naabrivalve ühing žürii ja kinnitab selle koosseisu.
3. Hindamise põhikriteeriumid
Kandidaat peab olema eeskujulik, abivalmis ja positiivse ellusuhtumisega seaduskuulekas
naaber. Hinnatakse nii soola laenamist kui ühist maja ehitust, ühiseid koosolekuid (ühisest
hommikukohvist kuni ühiste jõulupidudeni), reaalseid juhtumeid, kus naaber on naabrit
aidanud, kokkuleppeid, mis hõlbustavad igapäevaelu, loovad turvatunnet jne.
4. Hindamine
4.1 Kandidaate hindab žürii, mille koosseis on: Tarmo Vaik (MTÜ Eesti Naabrivalve), Marek
Väljari (MTÜ Eesti Naabrivalve), Villu Õun (AS G4S Eesti), Kaupo Kuusik (Eesti
Turvaettevõtete Liit) ja Raivo Küüt (Siseministeerium).
4.2 Parim naaber valitakse konkursile laekunud kirjelduste abil žürii enamuse otsustusel;
4.2.Kui kirjelduste põhjal ei saa konkursi võitjat valida, siis
toimub loosimine. Zürii poolt valitud isik loosib välja auhindade saajad.
4.5 Auhinnasaajate nimed avalikustatakse Eesti Naabrivalve ühingu veebilehel.
5. Auhinnad
5.1 Parimat naabrit tunnustatakse konkursi peasponsori AS G4S Eesti poolt välja pandud
peaauhinnaga. Peaauhinnaks on Meelarahu pakett ehk aastane koduvalve pakett, mille raames
AS G4S Eesti paigaldab võitja koju (või võitja poolt soovitud hoonesse) G4S Koduvalve
stardipaketti (täpsem info www.g4s.ee) kuuluvad valveseadmed (valvekeskus, sõrmistik,
sireen, liikumisandur, suitsuandur, trafo, aku, ukse magnetkontakt) ning valveteenusega
seotud kulutused on kaetud 12 kuulise perioodi vältel. Peale 12 kuu möödumist jäävad
seadmed võitjale.
5.2 Peaauhinna saab parima naabri tiitli saanud kandidaat.
5.3 Lisaks peaauhinna kandidaadile tunnustab Eesti Naabrivalve ühing žürii poolt valitud
parimate praktikate näiteid.
6. Kandidaatide esitamine
6.1 Konkursile saab kandidaate esitada läbi kodulehekülje
www.naabrivalve.ee/heanaaber või e-kirja teel info@naabrivalve.ee kuni 5.juunini k.a.
6.2 Kandidaati esitades tuleb teatada kandidaadi nimi, telefoninumber ja elukoht, samuti
kandidaadi esitaja nimi ja telefoninumber, ning kirjeldus vastavalt p.3 kirjeldatule.
7. Muud tingimused
7.1 Eesti Naabrivalve ühingul on õigus teha konkursi tingimuste
osas muudatusi. Muudatused avalikustatakse Eesti Naabrivalve ühingu veebilehel.

