MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
30.06.2014
Tatari 12
Tallinn
Koosolek algas kell 18:00 lõppes kell 20:00
Koosolekut juhatas Tarmo Vaik
Koosolekut protokollis Marek Väljari
Koosolekust võttis osa kokku 10 inimest, sealhulgas 2 juhatuse liige, ühingu tegevjuht, 7
naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel.
Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Päevakorra kinnitamine
ENV ühingu 2013 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Tegevuskava 2014
ENV Arengukava täiendamine
Kohapeal tekkinud küsimused

Koosolekul osalejad kinnitasid päevakorra ühehäälselt.
Marek Väljari: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks
Tarmo Vaik ning protokollijaks Marek Väljari.
Hääletamine: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Marek Väljari koosoleku protokollijaks
määramise poolt hääletasid kõik 10 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid
pole.
Üldkoosoleku otsus: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Marek Väljari koosoleku
protokollijaks.
1. Eesti Naabrivalve 2013 a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine
Marek Väljari tutvustab 2013. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja algatatud projekte.
2013. majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1).
Lauri Tabur: Kes olid käsunduslepinguga töötajad?
Marek Väljari: Tiina Ristmäe, Ion Braga, Indrek Lindsalu.
Marek Väljari loeb ette revidendi Anne-Lii Kerge poolt koostatud akti. Akt lisatud
protokollile (lisa 2).
Veronika Isberg: Kes on juriidilised isikud liikmete nimekirjas? Kas juriidiline isik on teinud
eraldiseisva lepingu? Kas Uuesalu küla näitel võiks olla värvatud liikmeks ka näiteks
autobaas, et olla veel täiuslikum?
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Marek Väljari: Juriidilised isikud on need, kus liikmeks on ka mõni juriidiline isik, näiteks
külaselts või mõni piirkonnas asuv asutus, kes piirkonnaga liidetakse. Juriidiline isik võib olla
sõlminud eraldi lepingu ühinguga kui ka võib olla üks liige sektoris. Jah, juriidilised isikud
võib kaasata sektori töösse.
Sõle 47: Kes on hetkel lepingu osapooled, kes allkirjastavad uue piirkonna lepingu?
Marek Väljari: Uue piirkonna lepingu allkirjastavad kohalik omavalitsus, politsei, loodav
piirkond ja naabrivalve ühing.
Sirje Potissepp: Miks te liikmemaksu kokku ei korja? Olen raamatupidajale mitu korda
kirjutanud, aga arvet ikka ei saa. Äkki tuleks raamatupidaja välja vahetada? Minu käes on
juba kahe aasta tasud liikmetelt korjatud, aga ilma arveta ma seda tasuma ei hakka. Jumala
eest katsuge see asi korda teha, et vähemasti temale arve esitada.
Kui on 514 sektorit ja kohal on nii palju liikmeid nagu on, siis kuidas te kinnitatud saate oma
protokolli?
Olete tublid olnud.
Marek Väljari: Küsimust oleme arutanud korduvalt juhatuse koosolekutel ning ühing tegeleb
selle lahendamisega väga tõsiselt. Raamatupidajale on nimekiri esitatud, kellele arved
esitada. Siiski, positiivset tulemust näitab ka juba möödunud aasta, kus liikmemaksude
laekumine on märgatavalt kasvanud. Sama küsimus on ka Ülle Laasneril. Luban, et see saab
olema tegevjuhi 2014 aasta üks tähtsamaid küsimusi, millega tegelen.
Tarmo Vaik: Vastavalt seadusele ja põhikirjale ning asjaolule, et kasvasime niivõrd suureks,
siis on muudetud ära, et üldkoosolek hääleõiguslik kui üle poolte üldkoosolekul osalejatest
annab poolthääle.
Uut tegevjuhti tuleb igati kiita, sest võrreldes selle seisuga, mis me olime enne Marek Väljari
töölevõtmist on lepingu olukord tükkmaad parem.
Sõle 47: on kuulda ka, et see (Tegevjuht) on väga aktiivne noormees.
Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2013. a. majandusaasta
aruanne?
Hääletamine: Ühingu 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid 10
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu ja erapooletuid ei ole, seega on majandusaasta aruanne
kinnitatud ühehäälselt.
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2013. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).
2.

Ühingu tegevuskava aastaks 2014
Mrek Väljari räägib plaanidest 2014. aastaks ja ka järgmisteks aastateks.
Põhiliseks eesmärgiks on stabiilse rahastuse tagamine Eesti Naabrivalve ühingu jätkusuutliku
tegevuse jätkamiseks. Selleks tehakse tihedat koostööd siseministeeriumiga ja teiste
spetsialistidega/ametnikega. Samuti on üks prioriteetidest liikmemaksude kogumine.
Veel plaanitakse pöörduda ka erafirmade poole toetuse saamiseks.
Marek Väljari arvates tuleks vähem panustada erinevatele projektidele ja selle asemele
suunata tegevus ligi 11 000 liikmele.
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Oluline on ka ühingu tegevuse meediakajastuse kasvatamine ja seeläbi imago kujundamine.
Tõhustakase „pildil olemist“ sotsiaalmeedias, oluline on ka artiklite ilmumine maakondlikes
ja kohalike omavalitsuste ajalehtedes. Nendes artiklite avaldamine on piirkondlike
arendusjuhtide ülesanne.
Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega.
On vajalik saada ülevaade kõigist Naabrivalve sektoritest, korrastada andmed, äratada
„passiivsed“ sektorid.
Osalemine Ohutuspäevadel, mis annab suurepärase võimaluse tulevaste kui ka olemasolevate
liikmetega vahetuks suhtlemiseks ning ühingu mainekujunduse elluviimiseks. Tänane ühingu
imago on väga positiivne ning negatiivset tagasisidet (imago) ei ole viimase pooleteist aasta
jooksul esinenud.
Naabrivalve aktiivsuse kasvatamine – turvaalaste koolituste viimine maakondlikule tasandile.
Häirenupu projektitegevuste jätkamine. Projekti eesmärgid täideti ning saadi KÜSK-st
positiivne tagasiside projektile.
Koostööst Siseministeeriumiga 2014-2017 ohu ja süütegude ennetamisest. Ennetustöö plaani
koostamine. Osalemine piirkondliku politsei töömudeli väljatöötamisel. Koostöö politseiga
on hea ja naabrivalve liikmetelt tulev info politseile on väga väärtuslik. Siseturvalisuse
poliitika kujundamisel Siseministeeriumile abiks.
Ühingu kui organisatsiooni ja võrgustiku arendamine.
Rahvusvaheline koostöö, näiteks Austria üle-Euroopalise ühingu loomisel kaasatöötamine,
Taani, Moldova, Soome jne.
Sektorite liikmed võtavad sõna:
Sirje Potissepp: Eks te ise teate kõige paremini, kuidas ja kuhu ressurssi suunata ja kuhu
panustada ja mis selles valdkonnas teha saab. Üks mõte, mida tasuks ära kasutada, mõtlen
eelkõige oma vallale – Kuusalu vallale – ma tahtsin teha koolitust, mul on endal kohutav
ajapuudus, aga inimesed on reeglina väga passiivsed – kui teha naabrivalve tutvustust
koostöös päästjatega näiteks vallapäevadel, meil näiteks tähistatakse Lauritsapäeva 10 august,
et osaleda naabrivalve poolt ka nendel üritustel ja pressida sellistesse kohtadesse ligi, kus
inimesed nagu nii on. Sügisel võiks Kuusalus teha tuleohutuse koolituse. Eks te seda juba
teate ka ise, aga info mõttes.
Anu Sirkel: ka Põhja-Tallinnas on hulgaliselt igasuguseid üritusi.
Tarmo Vaik: üleskutse oma sektori liikmetele, et kui nende piirkonnas toimub mingisugune
vaba-aja üritus, kuhu naabrivalvet saaks kaasata, et nad siis sellest ühingule ka märku
annaksid. Marek üksi ei jõua 250 vallal silma peal hoida, aga kui nad sellest meile kontorisse
teada annavad, siis saaks kohale minna. Teiseks, mis tuleb öelda, et see oli väga hea otsust,
mis tehti mõned aastad tagasi, et me liikusime Justiitsministeeriumi alt Siseministeeriumi
alla, sest ühist Siseministeeriumiga on oluliselt rohkem ja otsekontaktid politseiga väga
oluline.
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Hääletamine: Ühingu 2014. a. tegevuskava kinnitamise poolt hääletasid kõik 10
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid ei ole.
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2014. a. tegevuskava.
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7
Tarmo Vaik: ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad
muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta.
Juriidilistel isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.
Tarmo Vaik Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada liikmemaksud vastavalt
juhatuse ettepanekule?
Hääletamine: Liikmemaksu ja liitumistasu summade muutmata jätmise poolt hääletasid kõik
10 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata.
4. ENV arengukava täiendamine.
Marek Väljari tutvustab arengukava täiendusi: muuta perioodi 2014-2019, määratlevaks
visiooniks – olla arvamusliider kolmanda sektori poolt politseile ja päästele ja kohalikule
omavalitsusele. Osaleme siseturvalisuse arengukava väljatöötamise protsessis. 2019 on
liitunud vähemalt 13 tuhat leibkonda. Kaasata liikmeid seisukohtade kujundamiseks. Elanike
turvatunde tõstmine kodukohas. Uuringute läbiviimine. Koostöövõrgustike laiendamine läbi
piirkondlike koolituste ja elanike õpetamine turvalisemalt käituma. Turvalise elukeskkonna
propageerimine ning kasvatamine laiemalt.
Tarmo Vaik: selgitas, et juhatus vaatab nagu nii igal aastal arengukava üle ning teeb
vajadusel täiendusi ja muudatusi.
Hääletamine: Ettepanek täiendada ENV arengukava ja pikendada 2019 aastani. Ettepaneku
poolt hääletasid kõik 10 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: täiendada ENV arengukava eelpool loetletud punktidega.
5. Kohapeal tekkinud küsimused:
2014 majandusaasta revidendi määramine
Tarmo Vaik selgitab: Meie praegune revident Anne-Lii Kerge on teatanud, et tema ei soovi
enam jätkata aja puuduse ja siirdumise tõttu teise valdkonda ning on tihedalt seotud
lastelaagrite korraldamisega. Meil on ajaloo jooksul olnud üldse 2 revidenti, neist esimene oli
Guido Pettai, kes sõitis Ameerika Ühendriikidesse ja Anne-Lii Kerge, kes nüüd on oma
tegevuse suunanud töösse lastega. Ettepanek on anda juhatusele õigus osta järgmise
majandusaasta hindamisel teenusena sisse. Teenuse sisseostmine vabastaks meid kohustusest,
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et iga aasta peaksime hakkama revidenti leidma. Viiks teenuse sisseostmise rahanduslikele
suhetele üle ja siis tuleb eelarvest leida see raha.
Sõle 47: Revidenditeenuse sisseostmine on väga kallis teenus.
Sirje Potissepp: Kas olete revidenditeenuse hindasid uurinud?
Veroonika Isberg: Kui põhjalikult oleme põhikirjas seda reguleerinud, kas põhikirjas on
nõue, et oleks revisjonikomisjon?
Tarmo Vaik: Revisjonikomisjoni nõuet Põhikirjas ei ole ja üldkoosolek määrab revidendi.
Marek Väljari: Meie maht on väike ja revidendile ei ole see suure mahuga töö.
Sirje Potissepp: Arveid peab olema tulevikus ju 514. Võin anda ühe kontakti, kes osutab
revidenditeenuseid kui teil endal ei ole kontakti, kelle poole pöörduda.
Tarmo Vaik: Projektide rahastuse kasutamist kontrollib väga põhjalikult rahastaja ja see on
väga range kontroll. Ettepanek teha erakorraline koosolek kui on uus revident teada.
Sõle 47: Aastal 2009 kõik vanad põhikirjad pidid olema uuendatud. Kontrollige järgi, kas see
muudatus on tehtud.
Lauri Tabur: Tuleb üle kontrollida, kas põhikiri on uuendatud vastavalt seaduse nõuetele.
Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et korraldada erakorraline koosolek uue
revidendi määramiseks?
Hääletamine: Erakorralise koosoleku korraldamise poolt hääletasid kõik 10 kohalviibinud
ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: korraldada erakorraline koosolek uue revidendi määramiseks.

Lisad:
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2012 aasta majandusaasta aruanne
2. A Anne-Lii Kerge poolt koostatud revidendi akt
3. Osalejate registreerimisleht

Tarmo Vaik
Üldkoosoleku juhataja

Marek Väljari
Üldkoosoleku protokollija
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