
MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosoleku protokoll 

05. mai 2001. a. 12:00-16:00   
Kerese 2, Nõmme, Tallinn  

Osalejad:  
Andres Jaadla 
Anneli Chhabra  
Udo Rehkalt  
Märt Rask  
Rein Voog  
Erik Salumäe  
Taavi Rõivas  
Tiina Ivask  
Tarmo Vaik  
Viljar Moorits  
Maarja Mändmaa 
Eve Liigmann 
Urmas Paet 
Kristo Krumm 
Vello Maripuu 

  

MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolek algas 11:10.  
Tarmo Vaik tutvustas päevakorda. Keegi osalejatest ei soovinud päevakorda 
täiendada.  

Juhatuse esimehe aruanne, 2000 a finantsaruande kinnitamine  
Vastavalt päevakorrale andis juhatuse esimees Vaik ülevaate ühingu tegevusest 
möödunud aasta jooksul ning tulevikuperspektiividest. Ühingu tegevusaruanne oli 
kõigile kohalviibijatele kätte jagatud.  

Paralleelselt andis Vaik ülevaate ka finanstvahendite kasutamisest. Ühingu liikmel 
Raskil oli küsimus majutuskulude kohta. Vaik selgitas, et tegemist oli naabrivalve 
tuuri ajal Lõuna-Eestis ööbimisega, kuna tagasisõit Tallinnasse ei olnud mõttekas. 

Pärast tegevusaruande ja finantsaruande tutvustamist toimus hääletus, mille 
tulemusena olid kõik selle poolt, et kinnitada 2000 a tegevusaruanne ja 
finantsaruanne. 

Põhikirja muutmine  
Üldkoosolek arutas ühingu põhikirja muutmist vastavalt juhatuse ettepanekutele. 
Ettepanekud olid kõigile ühingu liikmetele kirjalikult kätte jagatud. 

Vaik tutvustas ettepanekute sisu ükshaaval. Ühingu liige Rask tõstatas auliikme 
staatuse küsimuse, et kas auliikmeks võib olla ka juriidiline isik, kes sellisel juhul on 
liikmemaksust vabastatud. Arutelu tulemusel otsustas üldkoosolek anda juhatusele 
ülesandeks töötada välja ühingu auliikme statuut. 



Arutelu tekitas põhikirja muudatusettepanek tegevdirektori ametinimetuse 
väljavõtmise kohta. Vaik selgitas, et kuna praegu korraldab ühingu tegevust juhatuse 
esimees lepingu alusel, siis ei ole põhikirjas tegevdirektori ametinimetust vaja. 
Ühingu liikmed arvasid, et muudatus ei ole vajalik, kuna tulevikus võib tegevus 
laieneda ja siis ehk on tegevdirektori ametikohta vaja.  

Vaik pani hääletusele, kas tegevdirektori ametinimetus jätta põhimäärusesse ning 
tulemustega 10 poolt, 5 erapooletut ja 0 vastu lükati põhikirja muutmise ettepanek 
tagasi. 

Muud küsimused  
Muude küsimuste all võttis sõna ühingu liige Andres Jaadla, kes avaldas tunnustust 
ühingu tegevusele möödunud aasta jooksul. Palju on tehtud ja naabrivalve nimi on 
vähemalt inimestele teatavamaks saanud. Samuti arvas Jaadla, et omafinantseerimise 
peale saaks mõelda ilmselt alles 3 tegevusaasta pärast. 

MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolek lõppes 11:50  

Üldkoosolekut juhatas                                   Üldkoosolekut protokollis  

Tarmo Vaik                                              Maarja Mändmaa  

 


