
 
 
 
 
 
MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosoleku protokoll     
Aeg:  8. mai 2004.a. kell 12.00. 
Koht: Eesti Näituste Konverentsisaal 
 
 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

 
Ühehäälselt valiti juhtajaks ja protokollijaks Tarmo Vaik 
 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
Päevakord kinnitati ühehäälselt 

 
3. Juhatuse esimehe aruanne, 2003 a finantsaruande kinnitamine  

 
Üldkoosolek otsustas aruande kinnitada ühehäälselt 

 
4. Ülevaade MTÜ Eesti Naabrivalve tegevusest 2004. aastal 

 
Ülevaate andsid Tarmo Vaik ja Koolivalve projektijuht Tiina Ristmäe, võeti teadmiseks. 
Tehti ettepanek, et politsei peaks aruandeid esitama kord aastas automaatselt, et sektorite 
vanemad ei peaks ise kogu aeg politseilt neid lunima. Neile, kel võimalik, e-posti teel. 
Ettepanek edastatakse politseile 
 

5. 2003. aasta parima Naabrivalve Sektori välja kuulutamine 
Eesti Naabrivalve juhatus otsustas ära märkida 9 piirkonda: 
 

1. Narva sektorid – kokku tänaseks loodud 21 sektorit. Tulemused: kinni pandud 2 
narkopunkrit, 1 salaviinapunker, rahvas palju aktiivsem 

2. Aaviku 2 NV sektorit – koostöös organiseeritud öised patrullid, pidev hea koostöö 
omavahel.  

3. Sulevi NV sektor – aktiivne võitlus bordelli ja salaviinapunkriga, aitasid politseil 
salaviinapunkris läbiotsimist läbi viia. 

4. Endla 47 – aktiivne tegevus kuritegevuse ennetamisel  
5. Kiisa  1 – suvilate piirkond, kus peale sektori loomist on kuritegevus kadunud, ka 

politsei poolt eeskujuks toodud  
6. Sõle 74 – tänu tähelepanelikele elanikele avastati tapmine, samuti likvideeritud 

naabruses narkomüügipunkt  
7. Tammsaare 71 NV sektor – kuritegude arv drastiliselt vähenenud (aastaga 77,8 %), ka 

ise väga palju teinud (valgustus, videokaamerad)  
8. Muuga 1. NV sektor – jätkuvad patrullid (eelmisel aastal sai kiituskirja, kui aktiivne 

naabrivalve sektor), tabatud vargad  
9. Amburi 16 – likvideeritud koos politseiga ebaseaduslik metalli kokkuostupunkt, 

tehtud palju ka ümbruskonna korrastamiseks  
 



Kokku jagati 50 000 krooni 5 piirkonna vahel ja anti aukirjad 4. sektorile. 
 
Preemiad: 
Aaviku NV sektorid:      5 000.- 
Narva NV sektorid:   10 000.- 
Sulevi NV sektor:   10 000.-  
Tammsaare 71 NV sektor: 10 000.- 
Muuga 1. NV sektor:  15 000.- 
 
Preemiasummasid on sektoritel õigus kasutada oma piirkonna turvalisuse parandamiseks. 

 
6. Muud küsimused  

 
Muid küsimusi ei olnud 
 
 
Koosolekut juhatas ja protokollis 
 
 
 
Tarmo Vaik 
 
 
 
 


