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1. Võeti ühehäälselt vastu Eesti Naabrivalve ühingu aastaaruanne. 
2. Rahulolu uuringust tuli välja, et  Eesti Naabrivalve ühing on suutnud endast luua 

positiivse ning usaldusväärse kuvandi, mida toetavad ka reaalsed argumendid 
ning statistilised näitajad.  Uuringu tulemused näitavad, et naabrivalve sektori 
moodustamine on toonud endaga kaasa hulganisti positiivseid tendentse. Näiteks 
arvab koguni 61% Tallinna sektori liikmetest, et pärast sektori moodustamist on 
nende kodu ümbruses liikumine muutunud turvalisemaks. 

3. Õnnitlused: 
• Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo Küüt, õnnitles ühingut 

viienda tähtpäeva puhul ja märkis, viie aastaga on Eesti Naabrivalve ühing 
kasvanud võimsaks organisatsiooniks ning koostöö politseiga on siiani 
väga hästi sujunud. 

• MTÜ Ohvriabi esindaja  õnnitles Eesti Naabrivalve ühingut ja tuletas 
meelde, et viis aastat tagasi MTÜ Ohvriabi  üks Eesti Naabrivalve ühingu  
asutajatest. Ja neil on väga hea meel näha, kui suureks ja tubliks on ühing 
arenenud 

• Tiina Kase, Tammsaare tee 71 naabrivalve sektori vanem, õnnitles Eesti 
Naabrivalve ühingut. Neli aastat tagasi, kui majja loodi naabrivalve sektor 
oli Tammsaare tee 71 majas korterivargused väga sagedased. Tänaseks 
päevaks on kuritegevus langenud 78%. 

• Aire Johanson Falck Eesti esindajana õnnitles  ühingut viienda aastapäeva 
puhul ja soovis ka edaspidi sama meeldiva koostöö jätkumist. 

 
 
 
 
 



 
4. Tublide naabrivalve sektorite autasustamine 
Parimad valiti välja esitatud aruannete põhjal 

Aukiri naabrivalve piirkondlike ümarlaudade juhatajatele  
Lasnamäe ümarlaud - juhataja Ken Kaljas  
Nõmme ümarlaud- juhataja Tarmo Vaik 
Kadrioru ümarlaud - juhataja Hanno Kindel  
Tõnismäe ümarlaud - juhataja Eva Tamm 
Kristiine ümarlaud - juhataja Roland Kreegimäe 
Põhja-Tallinna ümarlaud - juhataja Maire Jürima 
 
Aukiri tulemusliku tegevuse eest 2004 aastal 
Tallinnas: Sõle 74, Sulevi, Endla 33, Kauna, Alvari 33,Tammsaare 71 sektorid 
Lääne-Virumaal Allika sektor 
Harjumaal Muuga 1 sektor 
 
Rahaliselt toetati 
 Sõle 74 ja Sulevi sektorit (mõlemaid 15 000 krooniga) ning Muuga 1. ning Allika 
sektorit ( 10 000 krooni). 
 
 
 
 
Juhataja    Protokollis    
Tarmo Vaik    Anne-Lii Rello 


