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MTÜ Eesti Naabrivalve erakorralise üldkoosoleku PROTOKOLL 
 
5. juuli 2006  
Mustamäe Linnaosa Valitsus  
Tammsaare tee 135, koosolekute saal 
 
Juhataja: Tarmo Vaik 
Protokollija: Anne-Lii Rello 
 
Algus kell 18.00,  lõpp kell 18.45  
 
 

1. Avamine ja juhataja valimine 
 
Anne-Lii Rello teeb ettepaneku määrata koosoleku juhatajaks juhatuse liige Tarmo Vaik. 
 
Hääletamine: Tarmo Vaigu koosoleku juhatajaks määramise poolt hääletasid kõik 
kohalviibinud 19  ühingu liiget. Vastu hääli ja erapooletuid ei olnud. 
 
Üldkoosolek otsustas:  Valida Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks. 

 
2. Päevakorra kinnitamine 

 
Tarmo Vaik esitab koosoleku päevakorra ja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord. 
 
Hääletamine: Esitatud päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik kohalviibinud 19 ühingu 
liiget. Vastu hääli ja erapooletuid ei olnud. 
 
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada esitatud koosoleku päevakord. 
 

3. MTÜ Eesti Naabrivalve 2005 a parandatud majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Koosoleku juhataja Tarmo Vaik selgitab parandatud majandusaasta aruandes tehtud 
muudatusi:  
Vastavalt audiitori soovitustele ja nõuannetele on ENV 2005 aasta majandusaasta aruandes 
tehtud järgmised muudatused: 

1) Aastaaruandesse on sisse viidud laekumata liikmemaksude summa 9780.- (Lisa 2) 
2) Lisa 4 – võlad tarnijatele reale lisandusid 2005 aasta arved, mis maksti jaanuaris 2006 

ja lisaks Phare toetuse tagasimakse ja käibemaks 
3) Tulude-kulude aruande asemel koostati tulemiaruanne 
4) Tulemiaruandes muutus tulude summa 5000 krooni võrra. Tulude summale lisandus 

juurde Rakvere LV toetus. 
5) Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud audiitori poolt soovitatud 

dokumendivormi. 
6) Majandusaasta aruandele lisandus Lisa 11 – toetuste-sihtfinantseerimise nimekiri. 
7) Trükivea tõttu oli lk 4 2005 kulud kokku 0 krooni. Õige on  831 654.- Üldkulu kokku 

oleks pidanud olema 2 296 559.- 
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku 2005 a parandatud majandusaasta aruanne kinnitada. 
 
Hääletamine: parandatud 2005 a majandusaasta aruanne kinnitamise poolt hääletasid kõik 
kohalviibinud 19 ühingu liiget: Vastu hääli ja erapooletuid ei olnud. 
 
Üldkoosolek otsustas: kinnitada 2005 a parandatud majandusaasta aruanne (lisa 2). 
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4. Juhatuse liikme Kadri Põldaru tagasi kutsumine 

 
Koosoleku juhataja Tarmo Vaik teeb ettepaneku kutsuda juhatusest tagasi juhatuse liige Kadri 
Põldaru, kuna viimane on asunud uuele ametikohale ning tal ei ole enam võimalik osaleda 
aktiivselt ENV juhatuse töös. Kadri Põldarult on laekunud sellekohane avaldus.  
 
Hääletamine: Kadri Põldaru juhatuse liikme kohalt tagasi kutsumise poolt hääletasid kõik 
kohalviibinud 19  ühingu liiget: Vastu hääli ja erapooletuid ei olnud. 
 
Üldkoosolek otsustas: kutsuda Kadri Põldaru tagasi juhatuse liikme kohalt. 
 

5. Uue juhatuse liikme valimine 
 
a) Koosoleku juhataja teeb ettepaneku seada uue juhatuse liikme kandidatuurid. Anne-Lii 
Rello esitab uueks juhatuse liikme kandidaadiks Erik Niinemaa. Rohkem kandidaate ei 
esitata. 
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku määrata juhatuse liikmeks Erik Niinemaa. 
 
Hääletamine: Erik Niinemaa juhatuse liikmeks määramise poolt hääletasid kõik kohalviibinud 
19 ühingu liiget: Vastu hääli ja erapooletuid ei olnud. 
 
Üldkoosolek otsustas: Määrata Erik Niinemaa MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse liikmeks. 
 
b) Anne-Lii Rello teeb ettepaneku määrata ühingule viies juhatuse liige. Anne-Lii Rello esitab 
viiendaks juhatuse liikme kandidaadiks Maire Jürima. Rohkem kandidaate ei esitata. 
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku määrata ühingu viiendaks juhatuse liikmeks Maire 
Jürima.   
 
Hääletamine: Maire Jürima viiendaks juhatuse liikmeks määramise poolt hääletasid kõik 
kohalviibinud 19 ühingu liiget: Vastu hääli ja erapooletuid ei olnud. 
 
Üldkoosolek otsustas: Määrata Maire Jürima MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse liikmeks 
 

6. Muud küsimused 
 
Koosoleku juhataja teavitab osalejaid MTÜ Eesti Naabrivalve uue kontori aadressist  Kotka 
12, Tallinn 
 
 
Lisa 1: erakorralisel üldkoosolekul 05.07.2006 osalenud ühingu liikmete nimekiri – 1 lehel; 
        2: MTÜ Eesti Naabrivalve 2005 a parandatud majandusaasta aruanne - 16 lehel. 
 
 
 
 
 
 
Tarmo Vaik        Anne-Lii Rello  
Erakorralise üldkoosoleku juhataja     protokollija  


