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1. Avamine ja juhataja valimine.  
Koosoleku avas juhatuse esimees Tarmo Vaik. Koosoleku juhatajaks valis üldkoosolek 
ühehäälselt Tarmo Vaik’u. 

2. Päevakorra kinnitamine. 
Päevakorra tutvustamine. Teen ettepaneku kinnitada päevakord, kes on selle poolt? 
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt 

3. Põhikirja muutmine. 
Põhikirja muutmise vajadust tutvustab Tarmo Vaik. Praeguse põhikirja järgi ei saa meie ühing 
kuuluda tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuigi on seda 
siiani olnud. Tarmo Vaik teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta olemasolevat sõnastust 
(punkt 7.5 Ühingu tegevuse lõpetamisel annab likvideerimiskomisjon nõuete rahuldamisest 
ülejäänud vara ja rahalised vahendid, arvestades üldkoosoleku otsust, mõnele 
mittetulundusühingule, sihtasutusel või mõnele teisele juriidilisele isikule, mis täidab ühingu 
põhikirjalisi või sellele lähedasi eesmärke.). Uus sõnastus - ühingu või sihtasutuse 
lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle 
samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule 
juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele (Tulumaksuseadus §11 
lõige 3). Muutus seisneb selles, et ühingu tegevuse lõpetamisel ei tohi ühingu vara anda 
mõnele teisele juriidilisele isikule, see osa tuleb välja võtta.  
Paneme hääletusele, kes on põhikirja muutmise poolt, palun anda käega märku?  
Otsus: muudatus ühehäälselt vastu võetud. 

4. 2005 aasta aruande kinnitamine. 
Tarmo Vaik annab ülevaate 2005 aasta tegevusest. Aruanne on juhatuse poolt allkirjastatud ja 
ka revidendi poolt heakskiidetud. Ühingu eesmärgid 2005ks aastaks olid uute sektorite 
loomine, olemasolevate sektorite tegevuse tõhustamine, uute koostööpartnerite leidmine, 
maakondliku, tegevuse tõhustamine, rahvusvahelise koostöö arendamine ja uute projektide 
käivitamine. Ühingut toetasid 2005 aastal Justiitsministeerium, Tallinna, Viljandi, Pärnu ja 
Haapsalu Linnavalitsused, Kidde Eesti, Falck eesti, Assabalt, MTÜ OLE, MTÜ Ohvriabi ja 
paljud teised. Ühingu meeskonna moodustab 4 liikmeline juhatus, töölepinguga oli tööl 3 
inimest, töövõtulepinguga 21. Palgafond oli kokku 1 464 905 krooni. Juhatuse liikmed 
erisoodustusi ei saanud. Aasta jooksul loodi 52 uut naabrivalve sektorit kaasates 1525 uut 
majapidamist, aasta lõpuks oli kokku 292 naabrivalve sektorit. Tallinnas ja Viljandis alustasid 
tööd naabrivalve ümarlauad. Oluliste tegevustena võiks veel välja tuua maakondadesse 
projektijuhtide tööle võtmise, uue kodulehe avamise, „naabrivalve” kaubamärgi 
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registreerimise, osalemise ka mitmetel avalikel üritustel üle Eesti. Aasta lõpus andsime välja 
ajalehe „Hea Naabri Leht”. Küsiksingi, et kui paljud teist said selle lehe postkasti? Tundub, et 
sellega oli probleeme. Kes lehte ei saanud, aga seda soovivad, jätke palun kontaktid ja me 
saadame selle. Leht anti välja puhtalt sponsorlusrahadest, ühingu rahadest sellel ühtegi senti ei 
kulunud. 
Liikmemaksudest laekus aasta jooksul kokku 26 620 krooni. Arvestades sektorite arvu, võiks 
see summa tunduvalt suurem olla. 
Veebruaris toimus õppereis Kanadasse, seda finantseeris Kanada riik. 
Koolivalve projekti arengutest tooksin välja, et liitus 15 uut kooli, kokku on neid 26. 
Turvalise lasteaia projektis osales 11 lasteaeda Tallinnast, tegevustega oli hõlmatud kogu 
lasteaed – õpetajad, lapsed ja lapsevanemad. Läbi viidud turvalisust kaardistav uuring. 
Ärivalve projekti kaasati 1 uus piirkond, kokku on neid 4, anti välja käsiraamat, turistidele 
koostati voldik turistidele „Turvaliselt Tallinnas”, viidi läbi ümarlaudu ja koolitusi projekti 
osapooltele. 
Kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist koostööd võiks iseloomustada, et üks lõppeb, teine 
algab. Areng on sinnapoole, et ka meilt on rahvusvahelisel tasandil palju õppida, naabrivalve 
mudel on mujal maailmas unikaalne. Samas on kuritegevuse ennetuse tase  eesti veel 
arendamist vajav ja ka meil on palju õppida. 
H.Kindel: Kas mujal maailmas on naabrivalve liikumine eelkõige politseipõhine? Kas Eesti 
on selles suhtes ainulaadne? 
T.Vaik: Jah, Eestis on küll ainulaadne süsteem. Mujal on naabrivalve eestvedajateks jah 
politsei, aga ka omavalitsus ja kinnisvara haldusfirmad. 
Kas on lootust, et kuskilt Euroopast veel raha saab? 
T.Vaik Lootust on, Meil on praegu 3 projekti esitatud, ühele on eitav vastus tulnud. Õige pea 
avanevad ka Norra fondid, kuhu kindlasti taotluse esitame. 
Teen ettepaneku 2005 aasta majandusaruanne kinnitada. Kes on selle poolt? 
Otsus: vastu võetud ühehäälselt. 

5. Audiitori valimine. 
Tarmo Vaik tutvustas PKF Estonia OÜ pakkumist ja tegi ettepaneku teha leping just selle 
firmaga auditi läbiviimiseks. Kes on selle poolt? 
Otsus: ühehäälselt vastuvõetud. 

6. Juhatuse aruanne 2003-2006 
2003 – parimate sektorite statuut, koostöö uute omavalitsustega, liitumine EMSL-ga (Eesti 
Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit), koostöö Jah Euroopa Liidule, toimus suvine 
ajurünnak, kus pandi kokku ja võeti vastu ühingu arengukava aastani 2013. 
2004 – leiti kodulehe valmistajafirma, töötati välja ümarlaua statuut, 100. naabrivalve sektori 
tähistamise ettevalmistus, kodanikujulguse ja kodanikualgatuse premeerimine riiklikul 
tasandil – millised on võimalused, koostöö Tartu Naabrusvalve projektiga, arendati Ärivalve 
ja Koolivalve projekte, alustati esimese naabrivalve uuringuga, suvine ajurünnak – blankettide 
ülevaatamine ja korrastamine, esitatud projektid EUCPNi, koostööleping Põhja 
Politseiprefektuuriga, alustati abipolitseinike projektiga. 
2005 – laenu võtmine (kuna aasta alguses ei ole toetusrahad veel laekunud), kinnitati aastane 
tegevuskava, EMSLi tegevustes kaasa rääkimine 
2006 – laenu võtmine, tegevuskava kinnitamine, pöördumine justiitsministrile eesmärgiga 
suurendada ühingule ette nähtud toetust ja sõlmida ühinguga vähemalt 3 aastane leping. 
Tänaseks on laekunud ka vastus, et toetuse suurendamine ei ole võimalik ja lähtuvalt 
riigieelarve aastasest perioodist ei sõlmita ka ühinguga pikemat lepingut, kui 1 aasta. 
 
Siin on toodud mõned tegevused juhatuse tööst, tööd on tehtud palju ja tahangi juhatuse 
liikmeid tänada!  
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7. Juhatuse valimine. 
Palun esitada kandidaadid. 
Kandidaatideks esitati Anne-Lii Rello, Tarmo Vaik, Anneli Chhabra, Kadri Põldaru ja Renee 
Rumm. R. Rumm ei saa juhatusse kandideerida kuna pole ühingu liige. 
Kuna juhatus on 4liikmeline, siis paneksin hääletusele kõik kandidaadid korraga. Palun 
hääletada, kes on poolt, et A-L Rello, T.Vaik, A.Chhabra ja K.Põldaru on uued juhatuse 
liikmed?  
Otsus: erapooletuid 1, ülejäänud poolt. 

8. Parimad naabrivalve sektorid 
Kokku laekus sektoritelt 40 aruannet. Palju oli ka telefonikõnesid, kus öeldi, et pole midagi 
juhtunud, kõik on korras; olen seda korduvalt öelnud, et ka see on tulemus, mis vääriks 
paberile kirjapanemist. Juhatus valis siis 40 aruande saatnud sektori hulgast 10 parimat. 6 
neist otsustati tunnustada aukirjaga ja 4 sektorit said lisaks aukirjale ka rahalise preemia. 
Aukirja said: Muuga 1. naabrivalve sektor, Allika sektor, Teenuse küla sektor, Amburi 16 
sektor, Suur-Kaare 45 sektor, Kuusiku tee 3 sektor. 
Rahalise preemiaga toetada järgmisi sektoreid: 
Sulevi naabrivalve sektor, sektori vanem Katrin Laur – 20 000.- 
Hämariku, Mereäärde, Lasteaia, Sissesõidu ja Pällo-Koidu naabrivalve sektorid, esindaja 
Sten-Fred Põder – 15 000.- 
Kauna tänava sektorid, esindaja Hanno Kindel– 10 000.- 
Sõle 74 naabrivalve sektor, sektori vanem Maire Jürima – 5 000.-  
 

9. Muud küsimused 
Minul on edasi öelda teadanne, mis puudutab ühingu edasist igapäevast tegevust. Nimelt olen 
ma otsustanud lõpetada töö tegevjuhina ja jätkata hoopis erasektoris. Tegevjuhina 
töökohustused võtab üle Tiina Ristmäe. 
 
Kui rohkem küsimusi ei ole, siis tänan teid osalemast ja kuulutan koosoleku lõppenuks. 
 
 
 
 
Protokollis Tiina Ristmäe 
07.05.2006 
 
 
 
Koosoleku juhataja: Tarmo Vaik 
 
 
 
Lisa1. MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekul osalejate nimekiri. 
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