
Eesti Naabrivalve MTÜ 
üldkoosoleku protokoll 
 
24.05.2022 algusega kell 17.30 
Rakett69 Teadusstuudiod  
Valukoja 12, Ülemiste,  
Tallinn 11415. 
 
Koosolekust võtab osa 19 inimest, seal hulgas 3 juhatuse liiget (Lauri Tabur, Veiko Randlaine, 
Tarmo Vaik) ning ühingu tegevjuht. Osalejad on märgitud eraldi registreerimislehel, mis on 
lisatud protokollile. 
 
Enne koosoleku avamist toimus Jüri Siim autasustamine Tamo Vahemets poolt Aga Mina 
kampaanias silmapaistva osaluse eest. 
 
1. Juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine 
 
1.1 Osalejatelt ettepanek juhatajaks Marek Väljari 
1.2 Osalejatelt ettepanek protokollijaks Lauri Tabur 
1.3 Marek Väljari esitles päevakorda: 

- ENV ühingu 2021.a. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine.  Ühingu 2021. 
aasta majandusaasta aruandega on osalised saanud tutvuda ühingu kodulehel või 
kontoris. 

- ENV ühingu tegevuskava aastaks 2022. 
- ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7. 
- Revidendi valimine 2022 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks. 
- Kohapeal tekkinud küsimused. 

 
Kõik kolm punkti kinnitati osalejate poolt ühehäälselt. 
 
2. ENV ühingu 2021.a. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine.  Ühingu 2021. aasta 
majandusaasta aruandega on osalised saanud tutvuda ühingu kodulehel või kontoris: 
 
Marek Väljari andis slaididega ülevaate ühingu 2021 majandusaastast, seal hulgas: 
 
Aasta lõpu seisuga ühingu liikmeskonnaks 589 sektorit 10 898 majapidamisega. 
 
Ühingu aasta tulud 63 790 eurot (eelmine aasta 64 740), suurimaks rahastajaks – 60 000 eurot, 
oli Siseministeerium läbi PPA.  
 
Ühingu aasta kulud 63 238 (eelmine aasta 60 905), sellest valdav enamus tööjõukulud ja 
tegevuskulud. Aasta tulemiks jäi 553 eurot. 
 
Revident Andrus Kirsipuu avaldas oma arvamuse, mis kinnitas aruande tegelikkusele vastavust 
ja õigsust. 
 
Majandusaasta aruanne kinnitati osalejate poolt ühehäälselt. 
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3. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2022. 
 
Marek Väljari esitles ühingu arengukava põhjal koostatud tegevuskava: 
 
1 Naabrivalve piirkondades ennetatakse süütegusid, mille tulemusel tunnevad elanikud 

ennast naabrivalve piirkondades turvaliselt; 
2 Vähemalt 60% elanikkonnast on valmis liituma Naabrivalvega (mõõdame Siseministeeriumi 

uuringu kaudu); 
3 Naabrivalve usaldusväärus tõuseb vähemalt 80%ni; 
4 Käivitame uusi algatusi ja teeme koostööd turvalisuse valdkonnas tegutsevate 

institutsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas; 
5 Eelisarendame naabrivalve piirkondade loomist maismaa piirialadele; 
6 Lähisuhtevägivalla latentsuse vähendamine. 
 
Ühingu tegevuskava aastaks 2022 kinnitati osalejate poolt ühehäälselt. 
 
4. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.  
 
ENV juhatus tegi ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – eraisikute 
liitumistasu 10 eurot majapidamise kohta, juriidiliste isikute puhul 100 eurot. Liikmemaks 
eraisikute puhul 0 eurot aastas ning juriidiliste isikute puhul 0 eurot aastas. Liitumise korral 
väljastatakse sektorile esimesed 4 plakatit ja infomapid tasuta. Edaspidi vastavalt hinnakirjale. 
 
Liikmemaksu suurus kinnitati osalejate poolt ühehäälselt. 
 
5. Revidendi valimine 2022 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks. 
 
Juhatuse poolt on ettepanek valida revidendiks Andrus Kirsipuu. 
 
Revidendi kandidatuur kinnitati osalejate poolt ühehäälselt. 
 
6. Kohapeal tekkinud küsimused. 
 
Osalejate poolt tehti ettepanek kaaluda ühingu kodulehele lühikest inglise keelset tutvustust ja 
plakatile masinloetavat koodi kodukale, eelkõige välismaa keelsele osale, et ka külalised saaks 
aru, millega ühingu näol tegu. 
 
 
Koosolek lõppes kell 18.38. 
 
 
Lisad:   
 
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2021. aasta majandusaasta aruanne   
2. Andrus Kirsipuu poolt koostatud revidendi arvamus   
3. Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 


