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MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

10.06.2015.  

Pirita tee 56 

Tallinn 

 

 

Koosolek algas kell 18:00 ja lõppes kell 20:00. 

 

 

Koosolekut juhatas Tarmo Vaik 

Koosolekut protokollis Marek Väljari 

 

Koosolekust võttis osa kokku 10 inimest, sealhulgas 2 juhatuse liiget, ühingu tegevjuht, 7 

naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel. 

 

Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine. 

Päevakord: 

 

1. Revidendi määramine. 

2. ENV ühingu 2014. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine. 

Ühingu 2014 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris 

Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate. 

3. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2015 

4. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7. 

Väljavõte põhikirjast: 

3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt. 

ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 

1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul 

on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot. 

5. Juhatuse liikme tasustamine projektide juhtimise eest. 

6. Juhatuse valimine. 

7. Kohapeal tekkinud küsimused. 

8. Hea Naabri konkursi võitja väljakuulutamine. 

Koostöös AS-ga G4S Eesti korraldati ajavahemikul 05.05.2015-05.06.2015 üle-eestiline 

konkurss parima naabri leidmiseks.  

 

Koosolekul osalejad kinnitasid päevakorra ühehäälselt. 

 

Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks 

Tarmo Vaik ning protokollijaks Marek Väljari. 

 

Hääletamine: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Marek Väljari koosoleku protokollijaks 

määramise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, 

erapooletuid pole. 

 

Üldkoosoleku otsus: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Marek Väljari koosoleku 

protokollijaks. 
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1. Revidendi kinnitamine. 

 

Marek Väljari tegi ettepaneku kinnitada revidendiks ühingu liige ja kauaaegne aktiivne 

sektorivanem Andrus Kirsipuu. 

 

Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada revidendiks Andrus Kirsipuu. 

Hääletamine: Andrus Kirsipuu revidendiks valimise poolt hääletasid ühehäälselt kõik 

kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole. 

 

Üldkoosoleku otsus: kinnitada revidendiks Andrus Kirsipuu. 

 

 

2. ENV ühingu 2014. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine. 

 

Marek Väljari tutvustab 2014. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja algatatud projekte. 

2014.a.  majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1).  

 

Tarmo Vaik loeb ette revidendi Andrus Kirsipuu poolt koostatud akti. Akt lisatud 

protokollile (lisa 2). 

 

Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2014. a. majandusaasta 

aruanne? 

 

Hääletamine: Ühingu 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 

kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu ja erapooletuid ei ole, seega on majandusaasta aruanne 

kinnitatud ühehäälselt.  

 

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2014. a. majandusaasta aruanne (lisa 1). 

 

3. Ühingu tegevuskava aastaks 2015. 

 

Marek Väljari  räägib plaanidest 2015. aastaks ja ka järgmisteks aastateks. 

Põhiliseks eesmärgiks on stabiilse rahastuse tagamine Eesti Naabrivalve ühingu jätkusuutliku 

tegevuse jätkamiseks. Selleks tehakse tihedat koostööd siseministeeriumiga ja teiste 

spetsialistidega/ametnikega. Samuti  on üks prioriteetidest liikmemaksude kogumine. 

Marek Väljari arvates tuleks vähem panustada erinevatele projektidele ja selle asemel suunata 

tegevus ligi 11 000 liikmele.  

 

Oluline on ka ühingu tegevuse meediakajastuse kasvatamine ja seeläbi imago kujundamine. 

Tõhustatakse „pildil olemist“ sotsiaalmeedias, oluline on ka artiklite ilmumine maakondlikes 

ja kohalike omavalitsuste ajalehtedes ning laiendada meediakajastust üleriigilisse meediasse.  

 

Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega. 

On vajalik saada ülevaade kõigist Naabrivalve sektoritest, korrastada andmed, äratada 

„passiivsed“ sektorid.  

 

Osalemine Ohutuspäevadel, mis annab suurepärase võimaluse tulevaste kui ka olemasolevate 

liikmetega vahetuks suhtlemiseks ning ühingu mainekujunduse elluviimiseks.  
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Naabrivalve aktiivsuse kasvatamine – turvaalaste seminaride käivitamine maakondlikul 

tasandil.  

 

Häirenupu projektitegevuste jätkamine. Tegemist on positiivset tagasisidet toonud sotsiaalse 

projektiga, mis toetab naabrivalve liikumist positiivses võtmes ja mille jätkamist kindlasti 

edasi viia.  

 

Ühingu kui organisatsiooni ja võrgustiku arendamine.  

 

Rahvusvaheline koostöö, Austria üle-euroopalise ühingu loomisel kaasatöötamine, Taani, 

Moldova, Soome jne. Arendada koostööd EUNWA-ga ning alustada EUNWA 2018. 

aastakonverentsi planeerimist Eestisse. 

  

Hääletamine: Ühingu 2015. a. tegevuskava kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik 

kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole. 

 

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2015. a. tegevuskava. 

 

 

4. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7. 

 

Tarmo Vaik: ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad 

muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. 

Juriidilistel isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot. 

 

Tarmo Vaik  Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada liikmemaksud vastavalt 

juhatuse ettepanekule. 

 

Hääletamine: Liikmemaksu ja liitumistasu summade muutmata jätmise poolt hääletasid 

ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. Vastu pole, erapooletuid pole. 

 

Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata. 

 

 

5. Juhatuse liikme tasustamine projektide juhtimise eest. 

 

Tarmo Vaik avas teema lähtuvalt ettepanekust tasustada juhatuse liikme tööd projekti 

juhtimise korral, näiteks olukorras, kus juhatuse liige võttis üle Moldova projekti juhtimise 

seoses eelmise projektijuhi nõrkade tulemuste tõttu. Tööturult antud tingimustes uue töötaja 

leidmine on keeruline, sest, antud olukorras peab inimene tundma nii Moldova kui ka Eesti 

konteksti lähtuvalt projekti eesmärgist ning lisaks eesti ja inglise keelele valdama ka 

rumeenia keelt.   

 

Hääletamine: Palun hääletada, kes on selle poolt, et juhatuse liiget võib tasustada lähtuvalt 

MTÜ-ga Eesti Naabrivalve seotud projektide juhtimise eest. 

 

Üldkoosolek otsustas: Juhatuse liikmel on õigus saada tasu MTÜ Eesti Naabrivalve 

projektide juhtimise eest arvestades projekti tingimusi ja eelarvet. Tasustamiseks vajaliku 

lepingu sõlmib teine juhatuse liige. Üldkoosoleku otsus projektide juhtimise eest tasustamise 

kohta laieneb tagasiulatuvalt alates 05.02.2015 Tiina Ristmäele projekti „Kogukonna 
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turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse II“  

juhtimise eest arvestades selle projekti elluviimise tingimusi.  

 

6. Juhatuse valimine 

 

Marek Väljari  avab teema ning tutvustab juhatuse liikme kandidaati Tiina Ristmäe’d, kes 

avaldas soovi kandideerida järgmiseks perioodiks. 

Veiko Randlaine, senine juhatuse liige, kandideerib järgmiseks perioodiks ning viib läbi 

enesetutvustuse. 

Lauri Tabur, senine juhatuse liige, kandideerib järgmiseks perioodiks ning viib läbi 

enesetutvustuse. 

Tarmo Vaik, asutajaliige, senine juhatuse liige ja juhatuse esimees, kandideerib järgmiseks 

perioodiks ning viib läbi enesetutvustuse. 

 

Hääletamine: valida MTÜ Eesti Naabrivalve juhatusse  Tarmo Vaik, Tiina Ristmäe, Lauri 

Tabur, Veiko Randlaine, poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud ühingu liikmed. 

Vastu pole, erapooletuid pole. 

 

Üldkoosolek otsustas: kinnitada juhatus koosseisus Tarmo Vaik, Tiina Ristmäe, Lauri Tabur, 

Veiko Randlaine järgmiseks perioodiks. 

 

 

7. Kohapeal tekkinud küsimused: 

 

Täiendavaid teemasid ei tõstatatud. 

 

8. Hea Naabri konkursi võitja väljakuulutamine 

 

Marek Väljari tutvustas „Hea Naabri“ Kampaaniat ning kuulutas välja võitja, kelleks osutus 

Andro Metsis Raplamalt Röa külast. Palju õnne võitjale! 

 

 

 

Lisad: 

 

1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2014 aasta majandusaasta aruanne 

2. Andrus Kirsipuu poolt koostatud revidendi akt 

3. Osalejate registreerimisleht 

 

 

 

 

 

 

 

Tarmo Vaik        Marek Väljari 

Üldkoosoleku juhataja     Üldkoosoleku protokollija 
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LISA 2 

 

MTÜ EESTI NAABRIVALVE  

 

 

REVIDENDI ARVAMUS MTÜ EESTI NAABRIVALVE 2014. MAJANDUSAASTA 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOHTA 

 

 

Olen üle vaadanud 09. juunil 2014 mulle üle antud  Eesti Naabrivalve 01.01.2014 – 

31.12.2014 majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab 

bilanssi seisuga 31. detsember 2014, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja 

netovaramuutuste aruannet  eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, 

aastaaruande koostamisel kasutaud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid 

selgitavaid lisasid.  

 

2014.a. majandusaasta  raamatupidamise bilansimahuks 31.12.14 seisuga on 41 401 eurot, 

majandusaasta tulem on 291 eurot. Võrdluseks 2013 majandusaasta tulem oli 10 eurot, 2012. 

aasta majandusaasta kahjum oli 13 349  ja 2011. aasta  tulem  9 829 eurot.  

 

Eesti Naabrivalve 2014. aasta tulud on 39 712 eurot ja kulud on 39 421 eurot, millest  

annetused ja toetused olid 31 151 eurot, muud tulud  5 383 eurot. Toetused on võrreldes 2013 

aastaga jäänud samaks. Tulud ja kulud on võrreldes eelmise aruandeaastaga tasakaalus, mis 

näitab tulude ja kulude planeerimist  ning vastutustundliku kasutamist.  

 

Eesti Naabrivalve liikmeid oli 31.12.2014 seisuga 538 liiget, nendest eraisikud 527 ja  

juriidilised isikud 11.  Bilansipäeva seisuga on laekunud liikmemaksu 3 174 eurot.  

2014.aasta 31.12.13 seisuga oli MTÜ Naabrivalve 514 liiget ning laekunud liikmemaksu 2 

523 eurot, liikmemaksu laekumine on oluliselt paranenud.  

 

Ülevaadanud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande, ei tuvastanud 

ma Eesti Naabrivalve põhikirjaliste tegevustega mitteseotud kulutusi.  

 

Majandusaasta aruande  eest vastutab ühingu 4 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed töötavad 

vabatahtlikkuse alusel ja töötasusid makstud ei ole.  

Töölepinguga töötajaks  oli 2014 aastal ühingu tegevjuht, lisaks  töötas Eesti Naabrivalves  3 

käsunduslepinguga inimest. 

 

Võttes aluseks eelkirjutatud saan öelda, et Eesti Naabrivalve raamatupidamise aastaaruanne 

on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning kajastab minu hinnangul olulises osas 

õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014. 

 

 

Andrus Kirsipuu 

Revident  

 

09.06.2014 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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LISA 3 

 

 


