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MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
21.05.2011  
Tallinnas Toompea 8 
Okupatsioonide muuseumis 
 
Koosolek algas kell 12:00 lõppes kell 14:00 
 
Koosolekut juhatas Tarmo Vaik 
Koosolekut protokollis Indrek Randma 
 
Koosolekust võttis osa kokku 23 inimest, sealhulgas 4 juhatuse liiget, ühingu tegevjuht ja 
20 naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel. 
 
Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine 
 
Tarmo Vaik avab koosoleku. 
 
Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks 
Tarmo Vaik ning protokollijaks Indrek Randma. 
 
Hääletamine: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Indrek Randma koosoleku protokollijaks 
määramise poolt hääletasid kõik 23 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid 
pole. 
 
Üldkoosoleku otsus: Valida Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Indrek Randma koosoleku 
protokollijaks. 
 

1. Eesti Naabrivalve 2010. a.  majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine 
 
T. Ristmäe tutvustab 2010. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja algatatud projekte. 2010.  
majandusaasta aruanne lisatud protokollile (lisa 1). 
 
T. Vaik  loeb ette audiitor Eevi  Aus poolt koostatud ülevaate. Ülevaade lisatud protokollile 
(lisa 2). 
 
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2010. a. majandusaasta aruanne? 
 
Hääletamine: Ühingu 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 23 
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
 
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2010. a. majandusaasta aruanne (lisa 1). 
 

2.  Ühingu tegevuskava aastaks 2011. 
 
T. Ristmäe teeb ülevaate tegevustest 2011.a. 
 
Sektorite liikmed võtavad sõna: 
 
Peeter Anilane: Teen ettepaneku lisada naabrivalve infotahvlile sektorivanema tel. number. 
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T.Ristmäe: Kui sektori vanem on nõus ja numbri lisamist peetakse vajalikuks, siis miks mitte. 
Ühingu telefoninumbri all on selleks ruumi, saab tellida sobiva kleebise. 
 
Tiina Laherand: Sotsiaalmajas paigaldati suitsuandurid, kes vahetab patareid? 
 
T.Ristmäe: ENV ühing ei saa siinkohal aidata, aga on olemas päästeala infotelefon 1524 kuhu 
võib helistada ja juhiseid küsida. Lisaks saab linnaosa sotsiaalosakonnast abi küsida, andke 
neile teada oma murest. 
  
Ulvi Vassar: Viljandi naabrivalve sektorite liikmetele on tehtud kleebised, kus kirjas 
piirkonnas vajalikud lühinumbrid ja infotelefonid. Kui kuskil veel peaks sarnane huvi olema, 
saab ühingust neid tellida.   
 
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2011. a. tegevuskava? 
 
Hääletamine: Ühingu 2011. a. tegevuskava kinnitamise poolt hääletasid kõik 23 
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
 
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2011. a. tegevuskava. 
 
 

3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7 
 
T. 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. 
 
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad 
muutmata? 
 
Hääletamine: Liikmemaksu ja liitumistasu summade muutmata jätmise poolt hääletasid kõik 
23 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
 
Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata. 
 
 

4. Töölepingu sõlmimine juhatuse liikmega. 
 
T. Vaik: Seoses senise tegevjuhi siirdumisega lapsehoolduspuhkusele tuleb sõlmida leping 
uue tegevjuhiga. Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku sõlmida leping juhatuse liikme 
Indrek Randma`ga. Mittetulundusühingute seadus § 27 ütleb, et MTÜ juhatuse liikmega 
tehingute teostamine tuleb otsustada üldkoosolekul. Indrek Randma on oma nõusoleku 
andnud.  
 
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et sõlmida leping juhatuse liikme Indrek 
Randma`ga? 
 
Hääletamine: Ettepaneku, sõlmida leping juhatuse liikme Indrek Randma`ga poolt hääletasid 
kõik 23 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
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Üldkoosolek otsustas: sõlmida leping juhatuse liikme Indrek Randma`ga. 
 

5. ENV arengukava täiendamine. 
 
T. Vaik: ENV juhatus teeb ettepaneku täiendada ENV arengukava, lisades arengukavasse 
punkti, mis ütleb, et MTÜ Eesti Naabrivalve kuulub tervistedendavate töökohtade 
võrgustikku ning ühing viib ellu erinevaid tervistedendavaid tegevusi oma töötajaskonnale. 
Rein Klemets: Kuidas näeb praktikas välja tervistedendav tegevus? 
T.Ristmäe: Koos ühingu töötajatega korraldame sportlike ja kultuurilisi tegevusi.  
 
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et täiendada ENV arengukava tervistedendavate 
töökohtade võrgustikus osaleva ühingu punkti lisamisega? 
 
Hääletamine: Arengukava täiendamise poolt hääletasid kõik 23 kohalviibinud ühingu liiget. 
Vastu pole, erapooletuid pole. 
 
Üldkoosolek otsustas: Täiendada arengukava, lisades sellesse punkti ühingu kuulumise kohta 
tervistedendavate töökohtade võrgustikku. 
 

6. Konkursi „Tegus naabrivalve“ võitjate väljakuulutamine, tunnustuse saanud ideede 
kirjeldamine. 
 
T.Ristmäe ENV juhatuse poolt valiti välja 6 ideed. Tunnustuse saanud sektorid ja projektid 
on järgmised:  

Juula sektor Jõgevamaal Tabivere vallas – külaplatsil asuva kaevu parandamine, 
summa 275 eurot 

  
Röa küla Raplamaal, 2 projekti: teeviidad talude nimedega, summa 433 eurot, ja külas 
asuva rippsilla parandamine, summa 350 eurot 

 
Tina 5 Tallinnas – turvamehe palkamine, summa täpsustamisel. 

 
Rõõmu sektor Keila linnas, 2 projekti: helkurvestid sektoris patrullimise 
korraldamiseks, 11 tk. ja videovalve paigaldamine sektorisse, 450 eurot  
 

7. Muud küsimused 
 
T. Vaik selgitab - kuna ENV ühingu praegune revident on kutseline kaitseväelane ja ei saa 
missioonidel osalemise tõttu revidendina jätkata. Oleme otsinud ja tänaseks leidnud 
võimaluse tema asendamiseks. 
ENV juhatus teeb ettepaneku valida uueks revidendiks Anne-Lii Kerge. Anne-Lii Kerge 
omab nõuetekohast ettevalmistust ning on omapoolse nõusoleku andnud. 
 
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et valida revidendiks Anne-Lii Kerge? 
 
Hääletamine: Anne-Lii Kerge revidendiks valimise poolt hääletasid kõik 23 kohalviibinud 
ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
 
Üldkoosolek otsustas: kinnitada revidendiks Anne-Lii Kerge. 
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Lisad: 

1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2010 aasta majandusaasta aruanne 
2. Audiitor Eevi Aus’ i poolt koostatud ülevaade 
3. Osalejate registreerimisleht 

 
 
 
 
 
Tarmo Vaik        Indrek Randma 
Üldkoosoleku juhataja     Üldkoosoleku protokollija 


