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MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
16.05.2009 
Tallinnas Toompuiestee 37 
Go Hotel Šnelli seminariruumis 
  
Koosolek algas kell 12:00 lõppes kell 14:00 
  
Koosolekut juhatas Lauri Tabur  
Koosolekut protokollis Mare Kärner 
  
Koosolekust võttis osa kokku 40 inimest, sealhulgas 3 juhatuse liiget (Anne-Lii Kerge, 
Tarmo Vaik ja Lauri Tabur), tegevjuht Tiina Ristmäe, 36 sektorivanemat. Tiina Ristmäe 
esindas volikirja alusel juhatuse liiget Erik Niinemaad. 

1. Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine  

Lauri Tabur avab koosoleku.  
  
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks 
Lauri Tabur ning protokollijaks Mare Kärner. 
  
Hääletamine: Lauri Tabur koosoleku juhatajaks ja Mare Kärneri koosoleku protokollijaks 
määramise poolt hääletasid kõik 40 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid 
pole. 
  
Üldkoosolek otsustas: Valida Lauri Tabur koosoleku juhatajaks ja Mare Kärner koosoleku 
protokollijaks. 
  
Lauri Tabur tutvustab koosoleku seitsmepunktist päevakorda.  
  
Lauri Tabur : Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku päevakord? 
  
Hääletamine: pakutud päevakorra poolt hääletasid kõik 40 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu 
pole, erapooletuid pole. 
  
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada esitatud päevakord. 
 
2. Eesti Naabrivalve 2008. a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine  
 
Tiina Ristmäe tutvustab 2008. a. majandusaasta aruannet. Aruanne lisatud protokollile (lisa 
1). 
 
Tiina Ristmäe loeb ette revident Kuido Pettai arvamuse. Arvamus lisatud protokollile (lisa 2).  

Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2008. a. majandusaasta 
aruanne? 
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Hääletamine: Ühingu  2008 a majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 40 
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
  
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2008 a majandusaasta aruanne (lisa 1). 

2009. a. planeeritud tegevused  
Tiina Ristmäe teeb ülevaate. 
2009 plaanis: uued sektorid ja töö olemasolevate sektoritega, säästueelarve koostamine,  
Euroopa Komisjonile kolmeaastase rahastusprojekti esitamine, naabrivalve käsiraamatu 
koostamine nii eesti kui vene keeles, M-valve süsteemi käivitamine, jätkame Kõrgõstaniga 
koostööd, kaks projekti koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega (eakate tuleohutuse 
suurendamine hajaasustusega piirkondades ning hooldekodude abistamine tuleohtude 
ennetamisel), jätkame koolitustega, Minu Eesti mõttetalgute ideede  analüüsimine. 
 

3. ENV ühingu juhatuse aruanne 2006-2009 

Tarmo Vaik teeb kokkuvõtte juhatuse kolmeaastasest tegevusest. 

2006 – uue tegevjuhi palkamine, naabrivalve sektorite liikmete seas uuringute läbiviimise 
jätkamine, uus prioriteet kvantiteedilt kvaliteedile, kontor kolis Nõmmelt ajutiselt Kotka 
tänavale, infomaterjalid said läbi vaadatud ja uuendatud, hakati uuendama kodulehekülge, 
ühise tegutsemise leping sai uue sisu, juhatus käis koos ametlikult 7 korda, lisaks sellele 
mitteametlikud kohtumised, juurde tuli 38 uut sektorit. 
2007 – põhikirja muutmine seoses MTÜ-de seaduse muutumisega,  kevadel premeeriti 
parimaid sektoreid ja sektorite vanemaid, algas rahvusvaheline koostöö Kõrgõstani ja Lätiga, 
sõlmisime kolmeaastase sponsorlepingu ERGO Kindlustuse ASiga, juhatus käis koos seitsmel 
korral, Naabrivalve ühing kolis Tatari tänavale (Tatari 12), käidi kohtumas kolme ministriga 
seoses rahastajate leidmise probleemiga, uusi sektoreid tuli 33, uued koostööpartnerid Silman 
Elekter, GSM Valve OÜ, Nixor Eesti AS, AS Temeko. 
2008 – tehti algust reklaamüritustega, vahetus 1 juhatuse liige – Anneli Chhabra asemele 
valiti Lauri Tabur, projekt Turvaline Lasteaed läks hooga käima, premeeriti parimaid 
sektoreid, esmakordselt koostööpartnerite tunnustamine, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 
saadi rahastust, tänu millele saadi palgata projektijuhid maakondadesse, meid toetas ka 
Vabaühenduste Fond, alustasime Naabrivalve blogi kirjutamisega, toimus kaheksa juhatuse 
koosolekut, tegevust alustas 24 uut sektorit. 
2009 – uue arengukava koostamine, Inglismaaga suhete värskendamine, uus kaart (link Eesti 
Naabrivalve ühingu koduleheküljel, võimalik leida tänava täpsusega naabrivalve sektoreid), 
käsiraamatu koostamine, sissetulekute mitmekesistamine. 
 
4. ENV ühingu  arengukava kinnitamine aastateks 2010-2015. 
Lauri Tabur teeb ülevaate arengukava koostamisest ja sisust. 

Otsustati teha kompaktne ja kindla sihiga arengukava. Keskne idee: kuidas nö ellu jääda 
lähima 5 aasta jooksul. 
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Arengukaval on 3 eesmärki: laiendada koostöövõrgustikku, otsida rohkem häid partnereid (nii 
Eestist kui mujalt maailmast), leida rohkem kajastust Eesti Naabrivalve ühingu tegevustele. 

Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada Eesti Naabrivalve ühingu 
arengukava aastateks 2010-2015 (üleval ühingu kodulehel www.naabrivalve.ee  
  
Hääletamine:  Eesti Naabrivalve ühingu 2010-2015 arengukava kinnitamise poolt hääletasid 
kõik 40 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
  
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada Eesti Naabrivalve ühingu 2010-2015 arengukava. 
 
5. ENV ühingu uute juhatuse liikmete määramine. 
Lauri Tabur teeb üldkoosolekule ettepaneku esitada kandidaadid. 
Kandidaatideks esitati: Madis Melzar (Põhja Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel, 
naabrivalvega seotud alates 2003 aastast), Tarmo Vaik (üks Eesti Naabrivalve ühingu  
asutajatest, kuni 2006 aastani tegevjuht, ühingu loomisest alates juhatuse liige), Indrek 
Randma (Jõgevamaa projektijuht, Eesti Naabrivalve ühinguga seotud alates selle aasta 
veebruarist), Lauri Tabur (Eesti Naabrivalve ühingu juhatusega liitus 2008 aastal, 
Sisekaitseakadeemia teadus-ja arendusjuht). 
 
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada Eesti Naabrivalve ühingu uus 
juhatus koosseisus Madis Melzar, Tarmo Vaik, Indrek Randma ja Lauri Tabur. 
  
Hääletamine:  Eesti Naabrivalve ühingu uue juhatuse kinnitamise poolt hääletasid kõik 40 
kohalviibinud ühingu liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
  
Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve ühingu juhatuse liikmed on Madis Melzar, Tarmo 
Vaik, Indrek Randma ja Lauri Tabur. 
 
6.  ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7. 
Vastavalt tehtud analüüsile on näha, et kõige rohkem on sektoreid, kus on 10-20 liiget.   
Hetkel on aastane liikmemaks ja liikmeks astumise tasu 100 krooni. Pakuti välja idee siduda 
liikmemaks naabrivalve sektori suurusega. 
Lembo Mäss (Loode II sektori vanem) – teeb ettepaneku, et liikmemaks võiks olla 
isikupõhine nt 12 krooni aastas või 1 kroon kuus, nii tekib sektorite vahel võrdsus ja ei teki 
probleeme ebamääraste summadega.  
Arvo Allen (Õismäe tee 124 sektori vanem) – naabrivalve sektor teeb koostööd tõhusat 
korteriühistuga. 100 krooni korteriühistu eelarvest on väike summa, teen ettepaneku summat 
suurendada, et tekiks nö vastutustunne. 
Galina Rahmatulina (Sõle 74a sektori vanem) – hinnatõusu võib teha ka sektori osas näiteks 
100-lt kroonilt 150-le kroonile või 200-le kroonile. 
Pakuti idee diferentseerida liikmemaks vastavalt sektori suurusele. Sektori vanema ülesandeks 
jääb informeerida Eesti Naabrivalve ühingut sektori liikmete arvust. Naabrivalve sektori 
liikmele peaks liitumine ja aastamaks kumbki olema 10 krooni. Sellisel juhul sõltub 
aastamaksu suurus liikmete arvust. 

http://www.naabrivalve.ee/
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Eraisikule (üksikisik, kes ei esinda sektorit) jääks ikkagi 100 kroonine liitumistasu ja 100 
kroonine aastamaks.  
 
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada nii liitumistasu kui liikmemaks 
sektori vanemale alates 2010 aastast 10 krooni iga sektori liikme kohta? 
  
Hääletamine:  Eesti Naabrivalve ühingu liikmemaksu muutmise kohta hääletasid poolt 
kohalviibinud 36 ühingu liiget. Vastu üks, erapooletuid kolm. 
  
Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve ühingu liitumistasu ja aastamaks sektori vanemale on 
alates 2010 aastast 10 krooni iga sektori liikme kohta. 
 
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2010 aastaks liitumistasu 100 
krooni ja aastamaks 100 krooni nendele, kelle liitumisega ei kaasne uue sektori loomist? 
  
Hääletamine:  Eesti Naabrivalve ühingu liikmetele, kelle liitumisega ei kaasne uue sektori 
loomist, liikmemaksu ja liitumistasu kinnitamise poolt hääletasid kohalviibinud 36 ühingu 
liiget. Vastu üks, erapooletuid kolm. 
  
Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve ühingu liitumistasu 2010 aastal on 100 krooni ja 
aastamaks on 100 krooni neile, kelle liitumisega ei kaasne uue sektori loomist. 
 
Lauri Tabur: Palun hääletada, kes on selle poolt, et anda Eesti Naabrivalve ühingu juhatusele 
volitused diferentseerida sektorite liikmemaksu ja liikmeks astumise maksu vastavalt sektori 
vanema esitatud taotlusele.  
  
Hääletamine:  Eesti Naabrivalve ühingu juhatusele liikmemaksu diferentseerimiseks sektori 
vanemate taotluste alusel andmise poolt hääletasid kõik 40 kohalviibinud ühingu liiget. Vastu 
pole, erapooletuid pole. 
 
Üldkoosolek otsustas: anda Eesti Naabrivalve ühingu juhatusele volitused diferentseerida 
sektorite liikmemaksu ja liitumistasu vastavalt sektori vanema taotlusele. 
 
7. Ühingu üheksas sünnipäevapidu suupistete ja meeldiva seltskonnaga 
  
Lisad: 

1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2008 aasta majandusaasta aruanne  
2. Revidendi Kuido Pettai arvamus ühingu 2008 aasta majandusaasta aruande juurde 

  
 
  
Lauri Tabur                                                    Mare Kärner 
Üldkoosoleku juhataja                                     Koosoleku protokollija 
 

 


