MTÜ Eesti Naabrivalve ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
16.05.2012
Tallinnas Pirita tee 56
Ajaloo muuseumis
Koosolek algas kell 18:00 lõppes kell 18:50
Koosolekut juhatas Tarmo Vaik
Koosolekut protokollis Artur Lepik
Koosolekust võttis osa kokku 20 inimest, sealhulgas 4 juhatuse liiget, ühingu tegevjuht ja
16 naabrivalve sektorite esindajat. Osalejad on märgitud registreerimislehel.
1. Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra
kinnitamine.
Tarmo Vaik avab koosoleku.
Tarmo Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks
Tarmo Vaik ning protokollijaks Artur Lepik.
Hääletamine: Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Artur Lepik koosoleku protokollijaks
määramise poolt hääletasid kõik ühehäälselt. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosoleku otsus: Valida Tarmo Vaik koosoleku juhatajaks ja Artur Lepik koosoleku
protokollijaks.
2. Eesti Naabrivalve 2011. a. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine
I. Randma tutvustab 2011. a. majandusaastal läbiviidud tegevusi ja projekte. Majandusaasta
aruanne lisatud protokollile (lisa 1). 2011. aastal liitus 25 sektorit, jätkus sektorite andmete
uuendamine, sektorite koolitamine ning ENV teenuste arendamine. 2011. aasta ühingu tulud
olid 70 289 eurot. Suurimad ühingu rahastajad olid Politsei- ja Piirivalveamet,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu. Töölepinguga töötavaid
isikuid oli 2011 aastal 2, töövõtulepinguga 3 ja käsunduslepinguga 10. 2011. aasta tulud olid
70 289 eurot. Ühingu raamatupidamise on üle vaadanud revident Anne-Lii Kerge. Ülevaade
lisatud protokollile (lisa 2).
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2011. a. majandusaasta aruanne?
Hääletamine: Ühingu 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik
kohalviibinud ühehäälselt. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2011. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).

3. Ühingu juhatuse aruanne 2009-2012

T. Vaik:
T.Vaik poolt anti ülevaade juhatuse tegevustest aastatel 2009-2011, muuhulgas tõi Vaik välja
järgneva:
2009
Koostasime uue arengukava aastateks 2010-2015, arengukava võeti vastu üldkoosolekul
16.05.2009.
Ühingu töötajatele korraldati 3 koolitust.
Sõlmisime koostöölepingu Tartu Linnavalitsusega, mis sätestas ka edaspidise rahastuse
võimaluse. See on pikaajalise töö ja suhtlemise tulemus, mis võimaldab arendada naabrivalve
tegevusi Eesti suuruselt teises linnas.
Aasta jooksul korraldasime 18 koolitust sektoritele
Loodi 88 uut sektorit
KÜSK projekti „Eesti Naabrivalve ühingu tegevusvõimekuse ühtlustamine ja
arendamine“ raames võeti tööle 5 maakondlikku projektijuhti
Koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega alustasime projekti „Vabatahtlikel baseeruva
tugiteenuse arendamine hajaasustustes“
Toimus kaheksa juhatuse koosolekut
2010
Osalesime Tallinna vabaühenduste võrgustiku töös ja võrdõiguslikkuse ümaralaua tegevustes.
Ühing tähistas 2010 aastal oma kümnendat tegevusaastat. Selleks korraldati pidulik vastuvõtt
koos turvalisuse valdkonna arvamusliidrite (siseminister, politsei peadirektor, Tallinna
abilinnapea) sõnavõttudega
Korraldasime konkursi Hea naaber, osaleda said kõik Eesti elanikud
Alustasime projektiga „Vabatahtlikel baseeruv tugiteenuse arendamine hajaasustustes“
Tallinnas viidi läbi linnaosapõhine (Mustamäe) koostööprojekt Balti Kriminaalpreventsiooni
Instituudiga. Projekti eesmärk oli laiapõhjaline turvalise linnaosa kujundamine, erinevate
sihtgruppide kaasamine
Eesti Naabrivalve ühing on ka Korruptsioonivaba Eesti MTÜ ja Eesti Mittetulundusühenduste
ja Sihtasutuste Liidu liige
Tellisime andmebaasi rakenduse, mida hakkame edaspidi kasutama naabrivalve liikmete
andmete sisestamiseks ja hoidmiseks.
Loodi 47 uut sektorit
Toimus kaheksa juhatuse koosolekut
2011
Saime rahastust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt äriplaani kirjutamiseks
Korraldasime konverentsi „Kui naaber vägivallatseb
Korraldasime Heade ideede konkursi
Saime rahastust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt koolitusprojekti läbiviimiseks
Osalesime Tallinna Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni töös
Loodi 25 uut sektorit
Osalesime mitmetes koostööprojektides (Valitsemise valvurid, Vabatahtliku tegevuse
pilootprogramm jne)
Toimus kaheksa juhatuse koosolekut
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kiita heaks ühingu juhatuse tegevus 20092011?

Hääletamine: Ühingu juhatuse tegevus kiideti heaks ühehäälselt. Vastu pole, erapooletuid
pole.
4.

Ühingu tegevuskava aastaks 2012.
I.Randma:
Jätkub töö sektorite andmete uuendamisel, uude andmebaasi sisestamisel
Projekti kirjutamine andmebaasi edasiarenduseks
KÜSK projekti edasiarendus „Nupuprojekt“
Rahvusvaheline koostööprojekt
Parima naabri konkurss
Tunnusta ametnikku konkurss
Koolitused sektoritele
2013 eelarve vahendite leidmine
T. Vaik: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada 2012. a. tegevuskava?
Hääletamine: Ühingu 2012. a. tegevuskava kinnitamise poolt hääletasid kõik kohalviibinud.
Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2012. a. tegevuskava.

5. ENV ühingu uute juhatuse liikmete valimine
T. Vaik: Lauri Tabur ja Tarmo Vaik on andnud nõusoleku jätkata juhatuse liikmetena.
Uute liikmetena kandideerivad Tiina Ristmäe ja Veiko Randlaine.
T.Vaik: Palun hääletada, kes on poolt, et kinnitada uus juhatuse koosseis, kuhu kuuluvad
Lauri Tabur, Tiina Ristmäe, Veiko Randlaine ja Tarmo Vaik.
Hääletamine: 1 (üks) erapooletu, ülejäänud poolt, vastu ei ole.
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada uus juhatuse koosseis.

6. 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
kohalviibinud ühehäälselt. Vastu pole, erapooletuid pole.
Üldkoosolek otsustas: Jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata.

7. Kohapeal tekkinud küsimused.
Küsimusi ei ole.

PARIMA NAABRI konkursi võitjate väljakuulutamine:
konkursi läbis edukalt 26 kandidaati. Konkursi tulemusi hindasid Naabrivalve juhatus ja G4Sst Andres Lember.
Parimaks naabriks tunnistati perekond Kass Võrumaalt.
Neist on kirjutatud ka Võrumaa ajalehes, kui väga lahketest ja abivalmis inimestest.
Teise koha sai perekond Paali Tallinnast, kes on ka väga lahke ja pereisa on kuldsete kätega
ning abivalmis, pere-ema aga lastearst ning samuti abivalmis.
Kolmanda auhinnalise koha sai perekond Pärnsalu Tallinnast Pirita-Koselt.
Parimale kandidaatide esitajale pani Sisekaitseakadeemia välja eriauhinna, auhinda esitles
juhatuse liige Lauri Tabur. Vaheda sule auhinna võitis perekond Raave Kuusalust.

Lisad:
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2011 aasta majandusaasta aruanne
2. Audiitor Anne-Lii Kerge poolt koostatud ülevaade
3. Osalejate registreerimisleht

Tarmo Vaik
Üldkoosoleku juhataja

Artur Lepik
Üldkoosoleku protokollija

