
 
EMSL nõukogu koosoleku protokoll 
 
Aeg: 15.01.2014, 17:00 - 19:00 

Koht: Domus Dorpatensis, kaminasaal 

Juhatas: Margo Loor 

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena) 

Osalesid: Liia Hänni, Mari-Liis Jakobson (Skypes), Hille Hinsberg, Maris Jõgeva (külalisena), 

Sandra Lillemaa, Tarmo Tüür, Martin Noorkõiv ja Margo Loor. 

 

Päevakord 
 

1. Kodanikuühiskonna aasta tegijate otsustamine 

2. EMSLi auditi korralduse võimaliku muutuse arutamine 

3. 2014. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine (eelmine kord arutasime, nõustasime) 

4. Üldkoosoleku eelinfo 

5. Nõukogu ja tegevtiimi suvise ühiskoosoleku aja ja korralduslike küsimuste otsustamine 

 

Otsused 
 

1. Nõukogu liikmed arutasid avaliku konkursi raames esitatud aasta tegijate kandidaate. Igaüks 

nimetas ja põhjendas oma eelistusi ja toimus arutelu tunnustatavate väljavalimiseks. 

Kodanikuühiskonna aasta tegijad on inimesed ja organisatsioonid, kes üldjuhul on tegutsenud 

pikemalt kui eelnev aasta, aga 2013.aastal saatnud korda midagi erilist ja märkimisväärset. 

Aasta tegijad on eeskujuks, nad teevad vajalikku tööd ja nende tegevusel on reaalne mõju. 

Kodanikuühiskonna 2013.aasta tegijatena otsustati tunnustada:  

! Aasta vabaühendus: Pimemassööride ühing. Pimemassööride Ühingul on keeruline 

sihtgrupp, kuid seda olulisem töö. Väheste tegevuste seast, mida nägemispuudega 

inimesed ametina teha saavad, on ühing leidnud ühe, millega pakkunud teostust ja leiba 



86-le pimemassöörile üle Eesti. Lisaks sellele, et nad toovad inimesed tööelu juurde, 

teenivad nad ise tulu oma ühingu majandamiseks. 2013.aastal avas ühing 

koolituskeskuse, kus pakutakse koolitust ja nõustamist nii eesti kui vene keeles.  

! Aasta missiooniinimene. Otsus anda välja kaks tunnustust:  

- Jaan Aps – pikaajalise töö eest vabaühenduste mõju suurendajana. Jaan on võtnud 

keerulise teema, nagu mõju kavandamine ja mõõtmine seda kindlasti on, teinud selle 

vabaühendustele arusaadavaks ja muutnud tõenäoliselt oma tööga paljude 

vabaühenduste mõtteviisi.   

- Vahur Tõnissoo  - tunnustus pikaajalise kogukonna eestvedamise ja eriti 

2013.aastal RailBalticu rajamise avalike konsultatsioonide sisu ja osalemisega 

täitmise eest. Viimastel mitte ainult ei pahandata, vaid pakutakse ka lahendusi.  

! Aasta tegu – koostöö Paide kogukonna, linnavalitsuse, maavalitsuse ja vabatahtlike 

vahel, tänu millele sündis Arvamusfestival. Tunnuskirja anname kogukonnakeskusele, 

linnavalitsusele, maavalitsusele ja korraldusmeeskonnale.  

! Aasta avaliku võimu esindaja – Tartu Linnavalitsus kaasava eelarve julge katsetamise 

eest. Tunnustus kui ergutusauhind, sest on, mida järgmisel aastal uuesti tehes paremini 

proovida. Tartu on kõigile omavalitsustele kaasava eelarvestamise osas siiski eeskujuks.  

! Aasta ettevõtja Reet Aus. Reet Aus on maailmaparandaja ja tuntud oma tegevusega 

rahvusvaheliselt. Hea näide sellest, kuidas on võimalik teha seda mis meeldib, olla 

sotsiaalselt vastutustundlik ning jagada tõekspidamisi ja väärtusi.     

 

2. Nõukogu otsustas täisauditi asemel kasutada edaspidi majandusaasta aruande ülevaatust. 

Audiitorina jätkata koostööd senise audiitorbürooga Ernst & Young. Poolt 7, vastu 0, 

erapooletuid 0. 

3. Nõukogu kinnitas ühehäälselt 2014. a. tegevuskava ja eelarve, lisades järgmised 

kommentaarid: 

• EMSL hoiab vaba tööjõuressurssi selleks, et vajadusel reageerida olulistele 

kodanikuühenduste rahastamise ja nõustamise senist korraldust puudutavatele 

muudatustele riigi poolt. 

• EMSL jälgib arenguid, mis puudutavad Hasartmängumaksu Nõukogu võimalikku 

ümberkorraldamist, uue kodanikuühiskonna arengukava väljatöötamise protsessi (eriti 

selle ajakava realistlikkust ja kommunikeerimist) ning maakondlike arenduskeskuste 

vabaühenduste nõustamisteenuste rahastamist.  

• Aasta silmapaistvaks teoks kujuneb Round It Up käivitamine Eestis. 



• EMSL otsib teisi ühendusi, kellele võiks üle anda valimistega seotud tegevusi nagu 

valimiste hea tava valvamine  (esialgu Euroopa Parlamendi valimistega) jms.  

EMSLi prognoositavaks eelarvemahuks on ca 270 000 eurot.  EMSLi tegevuskava on avalik.  

 

4. Üldkoosoleku eelistatuim toimumise aeg oleks 6. juuni, kui see ei kattu mõne teise ühendusi 

puudutava olulise sündmuse ajaga.  

5. Nõukogu ja tegevtiimi suvise ühiskoosoleku eelistatuim aeg oleks Arvamusfestivalile järgnev 

nädalalõpp (22.-23. august). Suvise väljasõidu aeg tuleks rääkida läbi ka üldkoosolekul 

valitavate uute nõukogu liikmetega. Korralduslike küsimuste otsustamine on aprillis toimuva 

nõukogu koosoleku teema. 

 

 

Koosoleku juhataja Margo Loor 

/allkirjastatud digitaalselt/  

 

Koosoleku protokollija Maris Jõgeva 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


