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Algus kell: 16.00
Lõpp kell: 17.30

Juhatas: Maarja Mändmaa
Protokollis: Urmo Kübar (külalisena)
Võtsid osa: Daniel Vaarik, Kristina Mänd, Eimar Veldre
Puudusid: Barbi Pilvre, Allar Jõks, Mall Hellam, Rainer Nõlvak, Aare Hõrn

Päevakord:
1) Õiguskantsleri seisukohavõtt seoses EMSK-i liikmete määramisega
2) Ettevalmistused üldkoosolekuks
3) Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

1) Õiguskantsleri seisukohavõtt seoses EMSK-i liikmete määramisega
Õiguskantsler avaldas täna seisukoha, et EMSK-i 3. rühma kandidaatide nimetamise 
mullune menetlus sotsiaalministeeriumis, kus jäeti kandidaadiks nimetamata EKO esitatud 
Peep Mardiste, ei olnud kooskõlas haldusmenetluse seaduse ja hea halduse tavaga. 
Põhjus, miks ministeerium Mardistet ei nimetanud, oli seitsme senise EMSK-i liikme, 
sealhulgas EMSL-i poolt allkirjastatud protestikiri, kus viidati, et Mardiste ei vasta 
kandidaadile seatud tingimustele (et esitaja peab olema registreeritud organisatsioon ja 
kandidaat peab olema poliitiliselt määratlemata). Tingimused olid samas kokku lepitud 
ministeeriumi ja EMSK-i seniste liikmete vahel.
Protestikirja sisu kooskõlastas EMSL-i poolt Mall ja allkirjastas Maarja, see läks meilt välja, 
ilma et nõukogu oleks seda arutanud, sest tundus, et tegu on pigem formaalsusega. 
Pärast EKO protesti ja meie liikme ELF-i küsimust möödunud aasta maikuus arutasime 
asja, mille tulemusena saatsime nii EKO-le kui ka ELF-ile (samuti sotsiaalministeeriumile 
ja teistele EMSK-i liikmetele) kirja, kus ütlesime, et toimisime valesti, kui ei nõudnud 
ministeeriumilt avalikku konkurssi EMSK-i liikmete väljaselgitamiseks ning selgitasime, 
miks siiski peame õigemaks, et vabaühenduste esindaja peaks olema parteipoliitiliselt 
sõltumatu.
Praegu on ministeerium kriitika all otsuse pärast, mille nad tegid seitsme organisatsiooni, 
sh. meie ettepanekul. Meist oleks plass teha nägu, et meisse see ei puutu ja lasta 
ministeeriumil üksi seda suppi süüa. Teeme pressiteate, kus ütleme, et andsime 
ministeeriumile kehva nõu ja et see polnud kooskõlas sellega, mille eest EMSL seisma 
peaks. 

Vt. pressiteade http://www.ngo.ee/ngo/8/article/1394

http://www.ngo.ee/ngo/8/article/1394
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/1394


2) Ettevalmistused üldkoosolekuks
2010 tegevusaruande esimene mustand ja audiitori parandustega finantsaruanne on 
saadetud nõukogu liikmetele e-postiga, kommentaarid oodatud reedeni. Esmaspäeval 
paneme aruande liikmetele välja.
Hetkeseisuga tundub, et maksimaalselt võib nõukogusse tulla 10 kandidaati, aga 
tõenäoliselt vähem, seni ühtegi ametlikult esitatud pole. Ajakavas peab arvestama, et 
jääks aega kandidaate tutvustada, hääletus tuleb igal juhul salajane ja reegleid peab hästi 
seletama, et vältida segadust ja pahameelt nagu eelmisel aastal.
Kui nõukogu hääli loetakse, teeme algust EMSL-i lähiaastate strateegia teemaga. Daniel 
vaatab oma raamatukogust ideid, mida kasulikku annaks teha u. 25-40 minutiga (nt. 
mõned olulisemad valikud paberitega seinale ja liikmed saavad märkida oma eelistusi ja 
lisada kommentaare vms). 

Päevakava võiks olla umbes selline:
Kell 13 - Sissejuhatus, juhataja ja protokollija valimine (Mall?)
Kell 13.10 - EMSL-i 2010. majandusaasta aruande tutvustamine ja audiitori järeldusotsus. 
Küsimused-vastused. Aruande kinnitamine. (Urmo)
Kell 13.40 - EMSL-i 2011. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine. Küsimused-
vastused. (Urmo)
Kell 14 - nõukogu kandidaatide tutvustamine, igaühel mõned minutid aega end esitleda ja 
küsimustele vastata. 
Kell 15 - otsustamine, kui suur tuleb nõukogu ja salajane hääletamine. (Allar?)
Kell 15.20 - Strateegia-arutelu. (Daniel?)
Kell 15.45 - Valimistulemused (Allar?). 
Kell 16 - Tort ja liikmete teadaanded üksteisele.

3) Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Nõukogu kinnitas e-posti teel tehtud otsuse SA Pärnu Vabahariduskeskuse vastuvõtmisest 
ning lükkas SA Eesti Inimõiguste Keskuse vastuvõtmise edasi suvesse, kui neil on 
kinnitatud esimene majandusaasta aruanne.
Lahkumisavalduse on esitanud Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing, kes maksis 
enne seda ära ka liikmemaksuvõla. Spordiklubi Do, kel on ka mitme aasta liikmemaks 
tasumata, ütles, et arvaksime nad välja. 

Maarja Mändmaa! ! ! ! ! ! Urmo Kübar
koosoleku juhataja! ! ! ! ! ! protokollija


