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EMSL nõukogu koosoleku protokoll 
 
 

Aeg: 31.01.2017, 17:30 - 19:10 

Koht: EMSL-i nõupidamiste ruum, Tallinn 

Juhatas: Margo Loor 

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena) 

Osalesid: Mari-Liis Jakobson, Jannus Jaska, Martin A. Noorkõiv, Toomas Roolaid ja 

Margo Loor. Skype vahendusel Ivo Visak.  

Puudu: Anneli Kana, Leena Kivisild, Madle Lippus, Liisa Past 

 

Päevakord 
1. EMSLi tegevuskava 2017 kinnitamine 

2. EMSLi eelarve 2017 kinnitamine 

3. Uute liikmete vastuvõtt 

4. Muu info 

 

 

Otsused 
1. Nõukogu otsustas kinnitada EMSLi tegevuskava  

Tegevuskava keskendub seitsmele strateegilisele sihile aastateks 2017-2020 ning pakub 

välja 2017. aasta tegevused, arvestades kohalike omavalitsuste valimiste ning Eesti EL 

Nõukogu eesistumisega. Mitmete uute tegevussuundade puhul on strateegilisem plaan, 

sh meeskonnad ja ressursid, alles kujunemas. Nõukogu tõi tegevuskava osas välja 

järgmised tähelepanekud:  

- EMSLil tuleb jõulisemalt tegeleda avatud valitsemise, avatud ühiskonna väärtuste ning 
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kodanikuruumi hoidmise teemadega, võtta sihiks saada avatud ühiskonna eestvedajaks 

ning seada selleks ambitsioonikamad eesmärgid ka aastaks 2017;  

 - tegevusplaan e-võimekuse parandamiseks vabakonnas võiks saada terviklikum, tuua 

EMSLisse nii ideede koondamiseks kui elluviimiseks juurde senikasutamata ressurssi, 

vabatahtlikke. Margo on valmis nõu ja jõuga meeskonnale abiks olema;  

 - annetuste soodustamises läbimurde tekitamiseks on vaja enam analüüsitööd ning 

avalikku arutelu võimaluste tutvustamiseks, kaalumiseks. Tegevuskava võiks sisaldada 

tegevusi ettevõtjatega koalitsiooni loomiseks annetuste soodustamisel;  

 - oluline on, et EMSL alustab 2017. aastal tööd vabakonna võrgustikega, peale kiiret 

võrgustike kaardistust sõnastades tegevusplaani nende tugevdamiseks; 

 - 2017. aasta tegevuskavas ei ole tegevusi vene töökeelega vabaühenduste kaasamiseks. 

See oli teadlik valik, arvestades sügisel lõppenud arenguprogrammi kokkuvõtteid ning 

vene töökleelega vabaühenduste seas läbiviidud uuringu tulemusi. Kui tulevikus antud 

sihtrühmale suunatud tegevuste osas edasi mõelda, siis Toomas on heal meelel abiks;  

 - valimiste hea tava läbivaatamine ja koostöö noorteühingutega valimiste valvamisel tuleks 

tegevuskavas märkida.  

Lepiti kokku, et juhataja räägib võimalikud tegevuskava täiendused meeskonnas läbi, 

täpsustatud tegevuskava avaldatakse EMSLi veebilehel. Kava täitmise hindamine 

toimub kvartaalselt.  

 

2. Nõukogu otsustas kinnitada EMSLi aastaeelarve kogumahus 273 530 eurot.  

Eelarve maht on 2016. aastaga võrreldes veidi väiksem, hetkel on katteta ca 11% 

eelarvest, mis on plaanis leida projektirahastuse toel. Suurim kulu (55,8%) on eelarves 

tööjõukulu. Suurim osa tulust on plaanitud projektipõhise rahastamise kaudu (62%), 

tegevustoetus ning omatulud moodustavad enam-vähem võrdse osa (24%). Nõukogu 

juhtis tähelepanu kahele asjaolule:  

- EMSLi eelarvemaht on vähenenud, mis võiks viidata tegevuse vähenemisele. Põhjused 

on aga mh ka muus, nt. piiratumad rahastusvõimalused,  EMSLi tegevustel selgem 

fookus, mõned tegevusplaanid starteegia sisustamiseks on veel ka selgumas, sh 

võimalikud rahastusallikad tegevuste katmiseks.      

- annetusi on tulupoolel arvestatud võrreldes varasemate aastatega vähem, samas on 

EMSL eraraha kaasamise eestkõnelejana ning võiks näidata oma tegevuste katteks 

annetuste või erasektori toetuste kogumisel eeskuju. Juhataja hindab ja katsub leida 
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võimalusi rohkema eraraha kaasamiseks erinevatesse EMSLi tegevustesse.  

 

3. Nõukogu otsustas võtta EMSLi liikmeks vastu Eesti Pagulasabi MTÜ ning Eesti Vegan 

Seltsi.  

Juhatus korraldab liikmete teavitamise otsusest ning kui vastulauseid ei ole, on mõlemad 

mittetulundusühingud 30 päeva pärast EMSLi liikmed.  

 

Peale ametliku koosoleku lõppemist kuulasid huvitatud nõukogu liikmed EMSLi juhataja 

ülevaadet EMSLi huvikaitsetegevustest kolmel suunal: vabaühenduste rahastamise 

mitmekesistamine, hasartmängumaksu kasutus vabaühenduste rahastamisel ning Eesti 

kodanikuühiskonna arengukontseptsioonis sõnastatud koostööpõhimõtete järelevalve.  

 

Koosoleku juhataja Margo Loor 

/allkirjastatud digitaalselt/  

 

Koosoleku protokollija Maris Jõgeva 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


