
EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIT

NÕUKOGU KOOSOLEK

Tallinn, EMSLi kontor!! ! ! ! ! ! ! 01.02.2012

Algus kell: 16.00
Lõpp kell: 17.20

Juhatas: Maarja Mändmaa
Protokollis: Urmo Kübar (külalisena)
Võtsid osa: Barbi Pilvre, Liia Hänni, Margo Loor, Sandra Lillemaa
Puudusid: Kristina Mänd, Krista Pedak, Daniel Vaarik, Tarmo Tüür

Päevakord:
1) Kodanikuühiskonna aasta tegijad 2011
2) Liikmemaksuvõlglaste väljaarvamine

1) Kodanikuühiskonna aasta tegijad 2011

Kandidaate laekus umbes 70 (http://www.ngo.ee/node/3070), koosolekult puuduvad nõukogu 
liikmed on oma eelistustest eelnevalt teada andnud.

Arutelu tulemused:
• Aasta vabaühendus. Lõplikku otsust ei sündinud, sõelale jäid esiteks MTÜ Kodaniku Hääl ja 

temaga sisuliselt üsna sarnane Pühajärve kogukond, mida toodi esile kui osalusdemokraatia 
häid näiteid, samas leiti ka, et ühise “vaenlase” vastu on alati lihtsam olla ja seetõttu peaksime 
ehk tunnustama midagi ülesehitavamat. Teiseks jäi sõelale MTÜ Kodanikuajakirjanduse Selts, 
mille puhul tõsteti eelmisega võrreldes esile, et on üle-eestiline, konstruktiivne (ning lisaks veel 
ka moodne teema, Minu Eesti mõttetalgutelt alguse saanud, ja toimetab vabatahtlike abil).

• Aasta missiooniinimene - Jaan Tootsen “Uue Maailma” filmi eest
• Aasta äriühing - Eesti Energia oma Entrumi programmiga
• Aasta avaliku sektori esindaja - Eesti Rahvusringhääling kanali ja muu abi pakkumise eest 

erinevate vabaühenduste algatuste puhul nagu Valijakompass, valitmise valvurid, valitsemise 
valvurid (e-posti teel otsustamiseks jäeti, kas kuidagi tunnustada ka Erik Salumäed tema 
initsiatiivi ja püsivuse eest Riigikogu liikmena vabaühendusi puudutava seadusandluse juures)

• Aasta tegu. Lõplikku otsust ei sündinud, sõelale jäid ka siin MTÜ Kodaniku Hääl ja Pühajärve 
kogukond ühelt poolt ning Kalev/Cramo puu-abi Terese Mäeveerule teiselt poolt. Viimasest 
tunnustaks just mõtteviisi – et kui inimene on linnavõimu läbimõtlemata tegemise tõttu hätta 
jäänud, siis minnakse ja aidatakse teda, mitte ei üritata ennast välja vabandada vms, nagu linn 
tegi.

Nõukogu otsustas: teha lõplik otsus e-posti teel (vt tulemusi http://ngo.ee/tegijad11)

2) Liikmemaksuvõlglaste väljaarvamine

Kolm liiget pole liikmemaksu maksnud ja oleme nendega läbi rääkinud, et arvame nad siis 
liikmeskonnast välja: Pro Narva SA, Eesti Kinoliit ja Rapla invaspordiklubi Refleks.

Nõukogu otsus: arvata Pro Narva SA, Eesti Kinoliit ja Rapla invaspordiklubi Refleks EMSL-i 
liikmeskonnast välja.
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