
 
 
EMSL nõukogu koosoleku protokoll 
 
Aeg: 23.01.2015, 17:30 - 19:00 

Koht: EMSL-i nõupidamiste ruum, Tallinn 

Juhatas: Margus Rink 

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena) 

Osalesid: Hille Hinsberg, Martin Noorkõiv, Margus Rink, Anneli Kana ja Liisa Past. Maris 

Jõgeva (külalisena), Mari Öö Sarv (külalisena).  

 

Päevakord 
1. Elektrooniliselt otsustatud kodanikuühiskonna aasta tegijate nominentide kinnitamine 

2. Ülevaade EMSLi kommunikatsiooni korrastamisest, tähelepanu ajakirjal Hea Kodanik 

3. EMSLi tegevuskava 2015 ja eelarve 2015 kinnitamine 

4. Uute liikmete vastuvõtmine 

5. EMSL ja valimised 

6. Kohapeal tõstatatud küsimuste arutelu 

 

 

Otsused 
1. Nõukogu kinnitas vahemikus 19.01.2015 - 20.01.2015 elektrooniliselt tehtud otsuse 

tunnustada kodanikuühiskonna aasta tegijatena järgmiseid inimesi ja organisatsioone:  

* aasta missiooniinimene: Riina Raudne 

* aasta tegu: koostööalgatus “Ukraina heaks” 

* aasta avaliku võimu esindaja: Saue vallavanem Andres Laisk ja Rõuge vallavanem Tiit 

Toots  



* aasta äriühing: Telliskivi Maja OÜ 

* aasta vabaühendus: Lasnaidee 

Eripreemiad: aasta hääl: puudega inimene; aasta pioneer: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate 

Liidu korraldatud Pardiralli.  

Aasta vabaühendusele annab Kodanikuühiskonna Sihtkapital lisaks tunnustusele stipendiumi 

5000 eurole.  

 

2. Nõukogu kuulas ära Mari Öö ülevaate EMSLi kommunikatsioonipõhimõtetest ja -kanalitest 

ning kokkuvõtte Hea Kodaniku ajakirjale antud tagasisidest. Nõukogu võttis teadmiseks 

kontori plaanid ajakirja Hea Kodanik edasiarendusega (tööle asub vabatahtlik 

toimetuskolleegium) ning rohkemate inimesteni jõudmisega (meeldetuletus ja 

sisukokkuvõtted saajarühmadele, veebiajakiri artiklite ükshaaval levitamiseks).  

 

3. Nõukogu arutas tegevtiimi koostatud tegevuskava ning eelarvet:  

3.1 Tegevuskava on koostatud pidades silmas strateegilisi suundi ja jagades need kolme 

tegevusprioriteedi (hea kodaniku kasvulava, kodanikuühiskonna tegutsemiskeskkond ja 

võimekad vabaühendused) vahel. Enne tegevuskava kinnitamist küsis nõukogu juhatajalt 

kinnitust, kas selle elluviimine on realistlik ning saades positiivse vastuse, otsustas kinnitada 

EMSL-i tegevuskava aastaks 2015.  

3.2 Otsustati kinnitada EMSLi  2015. aasta eelarve mahus 315 000 eurot.  

 

4. Nõukogu otsustas võtta EMSLi vastu järgmised uued liikmed:  

 - Sillamäe Lastekaitse Ühing 

 - Päästeliit 

Liikmetel on kuu aega anda märku kui neil on argumenteeritud põhjendusi miks nõukogult 

heakskiidu saanud liikmekandidaati ei peaks EMSLi liikmeskonda arvama.  

 

 

4. EMSL ja valimised 

EMSL töötab edasi manifestii ettepanekutega. Manifestist ja erakondade pooolt 

kodanikuühiskonnale lubatust kirjutasime 2014. aasta viimases Hea Kodaniku ajakirjas. 

Võrdlesime erakondade programme manifestiga, veel analüüsime erakondade plaanitut ja 

otsime välja kodanikuühiskonna arenguga seotud teemad, mis enam avalikku käsitlemist ja 



arutelu ning ettepanekud, mis enam põhjendamist vajavad. 16. veebruaril on kavas 

kodanikuühiskonna teemaline debatt Riigikokku pürgivatele täisnimekirjadele, kus põhiteemasid 

kolm: vabaühenduste roll kodanikuühiskonnas (sh teenused ja rahastamine); avatud 

poliitikakujundamine ja valitsemine, ning kogukondlik tegevus ja kodanikuharidus. Nõukogu 

liikmetest on valmis tegevtiimile teemade lahtiharutamisel abiks olema Liisa Past ning Martin 

Noorkõiv, seda kas siis kirjutades või rääkides.  

 

Täiendavaid küsimusi ei tõstatatud.  

 

Koosoleku juhataja Margus Rink 

/allkirjastatud digitaalselt/  

 

Koosoleku protokollija Maris Jõgeva 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


