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Kooskõlastustabel  

„Kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020“  

seletuskirja juurde  

 

KOHUSTUSLIKUD KOOSKÕLASTAJAD 

Asutus Märkus  Arvestamine 
Eesti Linnade Liit Kooskõlastatud märkustega 

1. Edasiste arengute kavandamisel peaks läbi mõtlema ja 
planeerima, millised on avalikud teenused, mille 
delegeerimine kogukonnale on otstarbekas ja võimalik. 

 
1. Arvestatud 

 

Eesti Maaomavalitsuste Liit Kooskõlastatud vaikimisi 
 

 

 

ETTEPANEKUD AVALIKULT KONSULTATSIOONILT 

Asutus Märkus  Arvestamine 

Eesti Kirikute Nõukogu 2. Täiendada arengukava lk 4 „Olukorra analüüs“ esimest 
lõiku, kus sulgudes on mitteammendav näidisloetelu 
kodanikuühendustest, pärast sõnu „mittetulundusühingud, 
sihtasutused“ sõnadega „usulised ühendused“. 

3. Tuua arengukava lk 4 allosas, kus on toodud statistilisi 
andmeid kodanikuühenduste kohta, eraldi välja ka usuliste 
ühenduste arv […] nt 01.01.2015 seisuga. 

2. Arvestatud 
 
 
 

3. Arvestatud 

Riigikogu põhiseaduskomisjon 4. Selgitada arengukava seost erakondade tegevusega 
5. Lisada avalikust rahast toetatud kodanikuühenduste 

rahastamise andmebaasi loomise vajadus. 

4. Arvestatud 
5. Arvestatud 

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 6. Lisada tegevuse 2.1.1 vastutajaks Justiitsministeerium, 
sest Justiitsministeerium on de facto  üks vastutajaid 
sotsiaalse ettevõtluse õigusliku mõiste defineerimise ja 
täpsustamise eest ühinguõiguse kodifitseerimise raames. 

7. Lisada tegevuse 2.1.2 indikaatoriks/tulemuseks „Igale 
sihtrühmale on toimunud vähemalt üks eesmärgistatud 
kommunikatsiooniprojekt lähtuvalt konkreetse 
sihtrühmaga rollist sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse 
ettevõtluse arengu toetamisel“ 

8. Lisada tegevuse 2.1.3 indikaatoriks/tulemuseks 
„Valdkondadeülene toimiv koostöövõrgustik, mida hoiab 
käigus strateegiline partner“ 

9. Lisada tegevuse 2.2.8 indikaatori/tulemuse juurde näitena 

6. Arvestatud 
 
 
 

7. Arvestatud 
 
 
 
 

8. Arvestatud 
 
 

9. Mitte arvestatud 
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maakondlikud arenduskeskused 
 

10. Näeme vajadust eraldi sotsiaalse innovatsiooni konkursi 
järele lisaks KÜSK-i heade ideede taotlusvoorule. 
 
 
 

11. Määrata tegevuse 2.2.10 indikaatoriks/tulemuseks 
„Valminud on analüüs koos poliitikasoovitustega 
finantsinstrumentide kaasamise mehhanismi kohta. 
Analüüsi järgselt on vastav mehhanism piloteeritud“ 

12. Täpsustada tegevuse 2.3.5 sõnastust, et selgemalt 
tõlgendada terminit „mõju hindamine“ 

Tegemist ei ole rakendusplaani taseme täpsustusega, vaid 
töökorraldusliku ettepanekuga.  

10. Arvestatud osaliselt 
Hetkel ei ole planeeritud täiendavaid ressursse KÜSK-ile 
sotsiaalse innovatsiooni konkursi korraldamiseks, kuid 
jooksvalt avatud heade ideede taotlusvoor sisaldab sotsiaalse 
innovatsiooni aspekti ning selle korraldamisega jätkame. 

11. Arvestatud 
 
 
 

12. Arvestatud 
 

SA Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital 

13. Lisada arengukavasse kodanikuühiskonna 
rahvusvahelistumise arengusuundumuste kohta [käiv 
mõte]. 

14. Kaaluda arengukavas poliitiliste parteidega tehtava 
koostöö indikaatori vajalikkust, kuna see [indikaator] on 
mitmeti tõlgendatav. 

13. Arvestatud 
 
 

14. Arvestatud 
 

 

 

 




