SISSEJUHATUS
Riigivara valitsejad teostavad riigi liikmeõigusi maaparandusühistutes, korteriühistutes ning
muudes mittetulundusühingutes, kui Vabariigi Valitsus on otsustanud neis osaleda ja määranud
riigi liikmeõiguste teostaja. Kord aastas on iga liikmeõiguste teostaja kohustatud esitama
Rahandusministeeriumile riigi liikmeõiguste teostamise aruande, andes ülevaate oma
valitsemisalas tegutsevatest riigi liikmesusega mittetulundusühingutest. Nimetatud aruannetele
tuginedes ning riigivaraseaduse § 99 lõikest 2 lähtudes koostas Rahandusministeerium riigi
liikmesusega mittetulundusühingute koondaruande.
2020. aastal omandas riik liikmesuse kahes rahvusvahelises mittetulundusühingus, kuid
liikmeõiguste teostamise aruanded täienesid veel üheksa rahvusvahelise mittetulundusühingu
andmete võrra. Aruandeaastal kustutati Äriregistrist üks riigi liikmesusega maaparandusühistu
ning riik lõpetas liikmesuse 102 ümber vormistamata endises maaparandusühistus.
Käesoleva koondaruande koostamise käigus ilmnes jätkuv vajadus pöörata riigivara valitsejate
tähelepanu taas järgnevatele teemadele:
1. Eesti riigi- ja valitsusasutuste liikmesus mittetulundusühingutes ning seonduv aruandlus.
Soovitame liikmeõiguste teadliku teostamise ning riigi ressursside efektiivse kasutamise
tagamiseks (ülevaate omamiseks riigi liikmesustest ning riigi- ja valitsusasutuste
samaaegse liikmesuse vältimiseks) viia iga ministeeriumi valitsemisalas läbi liikmesuste
revisjoni. Oluline on hõlmata revisjoniga nii Eestis kui ka teistes riikides registreeritud
piiratud vastutusega eraõiguslikud juriidilised isikud. Peame oluliseks ka
riigivaraseaduses sätestatud aruandluskohustuse (liikmeõiguste teostamise aruande
esitamine Rahandusministeeriumile iga aasta 1. augustiks) õigeaegset täitmist.
Käesoleval aastal edastas kolm liikmeõiguste teostajat oma aruanded tähtaegselt, viis
edastas aruanded hilinemisega ja kaks ei ole ka augusti lõpu seisuga jõudnud oma
aruannet edastada.
2. Mittetulundusühingute seadusest tulenev kohustus esitada registripidajale kinnitatud
majandusaasta aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Eelmise
majandusaasta aruanne puudub 2021. aasta augusti alguse seisuga 17 riigi jätkuva
liikmesusega maaparandusühistul, neist seitsmel on esitamata ka vähemalt üks varasem
aruanne. Võrreldes eelmise aastaga on probleem maaparandusühistute arvu olulise
languse tõttu küll märgatavalt leevenenud, kuid väärib siiski riigipoolset tähelepanu.
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1 MITTETULUNDUSÜHINGUD
Seisuga 31.12.2020 oli riik liikmeks 84 Eestis registreeritud mittetulundusühingus, millest 58 olid
maaparandusühistute registris registreeritud maaparandusühistud (vt lisa 1), 9 olid jätkuvalt
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud (sh endised) maaparandusühistud
(vt Lisa 2), üheksa piirkondlikud ühistranspordikeskused ning kaheksa muud mittetulundusühingud (vt Lisa 3). Keskkonnaministeerium teostas läbi Maa-ameti ja Riigimetsa Majandamise
Keskuse riigi liikmeõigusi 60 mittetulundusühingus ja maaparandusühistus ning ülejäänud
ministeeriumid 24 mittetulundusühingus ja maaparandusühistus.
Aasta varem (seisuga 31.12.2019) oli riik liikmeks 187 Eesti mittetulundusühingus, millest 34 olid
maaparandusühistute registris registreeritud maaparandusühistud, 136 olid jätkuvalt
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud (sh endised) maaparandusühistud,
üheksa piirkondlikud ühistranspordikeskused ning kaheksa muud mittetulundusühingud.
Keskkonnaministeerium teostas läbi Maa-ameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse riigi
liikmeõigusi 165 mittetulundusühingus ja maaparandusühistus ning ülejäänud ministeeriumid 22
mittetulundusühingus ja maaparandusühistus.
Eesti Vabariik on ka paljude rahvusvaheliste mittetulundusühingute ja assotsiatsioonide liige,
kuid teave nendes osalemise kohta on ebaühtlane ning süstematiseerimata. Koondaruanne on
koostatud Rahandusministeeriumile kättesaadavate avalike andmete alusel ning sisaldab vaid
neid välisriigis registreeritud juriidilisi isikuid, mille kohta on riigivara valitsejad esitanud
Rahandusministeeriumile liikmeõiguste teostamise aruande ja/või milles on riigi liikmeõiguste
teostaja määratud Vabariigi Valitsuse korraldusega. Seisuga 31.12.2020 on riik liige vähemalt 24
juriidilises isikus, mis on registreeritud välisriigis (vt Lisa 4).
Tabel 1. Muudatused riigi liikmeõiguste teostamises
31.12.2019
Liikmeõiguste teostaja
Uus
Vana
Eesti
MPÜ
MPÜ
MTÜ
Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
1
Kaitseministeerium
Keskkonnaministeerium
32
132
1
Kultuuriministeerium
Maaeluministeerium
2
3
Majandus- ja Kommunikatsiooni2
13
ministeerium
Siseministeerium
1
Sotsiaalministeerium
Välisministeerium
Kokku
34
136
17

31.12.2020
Vana
Eesti
MPÜ
MTÜ
1
5
1
3

VälisMTÜ
4
4
1
1
-

Uus
MPÜ
55
2

VälisMTÜ
4
6
1
1
-

1

1

2

13

1

2
1
14

58

1
9

17

9
1
1
24

Järgnevalt on eraldi alapeatükkides antud Rahandusministeeriumile kättesaadava teabe alusel
ülevaade riigi liikmeõiguste teostamisest maaparandusühistutes, ühistranspordikeskustes ja
muudes Eesti mittetulundusühingutes ning välisriigis registreeritud juriidilistes isikutes.
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1.1 Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes
2020. aasta alguse seisuga oli riik 170 maaparandusühistu (MPÜ) liige ning aasta lõpu seisuga
67 maaparandusühistu liige. Aruandeaastal Äriregistris uusi riigi liikmesusega maaparandusühistuid ei registreeritud, samuti ei omandanud riik liikmesust üheski uues maaparandusühistus.
Aruandeaasta jooksul kustutati Äriregistrist üks riigi liikmesusega maaparandusühistu (MTÜ
Tammsaare MPÜ).
2019. aasta alguses jõustus uus maaparandusseadus (MaaParS), mis muutis oluliselt ühistutega
seotud õiguskorda. Endise mittetulundusühingu asemel on MPÜ näol nüüd tegemist eritüübilise
eraõigusliku juriidilise isikuga. MPÜ põhiliige ehk maaparandussüsteemi omanik on kinnisasja
omanik, kelle kinnisasi paikneb maaparandussüsteemi maa-alal või kelle kinnisasjal paikneb
maaparandussüsteemi hoone või rajatis. Riik osaleb MPÜ-des üksnes põhiliikmena ning on MPÜ
liige MPÜ õigusvõime tekkimisest alates.
Enne 01.01.2019. a kehtinud MaaParS-i alusel asutatud maaparandusühistu, kes soovib jätkata
tegevust maaparandusühistuna 2019. a alguses jõustunud MaaParS-i tähenduses, pidi viima oma
põhikirja ja tegevuse uue MaaParS-i nõuetega vastavusse ning esitama hiljemalt 2019. a lõpuks
maaparandusühistute registri pidajale registrisse kandmise avalduse, uute nõuetega vastavusse
viidud põhikirja, üldkoosoleku protokolli, Põllumajandusameti õiendi ühistu põhiliikmete kohta
ning Põllumajandusameti arvamuse selle kohta, kas põhikiri vastab uue MaaParS-i nõuetele.
Maaparandusühistu, kes ei kujunda ennast ümber maaparandusühistuks 2019. a alguses
jõustunud MaaParS-i tähenduses, jätkab tegevust mittetulundusühinguna ning pidi hiljemalt
2019. a lõpuks muutma oma nime ja põhikirja, arvestades MaaParS-ist ja mittetulundusühingute
seadusest tulenevaid nõudeid (sellistes ühingutes ei ole riigi liikmesus enam kohustuslik).
Seisuga 31.12.2019. a oli ennast ümber kujundanud vaid 34 riigi liikmesusega maaparandusühistut, 2020. aasta kahe esimese kuu jooksul tegi seda hilinemisega veel 24 riigi liikmesusega
maaparandusühistut. Ühistutele, mis ei olnud jaanuari lõpu seisuga end maaparandusseaduses
sätestatud viisil ümber kujundanud ja maaparandusühistute registris registreerinud, saatis Maaamet 04.02.2020 kirjaga nr 7-1/20/1821 teate organisatsiooni tegevuses osalemise
lõpetamisest. Kuna alates käesoleva aasta algusest jätkavad ümber kujundamata
maaparandusühistud tegevust mittetulundusühinguna, siis ei ole riik maaomanikuna enam
kohustatud nende tegevuses osalema. Sarnase teate organisatsiooni tegevuses osalemise
lõpetamisest ja avalduse ühingust välja astumiseks saatis RMK ümber kujundamata ühingutele
oma 13.03.2020 kirjaga nr 3-2.1/418 ja 24.03.2020 kirjaga nr 3-2.1/487. Sel teel lõpetas riik
liikmesuse kokku 102 endises maaparandusühistus.
Üheksast endisest maaparandusühistust, milles riigi liikmesus seisuga 31.12.2020 veel alles oli,
on neli koondaruande koostamise seisuga juba registrist kustutatud (MTÜ Laasipõllu MPÜ, MTÜ
Soosilla MPÜ, MTÜ Varja MPÜ, MTÜ Vissi MPÜ) ja kolm likvideerimisel (MTÜ Kaseküla MPÜ, MTÜ
Kibuna MPÜ, MTÜ Suuremetsa MPÜ) ning ühes on riigi liikmesus lõpetatud (MTÜ Arjadi MPÜ).

1.2 Liikmeõiguste teostamine ühistranspordikeskustes
Aruandeaastal oli riik liikmeks üheksas ühistranspordikeskuses ning 2020. aasta jooksul riigi
liikmesusega ühistranspordikeskuste arv ei muutunud.
Ühistranspordiseaduse (ÜTS) kohaselt on piirkondlik ühistranspordikeskus omavalitsusüksuste
ja riigi asutatud äriühing või mittetulundusühing, kus riigil ja omavalitsusüksustel on
enamusotsustusõigus. Piirkondlikest iseärasustest ning ühistranspordi otstarbekama
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korraldamise vajadusest tulenevalt volitavad omavalitsusüksused ja riik piirkondlikku
ühistranspordikeskust halduslepingu alusel täitma teatud ÜTS-is nimetatud ülesandeid ning
võivad anda ühistranspordikeskusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku raha ja muu vara.
Piirkondliku ühistranspordikeskuse ülesanne on tagada elanikele ühistranspordikeskuse
asutajate ettenähtud tegevuspiirkonnas soodsam ja majanduslikult tõhusam ühistransport, mille
aluseks on ühtne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem. Piirkondlik
ühistranspordikeskus ei või täita vedaja funktsioone.
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus korraldab sõitjatevedu Ida-Viru maakonnas. Kõik põhikirjas
seatud tegevuseesmärgid on 2020. aastal saavutatud. 2021. aastal jätkatakse liinivõrgu
kaasajastamist Ida-Viru maakonnas ning viiakse lõpule hankemenetlus Narva, Jõhvi ja Kiviõli
piirkondade avalike bussiliinide teenindamiseks.
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus korraldab ühistransporti, sealhulgas õpilaste vedu
Jõgeva maakonnas ja üldkoosoleku otsuse alusel Jõgeva maakonnaga piirnevates
maakondades. Põhikirjalisi eesmärke on järgitud ning eelmise majandusaasta tegevus- ja
finantseesmärgid on täidetud.
MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus korraldab ühistransporti Järva maakonnas. Covid-i mõju
majandustegevusele puudus.
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus korraldab sõitjatevedu Põlva ja Võru maakonnas. Põhikirjalised
ning majandusaastaks seatud eesmärgid on võimaluste piires täidetud.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab ühistransporti Harju, Lääne, Lääne-Viru ja
Rapla maakonnas ning kureerib laevaliiklust Vormsi saare liinil. Kõik põhikirjas ning
majandustegevuse aastakavas seatud tegevus- ja finantseesmärgid on 2020. aastal saavutatud.
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus korraldab ühistransporti ja sotsiaaltransporti Pärnu linnas
ja maakonnas ning reisiparvlaevaliiklust Kihnu liinil. Kõik põhikirjas ning majandustegevuse
aastakavas seatud tegevus- ja finantseesmärgid on 2020. aastal saavutatud.
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus korraldab ühiskondlikku bussitransporti Tartu maakonnas
ning parvlaeva- ja hõljukiühendust Laaksaare-Piirissaare vahel. 2020. aastal viidi läbi riigihange
sotsiaaltransporditeenuse vedaja leidmiseks sotsiaaltranspordi pilootprojektile. Majandusaasta
planeeritud tegevused ja kohustused said täidetud. 2021. aastal valmistatakse ette uus
bussiliiniveohange, ajakohastatakse kogu liinivõrk ning käivitatakse sotsiaaltranspordi projekt.
MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus korraldab ühistransporti, sh õpilaste vedu, Valga
maakonnas. Planeeritud tegevuste täitmist mõjutas 2020. aasta märtsikuus väljakuulutatud
covid pandeemiast tingitud eriolukord, asutuste sulgemine tingis ka liinide ajutisi sulgemisi ning
väljumiste arvu vähendamisi. 2021. aastal koostatakse dokumentatsioon Otepää piirkonna ehk II
liinigrupi riigihanke läbiviimiseks.
MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus korraldab sõitjate vedu Viljandi maakonnas. Seoses
COVID-19 eriolukorraga peatati ajutiselt paljude bussiliinide teenindamine, reisijate arv langes
oluliselt.

1.3 Liikmeõiguste teostamine muudes mittetulundusühingutes
2020. aastal oli riik lisaks maaparandusühistutele ja ühistranspordikeskustele veel kaheksa
Eestis registreeritud muu mittetulundusühingu liige ning see arv aasta jooksul ei muutunud. Neist
mittetulundusühinguist neli tegutses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, kolm
Maaeluministeeriumi ning üks Kultuuriministeeriumi valitsemisalas.
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MTÜ Balti Teedeliit põhieesmärgid on rahvusvaheliste uuringute teostamine teede valdkonnas,
rahvusvaheliste teedevaldkonna konverentside korraldamine, rahvusvaheliste tehniliste
ekspertgruppide töö korraldamine ning teedega seotud rahvusvaheliste seminaride korraldamine.
MTÜ koordineerib Eesti, Läti ja Leedu maanteeametite koostööd ning esindab Eestit, Läti ja Leedu
maanteeameteid mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides. Riigi liikmemaksu suurus oli
2020. aastal 20 000 eurot.
MTÜ Eesti Maakarja Kasvatajate Selts eesmärgiks on eesti maatõu kui ohustatud tõu kaitsmine,
säilitamine, tõuaretustöö juhtimine ja korraldamine ning selle veisetõu levitamine.
MTÜ Eesti Maaturism eesmärgiks on maaturismi ja majutusteenuse pakkujate ühiste huvide
esindamine eesmärgiga toetada maaturismi arengut Eestis. Samuti maaturismiga tegelevate
ettevõtjate toetamine koolituse, tootearenduse ning turundustegevuse kaudu.
MTÜ Eesti Seemneliit tegevuse põhieesmärgiks on seemnevaldkonna korrastamine, arendamine
ja koordineerimine Eestis ning tegevuse põhieesmärgiks on sertifitseeritud seemne osakaalu
suurendamine Eestis.
MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (kuni 29.12.2020 MTÜ Eesti Standardikeskus)
on loodud eesmärgiga arendada standardimisalast tegevust vastavuses rahvusvaheliselt
tunnustatud standardimise põhimõtetega ning tegutseda Eesti standardiorganisatsioonina. MTÜ
on Euroopa Standardimiskomitee (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee
(CENELEC) ja Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (ISO) täisliige ning Rahvusvahelise
Elektrotehnikakomisjoni (IEC) liitunud liige, osaleb nende organisatsioonide tegevuses, võtab
nende standardeid üle Eesti standarditeks ning teeb Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid Eestis
kättesaadavaks.
Riik toetab Eesti standardimist, finantseerides Standardikeskuse tegevusi läbi iga-aastase
riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu. Standardikeskuse ja riigi kokkuleppe
kohaselt sai Standardikeskus 2020. aastal sihtotstarbelise eraldise toetuse lepingu raames riigilt
standardimise korraldamiseks Eestis 350 000 eurot. Standardikeskuse õigused rahvusliku
standardimisorganisatsioonina tegutsemiseks on pikendatud kuni aastani 2020. Riigi
liikmemaksu suurus oli 2020. aastal 800 eurot.
Alates 01.01.2021 lisandus ühingu teenuste hulka akrediteerimisteenuste pakkumine ja
tegutsemine riikliku akrediteerimisasutusena. Akrediteerimistegevused võttis ühing üle
Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus. Nimetatud muudatusega seoses on alates 01.01.2021
ühingu nimi Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM, International
Council of Museums) Eesti komitee. 1946. aastal Pariisis asutatud ICOM on tänapäeval kõige
suurem ja olulisem maailma muuseume ja kultuuripärandit säilitavaid professionaale ühendav
ning museoloogia teoreetilist ja praktilist arengut strateegiliselt suunav organisatsioon, kuhu
kuulub üle 40 000 liikme 119 riigist ja piirkonnast. ICOM töötab läbi 119 rahvuskomitee (sh. ICOM
Eesti Rahvuskomitee) ja 32 muuseumide erivaldkondade ekspertiisi esindava rahvusvahelise
komitee.
Eesti Vabariik võeti MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee institutsionaalseks liikmeks MTÜ ICOM Eesti
Rahvuskomitee juhatuse 01.06.2019. a koosoleku otsusega. Riigi liikmeõigusi teostab
kultuuriministri volituse alusel Eesti Rahva Muuseum. 2020. aastal oli MTÜ-l ICOM Eesti
Rahvuskomitee 254 liiget, sh 243 individuaalliiget Eesti erinevatest muuseumidest ja 11
muuseumi institutsionaalse liikmena. Riigi liikmemaksu suurus oli 2020. aastal 1082 eurot.
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MTÜ Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee (WEC-Eesti) eesmärgiks on kõigi oma
liikmete huvide esindamine rahvusvaheliselt Maailma Energeetikanõukogu (WEC, World Energy
Council) töös ning Eestis katusorganisatsiooniks olemine kõigile siinsetele energeetikaalastele
huvigruppidele. WEC on ainus ametlikult ÜRO poolt akrediteeritud valitsusväline energeetika
sõlmküsimuste ja tulevikuga tegelev maailmaorganisatsioon.
MTÜ esindab Eestit ja Eesti huvisid maailma suurimas energeetika organisatsioonis. MTÜ
tegevuse jätkamine on vajalik, vastasel juhul jääks Eesti kajastamata või oleks valesti kajastatud
World Energy Council koostavates analüüsides ning pingeridades ning Eesti huvid World Energy
Council tegevuses oleksid esindamata. Riik WEC-Eestile liikmemaksu ei tasunud, kuid võttis enda
kanda WEC-Eesti poolt WEC-ile tasutava liikmemaksu, mille suurus oli 2020. aastal 8 636 eurot.
MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS, Põhjamaade Koosvõimelahenduste
Instituut) moodustati Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi poolt eesmärgiga tagada e-riigi taristu
tuumkomponentide kvaliteet, jätkusuutlikkus ja piiriülene koosvõime, infoühiskonna areng
optimaalsete kuludega ning piiriülese koostöö toimimine. NIIS on üle võtnud infosüsteemide
turvalise andmevahetuskihi X-tee tuumtehnoloogia arenduse ning piiriülene koostöö muudab
X-tee arendamise Eesti jaoks oluliselt perspektiivikamaks.
Soome kasutab X-tee platvorme siseriiklikuks andmevahetuseks sarnaselt Eestiga ning kahe
ökosüsteemi vahel on loodud föderatsioon, mis võimaldab automatiseeritud andmevahetust
kahe riigi andmekogude ja registrite vahel ning lihtsustab seeläbi ka ettevõtjate äritegevust
kummalgi pool Soome lahte. Riigi liikmemaksu suurus oli 2020. aastal 850 000 eurot.

1.4 Liikmeõiguste teostamine välisriigis registreeritud
mittetulundusühingutes
Eelmistes koondaruannetes tõime välja soovi saada terviklik ülevaade kõigist Eestis ja
välisriikides registreeritud piiratud vastutusega eraõiguslikest juriidilistest isikutest, milles Eesti
Vabariik osaleb ning milles riigivara valitsejad riigi osalusi valitsevad ja asutaja- või liikmeõigusi
teostavad, kui osalemine ei tulene Euroopa Liidu õigusaktist või välislepingust. Riigivaraseaduse
alusel on riigivara valitsejatel kohustus käsitleda selliseid juriidilisi isikuid osaluste valitsemise
ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruandes ning erandiks on vaid riigi osalemine
välislepingute alusel moodustatud finantsinstitutsioonides ja välisriigi eraõiguslikes juriidilistes
isikutes, kui riigi osalemine tuleneb Euroopa Liidu õigusaktist või välislepingust.
Rahandusministeeriumile esitatud riigi liikmeõiguste teostamise aruannete kohaselt oli riik 2019.
aasta lõpus 14 välisriigis registreeritud mittetulundusühingu liige ning 2020. aasta lõpus 24
välisriigis registreeritud mittetulundusühingu liige.
Aruandeaastal omandas riik liikmesuse ühes rahvusvahelises mittetulundusühingus (European
Centre of Excellence (CoE) for Civilian Crisis Management) – Vabariigi Valitsuse 27.02.2020
korraldusega nr 69 sai välisminister volitused teha vajalikud toimingud Saksamaal asutatava
Euroopa Tsiviilkriisiohje Oivakeskuse (European Centre of Excellence for Civilian Crisis
Management) liikmeks saamiseks ning määras Välisministeeriumi riigi liikmeõiguste teostajaks.
Liikmeõiguste teostamise aruannetesse lisandus üheksa rahvusvahelist mittetulundusühingut
(neist seitse Siseministeeriumi ja kaks Justiitsministeeriumi valitsemisalas). Siseministeeriumi
valitsemisala ühingutes omab Eesti Vabariik faktiliselt liikmesust juba varasemast ajast, kuid riigi
liikmeõiguste teostaja määrati alles Vabariigi Valitsuse 20.05.2021 korraldusega nr 202.
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Rahvusvaheline sihtasutus Academy of European Law (ERA, Euroopa Õigusakadeemia, varem ka
Europäische Rechtsakademie) on Saksamaal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik
sihtasutus, mis asutati 1992. aastal Euroopa Parlamendi algatusel. ERA põhikirjaline eesmärk on
edendada EL-i õiguse mõistmist ja parimat tava, pakkudes Euroopas tegutsevatele õigusala
töötajatele koolitusi ning olles arutelude ja teadmiste vahetamise foorumiks. Eesti liitus ERA-ga
11. oktoobril 2018. aastal ning riigi liikmesusega kaasnev kulu oli ühekordne liikmemaks ERA
põhikapitali suurusega 50 000 eurot, mis tasuti täies ulatuses 2018. a lõpus.
Rahvusvaheline mittetulundusühing Association of European Vechile and Driver Registration
Authorities (EReg, Sõidukite ja sõidukijuhtide registreerimise rahvusvaheline assotsiatsioon)
ühendab sõidukite registreerimisega, juhilubade väljastamisega ning sõidukite maksustamisega
seotud organisatsioone 26 riigis. Sõidukite suurenenud liikuvus ning piirikontrolli
vähenemine/kadumine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel esitab väljakutseid kuritegevuse ning
pettuste ennetamisel, mille lahenduseks on eelkõige informatsioonivahetuse tõhustamine ning
teabe kättesaadavaks muutmine. Tõhusam infovahetus liikmesriikide piire ületanud sõidukite
kontrollimisel toetab ka liikluskultuuri paranemist, vähendades anonüümsuse ning karistamatuse
tunnet. Infovahetus aitab tabada näiteks trahvide (sh parkimistrahvide) ja maksude maksmisest
kõrvalehoidjaid ning avastada sõidukite registreerimisega või vargusega seotud pettusi kõikides
Euroopa Liidu liikmesriikides. Eesti liikmemaksu suurus oli 2020. aastal 4065 eurot.
Rahvusvahelise mittetulundusühingu Association of the European Network on Victims’ Rights
(AENVR, Euroopa ohvrite õiguste võrgustiku assotsiatsioon) eesmärk on tagada 2015. aastal
loodud Euroopa ohvrite õiguste võrgustiku (ENVR) püsiv toimimine. ENVR on mitteametlik
võrgustik, mis koosneb ohvrite õiguste valdkonnas tegutsevatest Euroopa Liidu liikmesriikide
ekspertidest. Võrgustiku eesmärk on toetada EL õiguse (peamiselt ohvrite direktiiv ja
terrorismivastane direktiiv) rakendamist läbi koostöö, koolituste ja infovahetuse. Võrgustiku
kaudu on praktilist abi saanud ka terrorismi ohvrid. Assotsiatsioonil on 17 liiget. Eesti
liikmemaksu suurus oli 2020. aastal 5700 eurot.
Rahvusvaheline mittetulundusühing Biometrics Institute (Biomeetria Instituut) asutati iseseisva
ja erapooletu rahvusvahelise foorumina biomeetria alase teabe vahetamiseks ja teadlikkuse
suurendamiseks ning Vabariigi Valitsuse 28.02.2019 korralduse nr 63 alusel teostab riigi
liikmeõigusi Siseministeerium. Instituudi eesmärk on muuhulgas: 1) biomeetria eesmärgipärase,
vastutustundliku ja eetilise kasutamise edendamine; 2) liikmete ja avalikkuse teavitamine;
3) valdkonna standarditest ja arengusuundumustest teavitamine; 4) panustamine parima
praktika ja poliitika kujundamisse; 5) asjakohaste teadus- ja arendustööde tegemise julgustamine
ja toetamine; 6) infosüsteemide ja programmide turvalisuse ja terviklikkuse edendamine.
Eestis identiteedihalduse valdkonnas kõrge taseme hoidmiseks on tähtis olla kursis tehnoloogia
arenguga kogu maailmas, õppida parimatest praktikatest ning panustada piisaval hulgal
kompetentsi inimeste koolitamisse ja arendamisse. Siseministeeriumi osalemine instituudi töös
täidab neid eesmärke, sealhulgas suurendab teadlikkust selle valdkonna parimast praktikast ja
kasvatab kompetentsi Eestis. Siseministeeriumi on instituudi töösse kaasanud ka eksperdid oma
allasutustest.
Biometrics Institute’il on enam kui 240 liikmesorganisatsiooni 30 riigist, sealhulgas kuuluvad
liikmete hulka Euroopa Liidu riikide siseministeeriumid, politsei- ja migratsiooniametid, peale
nende osalevad liikmetena instituudi töös ülikoolid ja tehnoloogiaettevõtted. Eesti liikmemaksu
suurus oli 2020. aastal 2138 eurot.
Confederation of European Probation (CEP, Euroopa kriminaalhooldusorganisatsioon) koondab
kriminaalhooldusorganisatsioone, valdkonnast huvitatud teadlasi ja uuringute läbiviijaid üle kogu
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Euroopa. CEP algatab ja viib koos oma liikmetega ellu kriminaalhooldusteemalisi uurimusi ja
praktikat arendavaid projekte ning peab rahvusvaheliste ekspertide andmebaasi. Samuti
korraldatakse konverentse ja seminare ning antakse välja regulaarset uudiskirja, milles
kajastatakse aktuaalseid uuendusi, parimaid praktikaid ja uuringukokkuvõtteid. Hetkel ühendab
CEP 40 Euroopa riigi esindusi.
CEP loodi aastal 1981, Justiitsministeerium on organisatsiooni liige alates 01.01.2003.
Liikmemaks põhineb CEP arvutusel, mis võtab arvesse riigi heaolu, sisemajanduse koguprodukti
ning inflatsiooninäitajaid. Aastatel 2020-2022 on Eesti liikmemaks 3056 eurot aastas.
Rahvusvaheline mittetulundusühing European Business Registry Association (EBRA, Euroopa
Äriregistrite Ühendus) on European Commerce Registers’ Forum (ECRF) ja European Business
Register (EBR) ühinemise tulemusel Belgias asutatud mittetulundusühing, mis registreeriti
16. aprillil 2019. a. EBRA peamisteks eesmärkideks on olla tugevaks äriregistreid ühendavaks
võrgustikuks, edendada registrite vahelist koostööd, jagada informatsiooni ja parimaid
praktikaid, korraldada uurimis- ja arendustegevust äriregistri valdkonnas ning pakkuda lahendusi
elektrooniliseks andmevahetuseks. Eesti liikmemaks on 3000 eurot aastas.
Rahvusvaheline ühendus European Centre of Excellence (CoE) for Civilian Crisis Management
(Euroopa Tsiviilkriisiohje Oivakeskus) asutati Berliinis 17. septembril 2020. a ning selles teostab
riigi liikmeõigusi Vabariigi Valitsuse 27.02.2020 korralduse nr 69 alusel Välisministeerium.
Euroopa Tsiviilkriisiohje Oivakeskuse eesmärgiks on osutada Euroopa Liidu liikmesriikidele,
Euroopa välisteenistusele, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liitlastele ja rahvusvahelisele
personalile järgmisi teenuseid:
1) Infohaldus – parimate ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika tsiviilsamba praktikate kogumine,
talletamine ning infovahetus ekspertidega;
2) Koolitus – abi tsiviilmissioonidele saadetavate koolitusvajaduste identifitseerimisel ja
koolitusprogrammide väljatöötamisel;
3) Tsiviilmissioonide ettevalmistamise ja läbiviimise standardprotseduuride arendamine;
4) Toetus tsiviilmissioonide täideviimisele - personalivaliku ja aktuaalsete teemade (hübriid,
ränne jne) identifitseerimise ja ettepanekute näol.
Euroopa Tsiviilkriisiohje Oivakeskusel on 19 liiget, Eesti liikmemaks on 20 000 eurot aastas.
Rahvusvaheline mittetulundusühing European Cooperation in Science and Technology (COST)
Association (Teadus- ja Tehnikaalase Koostöö Programmi Assotsiatsioon) on üleeuroopaline
teadlastevaheline koostöövorm teadus- ja tehnikauuringute valdkonnas, mis sai alguse COST
liikmesriikide initsiatiivist ja mida toetas Euroopa Ühenduste Nõukogu ja Euroopa Komisjon.
COST assotsiatsioon on Belgias registreeritud mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks
on COST praktilise tugiteenuse edendamine, korraldamine, juhtimine ja rahastamine lähtudes
COST missioonist, milleks on teadusvõimekuse kasvatamine ühendades kõrgetasemelisi teaduskogukondasid nii Euroopas kui ka kogu maailmas ning koostöö võimaluste andmine oma karjääri
alguses olevatele teadlastele. COST-i liikmeteks on 38 riiki, liikmemaksu 2020. aastal ei tasutud
(2014. aastal maksis Eesti Teadusagentuur liikmemaksu perioodiks 2014-2020).
Rahvusvaheline mittetulundusühing European Cyber Security Organisation (ECSO, Euroopa
Küberjulgeoleku Organisatsioon) on 2016. aastal Belgias asutatud mittetulundusühing, mille
üldine põhikirjaline eesmärk on toetada kõiki algatusi ja projekte, mille siht on arendada,
edendada või toetada Euroopa küberjulgeolekut. Eelkõige on ECSO loodud selleks, et hõlbustada
osalust ja koostööd Euroopa Komisjoniga küberjulgeoleku avaliku ja erasektori lepingulises
partnerluses (contractual public-private partnership in the area of cybersecurity industrial research
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and innovation) ning tegevusi rahastatakse EL vahenditest ja erasektori investeeringutest.
Partnerlusleping Euroopa Komisjoni ja ECSO vahel sõlmiti 5. juulil 2016. Partnerluse eesmärk on
avaliku ja erasektori koostöös arendada ja toetada EL küberjulgeolekut, samuti propageerida ning
julgustada innovatsiooni ja uurimistegevust küberjulgeoleku valdkonnas.
Kuna Kaitseministeerium kuulub ECSO-s public administration kategooriasse, siis selle töös
osalemisel ei tasu Kaitseministeerium liikmemaksu. ECSO-ga on liitunud ca 270 ettevõtet ja
organisatsiooni (sh kaheksa Eesti ettevõtet või organisatsiooni).
European Fire Service Colleges’ Association (EFSCA, Euroopa Tuletõrje- ja Päästekoolide
Assotsiatsioon) on loodud 1988. aasta juunis Prantsusmaa, Hollandi ja Ühendkuningriigi riiklike
tuletõrjekoolide soovi tõttu vahetada regulaarselt tuletõrjujate koolituste kohta teavet. Praegu
kuulub ühendusse riiklikke tuletõrjujate väljaõppekeskuseid 27-st Euroopa Liidu ja 4-st Euroopa
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriigist. Ühenduse peamine eesmärk on vahetada ja teha
kättesaadavaks teavet nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu hariduse ja kutseõppe kohta selleks,
et rahuldada tõhusamalt Euroopa teenistustes ja tuleohutusega tegelevates organisatsioonides
töötava personali koolitus- ja karjäärivajadusi. Samuti edendab ühendus teadus- ja
arendustegevust. Ühendus on ka ametlik töösuhete foorum Euroopa Liidu liikmesriikide
esindajatele, kellel on õigus esitada oma kolledžite seisukohti ja arvamusi riiklikul tasandil.
Sisekaitseakadeemia osaleb ühenduse töös de facto aastast 2011. Sisekaitseakadeemia jaoks
on oluline ühenduse töös osaleda, kuna see võimaldab jagada koolitusmetoodikat ja koolituste
sisu, vahendada teavet spetsialistide ja koolitajate kohta ning teha koostööd teiste riikidega. See
omakorda rikastab päästeteenistujate väljaõpet. Ühenduses toimusid kuni 2019. aastani igaaastased konverentsid, mis igal aastal toimus erinevas riigis (2019. a toimus Eestis). See
võimaldas tutvuda erinevate riikide väljaõppe korralduse ja tingimustega. Seetõttu oli ühendusse
kuulumisel kuni 2019. aastani liikmemaks 550 eurot aastas, mis peamiselt kattis konverentsi
korralduskulud. Liikmemaks vaadatakse igal aastal üle ning hinnatakse, kas see on piisav
konverentsikulude katteks. Kuna 2020. aastal jäi konverents ära, ei kogutud 2020. aastal
liikmemaksu.
European Network of Policewomen (ENP, Euroopa Naispolitseinike Võrgustik) asutati 1989.
aastal Hispaanias selleks, et julgustada naisi politsei ja teiste korrakaitseüksustega liituma.
Ühenduse eesmärk on tagada Euroopa korrakaitseüksustes sooline võrdsus, jagada kogemusi
ning pakkuda võrgustiku liikmetele mentoreid. Politsei- ja Piirivalveamet osaleb ühenduse töös
de facto aastast 2003. Ühenduse liikmesus annab Eesti naispolitseinikele võimaluse teha
koostööd teiste riikide kolleegidega. Näiteks on ühendus korraldanud naispolitseinikele mitu
rahvusvahelist karjääriarendusseminari, millest on saanud osa võtta ka Politsei- ja Piirivalveameti
ametnikud. See annab ka võimaluse end erialaselt täiendada, osaleda mitmesugustel
rahvusvahelistel koolitustel ning vahetada kogemusi ja parimaid tegutsemisviise. Euroopa
Naispolitseinike Võrgustikus on liikmeid 27 riigist, liikmemaksu ei ole.
Rahvusvaheline mittetulundusühing European Network Rememberance and Solidarity (ENRS,
Euroopa Mälestamise ja Solidaarsuse Võrgustik) asutati 2005. aastal Saksa, Ungari, Poola ja
Slovakkia kultuuriministrite poolt Euroopa 20. sajandi ajalugu puudutavaks uurimis- ja
haridustööks. Aastal 2014 liitus Rumeenia ning vaatlejatena osalevad Tšehhi, Austria, Albaania,
Gruusia, Läti, Leedu ja Eesti. Vaatleja staatuse omandamise läbirääkimisi pidas
Justiitsministeerium 06.02.2020 valitsuskabineti otsuse alusel, võrgustiku täisliikme staatuse
taotlemist tuleb valitsuskabineti nõupidamisel eraldi arutada. Vaatleja staatusega ei kaasne
riigile rahalisi kohustusi, kuid vaatleja staatuses saab riik olla maksimaalselt kaks aastat. Eesti
esindajaks ENRS-is on nimetatud Eesti Mälu Instituut.
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European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris, Euroopa vanglate ja
korrektsiooniasutuste organisatsioon) eesmärk on arendada korrektsioonivaldkonda ja
üleeuroopalist koostööd, et muuta ühiskond turvalisemaks. EuroPris on asutatud 2011. aastal,
Eesti liitus EuroPrisiga 2015. aasta jaanuaris. EuroPrisi kuulub 33 riiki ning liikmemaks kujuneb
vastavalt riigi sisemajanduse kogutoodangule. Eesti liikmemaks on 3500 eurot aastas.
European Police Sports Union (USPE, Euroopa Politsei Spordiliit) asutati 1950. aastal
Prantsusmaal ning selle eesmärk on propageerida politseisporti. Ühenduse korraldatavad
üritused võimaldavad edendada liikmete vahel suhtlust, seetõttu suureneb liikmesriikide
teadlikkus teistest kultuuridest ning ühtlustub kultuurikoostöö igapäevases politseitöös. Samuti
annab ühenduse liikmeks olek Politsei- ja Piirivalveametile võimaluse tutvustada Eesti riiki ja
ametit ennast ning tagada head sportimisvõimalused nendele Eesti politseisportlastele, kes
osalevad Euroopa politsei meistrivõistlustel.
Politsei- ja Piirivalveamet osaleb ühenduse töös de facto aastast 1994. Ühendusse kuulumine on
Politsei- ja Piirivalveameti jaoks oluline, sest võimaldab suhelda ja luua kontakte ühendusse
kuuluvate riikide ametnikega ning seeläbi kindlustada usaldus, hea maine ja lugupidamine
Politsei- ja Piirivalveameti kui võrdväärse partneri vastu. Euroopa Politsei Spordiliidu liikmeteks
on 40 Euroopa riiki. Eesti liikmemaksu suuruseks on 1200 eurot aastas.
European Roads Policing Network (ROADPOL, Euroopa Liikluspolitsei Võrgustik) asutati 2019.
aastal Ühendkuningriikides. See on Euroopa liikluspolitseinikke ühendav koostöövõrgustik, mille
eesmärk on muuta Euroopa teedel liiklemine turvalisemaks ning vähendada raskete vigastuste
või surmaga lõppenud avariide hulka. Selle saavutamiseks teevad liikmesriigid tihedat koostööd,
näiteks viiakse ellu liiklusohutusoperatsioone, tehakse avalikke kampaaniaid, tutvustatakse uusi
tehnoloogiaid ja tehnikat liiklusohutuse arendamiseks, vahetatakse teadmisi ja parimaid
tegutsemisviise mitmesugustel ühenduse korraldatavatel koolitustel ja seminaridel.
Ühenduses on oluline roll liiklusjärelevalvel, näiteks korraldab ühendus üleeuroopalist
operatsiooni, mille käigus teevad liikmesriigid ühel ajal kindla suunitlusega järelevalvetegevust,
näiteks kontrollitakse sõidukijuhtide joovet, mõõdetakse sõidukiirust jms. Samuti pööratakse
liiklusohutusele tähelepanu selliste projektide kaudu nagu Speed Marathon (liiklustalgud) ja
EDWARD (päev, mille eesmärk on, et sel päeval ei sureks Euroopas liiklusõnnetuse tagajärjel mitte
ühtegi inimest).
Kuna ühenduse üks eesmärk on muuta Euroopa teedel liikumine turvalisemaks ning seda tehakse
järelevalve kaudu, on Eesti jaoks oluline sellesse ühendusse kuuluda. Politsei- ja Piirivalveamet
osaleb ühenduse töös de facto aastast 2019. Ühendusse kuulumine võimaldab tihendada
koostööd Euroopa liikluspolitseinikega, vahetada kasulikke kogemusi ning osaleda
üleeuroopalistes politseioperatsioonides ja kampaaniates. Euroopa Liikluspolitsei Võrgustikus
on enam kui 31 000 liiget 165 riigist. Eesti liikmemaksu suuruseks on 5000 eurot aastas.
Rahvusvahelise mittetulundusühingu European Spatial Data Research (EuroSDR, Euroopa
Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühing) liikmeks astus Eesti Vabariik veebruaris 2019. Riigi
liikmeõigusi teostab Maa-amet, kuna Eesti riiklike ruumiandmete ajakohasus, kättesaadavus ja
kasutuslihtsus on Maa-ameti vastutusalas. EuroSDR-i peamine eesmärk on edendada
rakendusuuringuid ja haridust, eelkõige uurides ning töötades välja meetodeid, süsteeme ja
standardeid ruumiandmete ja ruumiinfo hõiveks, töötlemiseks, tootmiseks, pidamiseks,
säilitamiseks ja levitamiseks ning tagades avaliku ja erasektori uurimisasutuste ja ruumiandmeid
tootvate organisatsioonide vahelise koostöö. EuroSDR-il on 35 liiget 19 erinevast riigist. Eesti
liikmemaksu suurus oli 2020. aastal 4000 eurot.
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Federation of the European Union Fire Officers Associations (FEU, Euroopa Liidu Päästepealike
Assotsiatsioon) on asutatud Luksemburgis ja sellel on liikmeid 26 Euroopa riigis. Ühenduse
peaeesmärk on arendada Euroopa kutselise päästeteenistuse juhtide strateegilise tasandi
juhtimisoskusi, olla päästevaldkonna kaalukas esindaja nii Euroopas kui ka üle maailma ning
vahendada teadmisi. Näiteks soovitakse vahetada parimaid kogemusi, teadmisi ja analüüse,
sealhulgas koguda kiirelt ja vahetult teavet teiste riikide päästeasutustelt toimunud
hädaolukordade lahendamise kohta, ning hõlbustada riikidevahelist koostööd nii turvalisuse
valdkonnas kui ka muudes avalikkusele olulistes teemades. Lisaks hõlmab ühenduse
tegevusvaldkond ohutut töökeskkonda, ühiskonna ja kogukonna turvalisust, väljaõpet ja muud
sellist, et arendada liikmesriikides (kulu)tõhusaid päästesüsteeme. Koostööd tehakse muu
hulgas Euroopa Komisjoni, Euroopa Tuletõrje- ja Päästekolledžite Liidu, Rahvusvahelise Tuletõrjeja Päästeteenistuste Assotsiatsiooni (CTIF) ja teiste organisatsioonidega.
Päästeamet osaleb ühenduse töös de facto aastast 2006. Ühendusse kuulumine aitab saada
teavet ja kogemusi, mis on olulised valdkonna arenguga kaasas käimiseks ja päästevaldkonna
arendamiseks Eestis. Samuti loob see head tingimused riikidevahelistes koostööprojektides
osalemiseks ning võimaldab Eesti kaasata rahvusvahelisse infovõrgustikku. Kuna ühendus peab
üha olulisemaks päästevaldkonna juhtide koolitamist, annab see ka Päästeametile paremad
võimalused juhtide arendamiseks rahvusvahelisel tasandil. Eesti liikmemaksu suuruseks on 1100
eurot aastas.
International Association of Fire and Rescue Services (CTIF, Rahvusvaheline Tuletõrje- ja
Päästeteenistuste Assotsiatsioon) asutati 1900. aastal Pariisis. See on rahvusvaheline
päästevaldkonna organisatsioon, mille eesmärk on toetada ülemaailmset tuletõrjealast koostööd
ning võimaldada liikmetel vahetada kogemusi tulekahjude ja suure mõjuga õnnetuste ennetamise
ja päästetööde vallas. Ühenduse üks peamisi tegevusalasid on rahvusvahelise koostöö
edendamine nii tehnilise kui ka teaduskoostöö vormis, näiteks avaldab ühendus teaduslikke
uuringuid ja artikleid. Samuti vahendab ühendus kogemusi ja praktikaid kogu maailmas. Praegu
on ühendusel liikmeid 39 riigis – lisaks Euroopa riikidele on liikmed näiteks Jaapan, Lõuna-Korea
ja Ameerika Ühendriigid. Ühenduse liikmeks olek võimaldab Eestis osaleda ühenduse
alamkomiteedes ja töörühmades, kus vahetatav teave ja kogemused on olulised valdkonna
arenguga kaasas käimiseks ja päästevaldkonna arendamiseks Eestis.
Päästeamet osaleb ühenduse töös de facto aastast 1992. Ühendusse kuulumine aitab arendada
päästevaldkonda Eestis, kuna see võimaldab Päästeametil teha koostööd ning vahetada
kogemusi ja teadmisi teiste riikidega. Eesti liikmemaksu suuruseks on 800 eurot aastas.
International Maritime Rescue Federation (IMRF, Rahvusvahelise Merepääste Föderatsioon)
asutati 1924. aastal. See on ainus mereotsingu- ja päästevõimega (ingl search and rescue,
edaspidi ka SAR) valitsusväline organisatsioon, millel on nõuandev staatus ÜRO Rahvusvahelises
Mereorganisatsioonis. Organisatsiooni eesmärk on arendada ja parandada SAR-i suutlikkust ja
võimekust kogu maailmas ning ühendada merenduse erihaldusorganisatsioone. Ühendus annab
merepäästega seotud organisatsioonidele võimaluse jagada teadmisi, kogemusi ja parimaid
tegutsemisviise ning loob võimaluse osaleda ühenduse korraldatud konverentsidel, kohtumistel,
foorumitel, vahetusprogrammides, temaatilistel koolitustel. Näiteks toimuvad igal aastal
regionaalsed kohtumised ning aeg-ajalt peetakse masspäästekonverentse ja merepäästekongresse. Peale selle propageerib ühendus mitmesuguste programmide kaudu veeohutust.
Politsei- ja Piirivalveamet osaleb ühenduse töös de facto aastast 2014. Ühendusse kuulumine on
oluline, kuna ühenduse tegevus merepääste- ja otsinguvaldkonnas on asjakohane ja vajalik ka
Eestis. Rahvusvahelise Merepääste Föderatsioonis on 115 liiget 50 erinevast riigist. Eesti
liikmemaksu suuruseks on 450 eurot aastas.
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Rahvusvahelises migratsiooniorganisatsioonis International Organization for Migration (IOM)
teostab Vabariigi Presidendi 12.11.2004 otsusega välja kuulutatud „Rahvusvahelise
Migratsiooniorganisatsiooniga ühinemise ning tema põhikirja ja põhikirja muutmise
heakskiitmise seaduse“ alusel riigi liikmeõigusi Siseministeerium. IOM aitab tagada rände
korrapärast ja humaanset juhtimist, edendada rahvusvahelist koostööd rändeküsimustes, aidata
leida praktilisi lahendusi rändeprobleemidele ja pakkuda humanitaarabi abivajavatele
sisserändajatele, sealhulgas pagulastele ja riigisiseselt ümberasustatud inimestele. IOM Eesti
kontori põhiliseks tegevusvaldkonnaks on toetada vabatahtlikku tagasipöördumist ja
reintegratsiooni, võimalusel pakkuda kultuurilist orientatsiooni rahvusvahelise kaitse taotlejatele
ja saajatele, arendada koostööd Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning
vabaühendustega, tõstmaks nii ametnike kui ka ühiskonna teadlikkust rändeküsimustes.
IOM panustab aktiivselt humaanse ja korrapärase rände toetamisse läbi erinevate projektide, mh.
„Kolmandate riikide kodanike kaasamine kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute poolt“
ning „Vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni programmi rakendamine Eestis“. Lisaks
sellele on IOM varasemalt edukalt osalenud projektides, mis on panustanud rahvusvahelise kaitse
protsessidega seotud osapoolte pädevuse tõstmisesse ning avalikkuse teadlikkuse tõstmisesse
rände ning rahvusvahelise kaitsega seotud teemadel. IOM liikmeteks on 174 liikmesriiki ja 8
vaatlejastaatusega riiki. Eesti liikmemaksu suuruseks oli 2020. aastal 20 168 eurot.
1.4.1 EUROOPA TEADUSTARISTUTE KONSORTSIUMID
Eesti osaleb mitmes Euroopa teadustaristute konsortsiumis (European Research Infrastructure
Consortium – ERIC), milles osalemist kajastavad ka Eesti teadustaristu teekaart ning EL
partnerluste osaluskava (Euroopa Teadusruumi partnerlustes osalemise kava EL
raamprogrammis Horisont 2020, NordForski taotlusvoorudes ja rahvusvahelistes
teadustaristutes (2019-2024)).
Euroopa teadustaristute konsortsiumis Biobanking and Biomolecular Resources Research
Infrastructure (BBMRI ERIC, Biopankade ja biomolekulaarressursside taristu) on Austria
Vabariigis registreeritud ühtne üleeuroopaline biopankade ja biomolekulaarressursside
teadustaristu, mille esmaülesanne on Euroopa biopankade harmoniseerimine, rahvusvahelise
koostöövõrgustiku loomine ja tõhustamine ning teadustaristu efektiivse kasutamise
edendamine. BBMRI ERIC tagab eelkõige turvalise juurdepääsu kliinilistele andmekogudele,
hõlbustades niiviisi teadusuuringute korraldamist ning andes hoogu rahvusvahelisele koostööle
nii biotehnoloogias, meditsiinis kui ka farmaatsiatööstuses. BBMRI ERIC-u tegevusi elluviivaks
riiklikuks keskuseks Eestis on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu. BBMRI ERIC-u liikmeteks on 20
riiki ja üks rahvusvaheline organisatsioon. Eesti liikmemaksu suuruseks 2020. aastal oli 22 709
eurot.
Euroopa teadustaristute konsortsium Common Language Resources and Technology
Infrastructure (CLARIN ERIC, Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav taristu) on
üleeuroopaline teadustaristu, mis teeb keeleressursid ja -tehnoloogia kättesaadavaks ja
kasutatavaks lõimitud ja koostoimiva taristuna. CLARIN koosneb juht- ja koordineerivatest
organitest, riiklikest konsortsiumidest, eri tüüpi eksperdikeskustest ja veebiteenustest.
Madalmaade Kuningriigis registreeritud CLARIN ERIC-u peamine eesmärk on edendada
humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna teadusuuringuid sellega, et teadlastele pakutakse ühetaolist
ligipääsu digitaalsetele keeleandmestikele ja nende töötlemise vahenditele. CLARIN ERIC
muudab keeleressursid, -tehnoloogia ja -teadmised kättesaadavaks laiemale humanitaar- ja
sotsiaalteaduste teadlaskonnale ning pakub pikaajalisi lahendusi ja tehnilisi teenuseid, mis on
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mõeldud keeleandmete ja töötlusvahendite kasutamiseks, ühendamiseks, analüüsimiseks ja
säilitamiseks. CLARIN ERIC-u liikmeteks on 21 riiki, kolm vaatlejariiki ja üks kolmas osapool. Eesti
liikmemaksu suuruseks 2020. aastal oli 13 825 eurot.
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis registreeritud Euroopa teadustaristute konsortsiumi
European Social Survey (ESS ERIC, Euroopa Sotsiaaluuringu taristu) peamiseks eesmärgiks on
kvaliteetsete andmete kogumine, tõlgendamine ja levitamine Euroopa sotsiaalse olukorra,
Euroopa kodanike muutuvate hoiakute, väärtuste, arusaamiste ja käitumismustrite kohta
erinevates riikides. ESS on rahvusvaheline teaduslik võrdleva sotsiaaluurimuse metodoloogia
alusel Euroopas läbi viidav uuring, mille peamisteks eesmärkideks on seletada institutsioonide,
hoiakute, uskumuste ja inimeste käitumise vahelisi seoseid ning nende muutumist erinevates
Euroopa riikides ning sotsiaalsetes rühmades; arendada kõrgekvaliteedilist sotsiaalteaduste
võrdlevat uurimismetodoloogiat ja rahvusvahelist koostööd sotsiaalteaduste valdkonnas; ja
töötada välja sotsiaalindikaatorite kogum, mis mõõdavad Euroopa riikide elanike heaolu.
Andmeid kogutakse alates 2001. aastast iga kahe aasta tagant ning Eesti ühines ESS uuringuga
2004. aastal. Alates 2013. aastast on ESS Euroopa Teaduse Infrastruktuuri ERIC (European
Research Infrastructure Consortium) projekt ning Eesti on üks ESS ERIC-u 14 asutajaliikmest.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31.01.2013 korraldusele nr 39 teostab ESS ERIC-us Eesti riigi
liikmeõigusi Sotsiaalministeerium
Seoses Brexitiga võib ESS ERIC-u ajutiseks peakorteriks saada Norra, kuid asjade edasine käik
otsustatakse pärast Brexiti leppe sõlmimist ning Euroopa ERIC struktuure puudutavate õiguste
täpsustumist. Kui ELi õigus seda võimaldab, jätkab peakorter tegutsemist Londonis ka järgmisel
perioodil, ehk juuni 2021 kuni juuni 2025.
ESS ERIC-usse kuulub praegu 24 riiki, ühel riigil on vaatlejastaatus ja kuus riiki osaleb praegu
läbiviidavas üheksandas andmete kogumise voorus külalisstaatuses (ühekordne osalus). Eesti
liikmemaksu suurus on 21 855 eurot aastas.
Rootsi Kuningriigis registreeritud Euroopa teadustaristute konsortsium European Spallation
Source (ESS ERIC, Euroopa neutronkiirguse allikas) on 17 Euroopa riigi ühisprojekt, mille
eesmärgiks on ehitada kõrge intensiivsusega aeglaste neutronite allikas, mis on mõeldud
põhiliselt meditsiini-, biokeemia- ja materjaliuuringuteks. Ehitatava kiirgusallika asupaigaks on
Lund Rootsis ja andmetöötluskeskus hakkab tööle Kopenhaagenis Taanis. Teadustaristu valmib
eeldatavasti aastaks 2025.
Euroopa neutronkiirgusallikas saab olema maailma kõige võimsam teaduslikuks uurimistööks
mõeldud neutronkiirguse allikas, millega saab teha ainulaadseid eksperimente biokeemia,
keemia, füüsika, geoloogia jne vallas. Neutronkiirguse meetodid on väga informatiivsed
vesiniksidemete ja teiste vesinikstruktuuride ning nende dünaamika uurimiseks. Eesti on
osalenud kiirgusallika ettevalmistustes alates 2008. aastast. 2014. aasta suvel alustati
kiirgusallika asukohas ehitustöödega ning 2015. aastal sai Eestist ESS ERIC-u asutajaliige. Eesti
osalemine Euroopa neutronkiirgusallika projektis avab Eesti teadlastele uued võimalused
materjaliteaduste, bioloogiliste struktuuride, energeetika-alaste uuringute ja muude valdkondade
arendamisel. ESS ERIC-u liikmeteks on 15 riiki ja 2 vaatlejariiki, liikmemaksu ei ole. Ehituskulude
osamakse oli 2020. aastal Eesti jaoks 55 000 eurot ja esmase käivituskulu osamakse 250 000
eurot.
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1.5 Liikmeõiguste teadlik teostamine ja kaasnev aruandlus
1.5.1 RIIGI- JA VALITSUSASUTUSTE LIIKMESUS MITTETULUNDUSÜHINGUTES
Sarnaselt eelmistele koondaruannetele soovitame liikmeõiguste teadliku teostamise ning riigi
ressursside efektiivse kasutamise tagamiseks (ülevaate omamiseks riigi liikmesustest ning riigija valitsusasutuste samaaegse liikmesuse vältimiseks) viia iga ministeeriumi valitsemisalas läbi
liikmesuste revisjoni. Oluline on hõlmata revisjoniga nii Eestis kui ka teistes riikides registreeritud
piiratud vastutusega eraõiguslikud juriidilised isikud.
Riigivaraseaduse alusel on riigivara valitsejatel kohustus käsitleda selliseid juriidilisi isikuid
liikmeõiguste teostamise aruandes ning erandiks on vaid riigi osalemine välislepingute alusel
moodustatud finantsinstitutsioonides ja välisriigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes, kui riigi
osalemine tuleneb Euroopa Liidu õigusaktist või välislepingust.
Peame oluliseks ka riigivaraseaduses sätestatud aruandluskohustuse (liikmeõiguste teostamise
aruande esitamine Rahandusministeeriumile iga aasta 1. augustiks) õigeaegset täitmist.
Käesoleval aastal edastas kolm liikmeõiguste teostajat oma aruanded tähtaegselt, viis edastas
aruanded hilinemisega ja kaks ei ole ka augusti lõpu seisuga jõudnud oma aruannet edastada.
1.5.2 MAJANDUSAASTA ARUANNETE ESITAMISE KOHUSTUS
Mittetulundusühingute seaduse kohaselt peab MTÜ juhatus esitama kinnitatud majandusaasta
aruande kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registri pidajale. Eelmise majandusaasta aruanne puudub 2021. aasta augusti
alguse seisuga 17 maaparandusühistul, neist seitsmel on esitamata ka vähemalt üks varasem
aruanne. Seoses maaparandusühistute reformi, likvideerimise ja ümberkujundamisega ning riigi
liikmesusega ühingute arvu olulise langusega on probleem märgatavalt leevenenud, kuid väärib
siiski riigipoolset tähelepanu.
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Lisa 1 Riigi liikmesusega Eesti maaparandusühistute registris registreeritud
maaparandusühistud seisuga 31.12.2020
2020. a
Esmakande liikmemaksud
Mittetulundusühing
aeg
omaosalused
ja hoiukulud
Keskkonnaministeerium/Maa-amet (keskkonnaministri 18.03.2018 käskkiri nr 1-2/18/175)
1 Alajõe MPÜ
80310890
8
MPÜ registris alates 02.01.2020 21.06.2010
2 Ariste MPÜ
80372141 18
MPÜ registris alates 02.01.2020 03.07.2014
MPÜ registris alates 14.01.2020;
3 Hummuli MPÜ
80405260 105 Aruanded esitamata alates 2019. 23.08.2016
a aruandest
4 Inkalaane MPÜ
80405389 11
25.08.2016
5 Järvaküla MPÜ
80552274 68
2020. a aruanne esitamata
06.07.2018
6 Jäärja MPÜ
80551694 13
19.06.2018
MPÜ registris alates 03.01.2020;
7 Kaimi MPÜ
80552245 75
04.07.2018
2020. a aruanne esitamata
8 Karu MPÜ
80292838 19
MPÜ registris alates 10.01.2020 18.08.2009
9 Kiisaoja MPÜ
80392735 14
05.11.2015
10 Laane MPÜ
80215915 22
MPÜ registris alates 09.01.2020 06.01.2005
11 Lemmetsa MPÜ
80417234 38
MPÜ registris alates 08.01.2020 05.05.2017
12 Lodja MPÜ
80417091 24
MPÜ registris alates 16.01.2020 03.05.2017
13 Madila-Vilumäe MPÜ
80287794 22
27.04.2009
MPÜ registris alates 02.01.2020;
14 Muri MPÜ
80420696 56 Aruanded esitamata alates 2018. 19.07.2017
a aruandest
15 MTÜ Mustu MPÜ
80387243 15
02.07.2015
16 Mõisa MPÜ
80386410 45
03.06.2015
17 Määra MPÜ
80215967 23
10.01.2005
18 Ohukotsu MPÜ
80568217 31
2020. a aruanne esitamata
01.08.2019
19 Oidrema Vahesoo MPÜ
80550370 16
11.05.2018
20 Rannaküla MPÜ
80341488 23
23.04.2012
98 €
MPÜ registris alates 08.01.2020;
21 Rebase MPÜ
80554920 133 Aruanded esitamata alates 2019. 20.09.2018
a aruandest
22 Räpu MPÜ
80376676 83
29.10.2014
23 Sangamõisa MPÜ
80416795 35
MPÜ registris alates 08.01.2020 26.04.2017
24 Selja Kraavid MPÜ
80401374
8
09.05.2016
MPÜ registris alates 28.01.2020;
25 Sepa MPÜ
80554288 53 Aruanded esitamata alates 2019. 04.09.2018
a aruandest
MPÜ registris alates 14.01.2020;
26 Soetaguse MPÜ
80404941 45 Aruanded esitamata alates 2019. 16.08.2016
a aruandest
27 Sõrandu MPÜ
80303192 60
19.02.2010
28 Ubesoo Poldri MPÜ
80190109 42
06.06.2003
553 €
29 Varnja Poldri MPÜ
80190173 20
11.06.2003
30 Viruvere-Räsna MPÜ
80275076 65
28.08.2008
112 €
31 Võtikvere MPÜ
80419434 22
MPÜ registris alates 17.02.2020 20.06.2017
32 Väljaküla MPÜ
80568105
2
29.07.2019
Keskkonnaministeerium/Riigimetsa Majandamise Keskus (keskkonnaministri 18.03.2018 käskkiri nr 1-2/18/175)
MPÜ registris alates 06.01.2020;
33 Höbringi MPÜ
80405455 21
25.08.2016
2020. a aruanne esitamata
34 Jalametsa MPÜ
80312995 113
11.08.2010
1 904 €
35 Kaerasaare MPÜ
80329872 19
MPÜ registris alates 15.01.2020 18.07.2011
Registrikood

Liikmete
arv

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
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Registrikood

Liikmete
arv

36 Kastja MPÜ
37 Kuhjavere MPÜ
38 Künnametsa MPÜ

80271537
80552038
80388701

8
49
45

39 Laatre MPÜ

80262300

22

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

80419428
80235792
80225724
80401428
80401552
80550393
80186579
80327011
80139166
80264824

35
10
170
59
27
35
73
66
64
9

50 Sirgu MPÜ

80420265

62

51 Tammeküla MPÜ

80313302

61

Mittetulundusühing

MTÜ Leedimõisa MPÜ
MPÜ Libumaa
Lokuta MPÜ
Metsaääre MPÜ
Muhkva MPÜ
Oissaare MPÜ
Rõhu MPÜ
Räpina poldri MPÜ
Räsnaoja MPÜ
Saeveski MPÜ

52 Toomemaa MPÜ

80218629

5

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
MPÜ registris alates 06.01.2020
MPÜ registris alates 16.01.2020
MPÜ registris alates 29.01.2020;
2020. a aruanne esitamata
MPÜ registris alates 09.01.2020
2020. a aruanne esitamata

MPÜ registris alates 22.01.2020;
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest
MPÜ registris alates 09.01.2020;
alates 2021. a teostab riigi
liikmeõigusi KEM/Maa-amet

53 Veelikse MPÜ
80401227 32
54 Villakvere MPÜ
80237223 29
MPÜ registris alates 15.01.2020
55 Viluvere MPÜ
80567442 33
Maaeluministeerium
56 Jänese MPÜ
80224305 170
2020. a aruanne esitamata
57 Rahinge MPÜ
80186585 231
2020. a aruanne esitamata
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium/Maanteeamet
58 Kobra MPÜ
80345428 52
MPÜ registris alates 09.01.2020
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2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud
29.08.2008
29.06.2018
3 451 €
14.08.2015
15.01.2008

-

20.06.2017
26.06.2006
18.01.2006
10.05.2016
16.05.2016
11.05.2018
17.04.2003
27.04.2011
05.01.2001
07.04.2008

660 €
3 418 €
198 €
5 656 €
268 €
-

11.07.2017

-

17.08.2010

1 937 €

04.07.2005

-

04.05.2016
02.05.2006
09.07.2019

-

21.07.2005
17.04.2003

2 515 €
3 638 €

13.08.2012

-

Lisa 2 Riigi liikmesusega Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris
registreeritud mittetulundusühingud seisuga 31.12.2020
2020. a
Esmakande liikmemaksud
Mittetulundusühing
aeg
omaosalused
ja hoiukulud
Kaitseministeerium/Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (kaitseministri 29.06.2018 käskkiri nr 333)
2020. a aruanne esitamata;
01.06.2021 Pärnu Maakohtu
1 MTÜ Suuremetsa MPÜ
80285614 26
01.06.2009
kohtumäärusega sundlõpetatud ja
algatatud likvideerimismenetlus
Keskkonnaministeerium/Maa-amet (keskkonnaministri 18.03.2018 käskkiri nr 1-2/18/175)
Aruanded esitamata alates 2018.
MTÜ Aardla MPÜ
80178367 51
a aruandest;
31.12.2002
liikmesus lõpetatud 04.02.2020
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
MTÜ Annemõisa Maa17.03.2021.a kohtumääruse alusel
80026189
8
05.01.1998
parandus- ja Veeühistu
sundlõpetatud ja 08.04.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
29.01.2021.a kohtumääruse alusel
MTÜ Aravete MPÜ
80254370 215
25.07.2007
sundlõpetatud ja 22.02.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
07.01.2021.a kohtumääruse alusel
MTÜ Eistvere MPÜ
80267958 75
19.06.2008
sundlõpetatud ja 26.01.2021
registrist kustutatud
20.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
MTÜ Helme MPÜ
80120244 20
20.01.2000
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
06.03.2020 hoiatusmäärus
MTÜ Hiie-Tõnise MPÜ
80404680
12
sundlõpetamiseks: puudused
05.08.2016
põhikirjas;
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
07.12.2020 kohtumääruse alusel
MTÜ Hipodroomi MPÜ
80271440 14
25.08.2008
sundlõpetatud ja 23.12.2020
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
30.11.2020 kohtumääruse alusel
MTÜ Kaljusoo MPÜ
80385333
7
11.05.2015
sundlõpetatud ja 12.01.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
20.03.2020 hoiatusmäärus
MTÜ Kalsa Oja MPÜ
80262122 14
27.12.2007
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
aruanded esitamata alates 2018. a
aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
MTÜ Karjasoo MPÜ
80331254 53
26.08.2011
12.02.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 04.03.2021
registrist kustutatud
Registrikood

Liikmete
arv

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
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Registrikood

Liikmete
arv

2 MTÜ Kaseküla MPÜ

80226793

31

3 MTÜ Kibuna MPÜ

80310507

35

MTÜ Kiisa MPÜ

80271492

8

MTÜ Kolga-Jaani MPÜ

80304273

87

MTÜ Kollino MPÜ

80292548

35

MTÜ Korva MPÜ

80324290

5

MTÜ Kõo MPÜ

80217893

244

MTÜ Laidu Maaparandus80108987
ja Veeühistu

256

MTÜ Laukna MPÜ

80226089

233

MTÜ Leedi MPÜ

80237489

39

MTÜ Leetva Maaühistu

80312179

20

MTÜ Lepplaane MPÜ

80271546

15

MTÜ Linnavälja MPÜ

80423878

19

Mittetulundusühing

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
Likvideerimisel (üldkoosoleku
19.12.2019 otsus)
Likvideerimisel (üldkoosoleku
12.12.2018 otsus);
aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest
Aruanded esitamata alates 2017.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
06.04.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
Registrist kustutatud 31.03.2021
(likvideerija avalduse alusel)
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
23.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
06.04.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
10.05.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 09.06.2021
registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2017.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
23.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
15.12.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 05.01.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
25.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
2020. a aruanne esitamata
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
28.10.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 16.11.2020
registrist kustutatud
20

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud
13.09.2005

-

14.06.2010

-

27.08.2008

-

02.02.2010

-

21.07.2009

-

04.03.2011

-

26.07.2005

-

02.12.1999

-

09.08.2005

-

17.05.2006

-

22.07.2010

-

01.09.2008

-

26.09.2017

-

Mittetulundusühing

Registrikood

Liikmete
arv

MTÜ Lota MPÜ

80237383

14

MTÜ Lõuna-Paistu MPÜ

80237398

74

Metsküla MPÜ MTÜ

80400957

32

MTÜ Mägisevälja MPÜ

80311932

42

MTÜ Ohekatku
Mõisakogu

80198766

44

MTÜ Omedu MPÜ

80324372

22

MTÜ Palu MPÜ

80271517

11

MTÜ Parivere MPÜ

80329576

15

MTÜ Pihke MPÜ

80310884

7

MTÜ Piilsi MPÜ

80274438

9

MTÜ Potijaama MPÜ

80271233

29

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
04.08.2021 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
04.02.2021 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
15.12.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 22.02.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
07.04.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
12.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
20.11.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 30.12.2020
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
18.01.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 10.02.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
10.02.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 04.03.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
2019. a aruanne esitamata;
10.12.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 07.01.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
07.05.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 04.06.2021
registrist kustutatud

21

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud

12.05.2006

-

15.05.2006

-

26.04.2016

-

15.07.2010

-

11.02.2004

-

08.03.2011

-

28.08.2008

-

08.07.2011

-

21.06.2010

-

29.09.2008

-

31.07.2008

-

Mittetulundusühing

Registrikood

Liikmete
arv

MTÜ RAIN & AVE MPÜ

80218807

37

MTÜ Reiu-Kumma MPÜ

80007536

172

4 MTÜ Rootsiküla MPÜ

80235303

15

MTÜ Ruskavere MPÜ

80294151

21

MTÜ Selja MPÜ

80020867

105

MTÜ Siimu MPÜ

80284879

24

MTÜ Tammsaare MPÜ

80293045

16

MTÜ MPÜ Tarvastu
Polder

80292364

74

MTÜ Terikeste MPÜ

80307592

32

MTÜ Toila MPÜ

80329091

27

MTÜ Toosikõnnu
Maaparandus- ja
Metsaühistu

80226184

85

MTÜ Tuudijõe MPÜ

80276992

7

MTÜ Urissaare MPÜ

80328909

29

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud

Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
12.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
23.08.2005
põhikirjas;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
06.04.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
12.05.1997
põhikirjas;
2020. a aruanne esitamata
2020. a aruanne esitamata
07.04.2006
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
07.09.2009
23.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
29.01.2021 kohtumääruse alusel
23.01.1998
sundlõpetatud ja 23.02.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
23.03.2020 hoiatusmäärus
30.03.2009
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Aruanded esitamata alates 2015.
a aruandest;
31.08.2009
registrist kustutatud 08.01.2020
aruannete mitteesitamise tõttu
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
23.03.2020 hoiatusmäärus
08.07.2009
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
19.04.2010
30.11.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 10.03.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
17.02.2021 kohtumääruse alusel
22.06.2011
sundlõpetatud ja 05.04.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
likvideerimisel (üldkoosoleku
18.06.2021 otsus)
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
20.04.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 21.05.2021
registrist kustutatud
22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.08.2005

-

30.01.2009

-

16.06.2011

-

Mittetulundusühing

Registrikood

Liikmete
arv

MTÜ Uuemaa MPÜ

80308835

13

MTÜ Uusküla MPÜ

80267616

28

MTÜ Vagula MPÜ

80312937

132

MTÜ Vahtra MPÜ

80310832

44

MTÜ Varangu MPÜ

80250314

11

80038815

67

MTÜ Vee-Soo (kuni
30.10.2020 MTÜ Vee-Soo 80403338
MPÜ)

19

5 MTÜ Varja MPÜ

MTÜ Velise MPÜ

80308522

66

MTÜ Verioja ja Reedu oja
MPÜ

80237526

10

MTÜ Virakannu MPÜ

80223381

11

MTÜ Visuoru MPÜ

80280812

4

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud

Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
08.01.2021 kohtumääruse alusel
10.05.2010
sundlõpetatud ja 29.01.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
09.05.2008
30.04.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 20.05.2021
registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
10.08.2010
likvideerimisel (04.02.2021
kohtumäärus)
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
08.02.2021 kohtumääruse alusel
18.06.2010
sundlõpetatud ja 04.03.2021
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
09.05.2007
09.03.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 07.04.2021
registrist kustutatud
Registrist kustutatud 07.07.2021
09.07.1998
(likvideerija avalduse alusel)
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
02.02.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 01.03.2021
registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2017.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
11.12.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 14.01.2021
registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
26.11.2020 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 16.12.2020
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest;
22.01.2021 kohtumääruse alusel
sundlõpetatud ja 10.03.2021
registrist kustutatud
23

-

-

-

-

-

-

01.07.2016

-

06.05.2010

-

22.05.2006

-

27.06.2005

-

13.04.2009

-

Mittetulundusühing

Registrikood

Liikmete
arv

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud

Liikmesus lõpetatud 04.02.2020;
05.03.2020 hoiatusmäärus
MTÜ Vändra MPÜ
80271196 69
24.07.2008
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Keskkonnaministeerium/Riigimetsa Majandamise Keskus (keskkonnaministri 18.03.2018 käskkiri nr 1-2/18/175)
Aruanded esitamata alates 2017.
a aruandest;
20.03.2020 hoiatusmäärus
6 MTÜ Arjadi MPÜ
80284750 15
24.03.2009
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 29.06.2021
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Hansu MPÜ
80310364 16 25.02.2021.a kohtumääruse alusel 09.06.2010
30.03.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
04.11.2020 kohtumääruse alusel
MTÜ Jõe MPÜ
80279973 22
03.02.2009
sundlõpetatud ja 27.11.2020
registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Kaarli Küla Maa80217736 167 30.03.2021.a kohtumääruse alusel 14.06.2005
parandus-arendusühing
14.05.2021 registrist kustutatud
MTÜ Kabala MPÜ
80241195 339
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020
25.09.2006
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
06.04.2020 hoiatusmäärus
MTÜ Kabli MPÜ
80329412 90
04.07.2011
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas
Muutmiskanne 20.01.2020
MTÜ Kadjaste MPÜ
80330970 32
(tavaline mittetulundusühing);
19.08.2011
liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Karitsa MPÜ
80226155 293
registrist kustutatud 22.05.2020
11.08.2005
(likvideerija avalduse alusel)
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Karpa MPÜ
80310542 16 04.02.2021.a kohtumääruse alusel 14.06.2010
08.03.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Keeni MPÜ
80257782 48 21.01.2021.a kohtumääruse alusel 26.11.2007
09.02.2021 registrist kustutatud
MTÜ Kirna MPÜ
80085128 676
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020
09.04.1999
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
MTÜ Kivissaare MPÜ
80421589 11
liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
14.08.2017
26.11.2020.a kohtumääruse alusel
21.12.2020 registrist kustutatud
MTÜ Kraavisoo ühing
(kuni 08.09.2020 MTÜ
80551955 52
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020
26.06.2018
Kraavisoo MPÜ)
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Kurgla MPÜ
80407922 24
aruanded esitamata alatest 2019. 21.10.2016
a aruandest
MTÜ Kõnnu maaühistu
(kuni 15.06.2020 MTÜ
80404510 42
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020
03.08.2016
Kõnnu MPÜ)
24

-

-

-

-

-

-

-

Mittetulundusühing

Registrikood

Liikmete
arv

MTÜ Kähri-Laane MPÜ

80253287

68

MTÜ Käru MPÜ

80221353

193

MTÜ Laanekuru
maaühistu (kuni
18.11.2020 MTÜ
Laanekuru MPÜ)

80237851

154

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
20.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
aruanded esitamata alatest 2019.
a aruandest
23.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020

Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
2019. a aruanne esitamata;
17
26.10.2020.a kohtumääruse alusel
12.11.2020 registrist kustutatud
Likvideerimisel (üldkoosoleku
123
06.06.2019 otsus);
liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Aruanded esitamata alates 2017.
a aruandest;
12.03.2020 hoiatusmäärus
20
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Liikmesus lõpetatud 13.03.2020;
6
registrist kustutatud 10.06.2020
(likvideerija avalduse alusel)
41
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
546 aruanded esitamata alates 2019. a
aruandest
12.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
19
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
25.03.2020 hoiatusmäärus
1255
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas

MTÜ Lante MPÜ

80228970

MTÜ Mahtra MPÜ

80330148

MTÜ Marga Kraavi MPÜ

80307480

MTÜ Mustasoo

80318466

MTÜ Mädara maaühistu

80330987

MTÜ Mäo MPÜ

80222720

MTÜ Nõlva MPÜ

80281591

MTÜ Oisu MPÜ

80010644

MTÜ Pedametsa ühing
(kuni 29.06.2020 MTÜ
Pedametsa MPÜ)

80404214

45

MTÜ Punsa MPÜ

80275337

19

MTÜ Puustusõ MPÜ

80257411

4

Liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
05.04.2021.a kohtumääruse alusel
14.05.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
2020. a aruanne esitamata;
19.07.2021.a kohtumääruse alusel
12.08.2021 registrist kustutatud
25

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud

31.05.2007

-

05.04.2005

-

15.06.2006

-

17.04.2006

-

25.07.2011

-

16.04.2010

-

11.11.2010
19.08.2011

-

24.05.2005

-

10.03.2009

-

12.06.1997

-

22.07.2016

-

22.09.2008

-

23.10.2007

-

Mittetulundusühing

Registrikood

Liikmete
arv

MTÜ Rabaveere MPÜ

80228409

30

MTÜ Raja MPÜ

80406816

10

MTÜ Raudsepa Oja
Keskjooksu MPÜ

80275343

16

MTÜ Rava ja Triigi MPÜ

80290265

22

MTÜ Rimmu MPÜ

80024428

61

MTÜ Rootsiküla MPÜ

80237644

54

MTÜ MPÜ Sipa

80238690

11

MTÜ Tislari MPÜ

80237816

4

MTÜ Tuuba MPÜ

80308829

16

MTÜ Tuuliku MPÜ

80310826

15

MTÜ Tähkvere MPÜ

80219391

23

MTÜ Urevere kraavid
(kuni 28.08.2020 MTÜ
Urevere MPÜ)

80259976

33

MTÜ Vardi MPÜ

80237845

20

MTÜ Vardja MPÜ

80034668

203

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
2019. a aruanne esitamata;
09.12.2020.a kohtumääruse alusel
22.02.2021 registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
25.11.2020.a kohtumääruse alusel
04.01.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
04.02.2021 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
04.11.2020.a kohtumääruse alusel
30.11.2020 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
registrist kustutatud 30.07.2020
(likvideerija avalduse alusel)
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
13.04.2021.a kohtumääruse alusel
04.08.2021 registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
12.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
registrist kustutatud 16.04.2020
(likvideerija avalduse alusel)
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
28.01.2021.a kohtumääruse alusel
01.03.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
09.03.2021.a kohtumääruse alusel
07.04.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
2019. a aruanne esitamata;
04.02.2021.a kohtumääruse alusel
08.03.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
likvideerimisel (üldkoosoleku
24.07.2020 otsus);
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
17.03.2021 kohtumääruse alusel
08.04.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
20.01.2021 kohtumääruse alusel
09.02.2021 registrist kustutatud
26

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud
06.12.2005

-

26.09.2016

-

22.09.2008

-

16.06.2009

-

13.03.1998

-

29.05.2006

-

13.06.2006

-

07.06.2006

-

10.05.2010

-

18.06.2010

-

24.03.2005

-

05.03.2008

-

14.06.2006

-

05.06.1998

-

Mittetulundusühing

MTÜ Veskisoo MPÜ
Vilima MTÜ (kuni
22.09.2020 MTÜ Vilima
MPÜ)
MTÜ Viru-Jaagupi
Maaparandus (kuni
23.11.2020 MTÜ ViruJaagupi MPÜ)

Lisainformatsioon
(seisuga 01.08.2021)

80293364

41

11.03.2020 hoiatusmäärus
sundlõpetamiseks: puudused
põhikirjas;
liikmesus lõpetatud 24.03.2020

03.09.2009

-

80377055

13

Liikmesus lõpetatud 24.03.2020

06.11.2014

-

80228243

15

Liikmesus lõpetatud 24.03.2020

14.11.2005

-

18.07.2011

-

12.05.1999

-

23.04.2010

-

10.05.2010

-

11.08.2005

-

22.07.2010

-

Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
25.03.2021 kohtumääruse alusel
16.04.2021 registrist kustutatud
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Väätsa MPÜ
80096741 958
2020. a aruanne esitamata
Liikmesus lõpetatud 24.03.2020;
MTÜ Õru MPÜ
80307907 45
04.02.2021 kohtumääruse alusel
12.03.2021 registrist kustutatud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium/Maanteeamet
Aruanded esitamata alates 2018.
a aruandest;
7 MTÜ Soosilla MPÜ
80308812 19
25.11.2020 kohtumääruse alusel
11.01.2021 registrist kustutatud
Aruanded esitamata alates 2019.
a aruandest;
8 MTÜ Vissi MPÜ
80224506
8
04.02.2021 kohtumääruse alusel
05.03.2021 registrist kustutatud
Siseministeerium/Politsei- ja Piirivalveamet
25.03.2021 kohtumääruse alusel
9 MTÜ Laasipõllu MPÜ
80312156 15
19.04.2021 registrist kustutatud
MTÜ Võidula MPÜ

2020. a
Esmakande liikmemaksud
aeg
omaosalused
ja hoiukulud

Liikmete
arv

Registrikood

80329820

42

27

Lisa 3 Riigi liikmesusega piirkondlikud ühistranspordikeskused ja muud Eestis
registreeritud mittetulundusühingud seisuga 31.12.2020
LiikLisainformatsioon
Esmakande
2020. a
mete
(seisuga 01.08.2021)
aeg
liikmemaksud
arv
Kultuuriministeerium/Eesti Rahva Muuseum (kultuuriministri 29.05.2019. a käskkiri nr 103)
MTÜ ICOM Eesti
1
80194354 254
VVk 25.04.2019 nr 112
24.12.2003
1 082 €
Rahvuskomitee
Maaeluministeerium
MTÜ Eesti Maakarja
2
80073510 143
VVk 23.01.2015 nr 45
14.10.1989
14 €
Kasvatajate Selts
3 MTÜ Eesti Maaturism
80122220 272
VVk 23.01.2015 nr 45
25.02.2000
100 €
Maaeluministeerium/Eesti Taimekasvatuse Instituut (põllumajandusministri 25.02.2015 käskkiri nr 39)
4 MTÜ Eesti Seemneliit
80237986 44
VVk 23.01.2015 nr 45
28.06.2006
650 €
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
5 MTÜ Balti Teedeliit
80378340
2
VVk 02.10.2014 nr 445
03.12.2014
20 000 €
MTÜ Eesti Standardimisja Akrediteerimiskeskus
6
80120020
3
VVk 30.11.1999 nr 1283
22.02.2000
800 €
(kuni 29.12.2020 MTÜ
Eesti Standardikeskus)
MTÜ Maailma
7 Energeetikanõukogu
80191758
8
VVk 08.04.2003 nr 241
29.08.2003
8 636 €*
Eesti rahvuskomitee
MTÜ Nordic Institute for
8
80419486
2
VVk 17.11.2016 nr 385
20.06.2017
850 000 €
Interoperability Solutions
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium/Maanteeamet (majandus- ja taristuministri 22.12.2017 käskkiri nr 1.11/17-271)
MTÜ Ida-Viru
9
80425950
8
VVk 05.10.2017 nr 276
26.10.2017
Ühistranspordikeskus
MTÜ Jõgevamaa
10
80229484
4
VVk 21.12.2017 nr 380
17.11.2005
Ühistranspordikeskus
MTÜ Järvamaa
11
80135725
4
VVk 21.12.2017 nr 380
24.11.2000
Ühistranspordi Keskus
MTÜ Kagu
12
80425742
9
VVk 05.10.2017 nr 274
24.10.2017
Ühistranspordikeskus
MTÜ Põhja-Eesti
13
80213342 30
VVk 21.12.2017 nr 380
12.11.2004
Ühistranspordikeskus
MTÜ Pärnumaa
14
80375665
8
VVk 21.12.2017 nr 380
07.10.2014
Ühistranspordikeskus
MTÜ Tartumaa
15
80426233
9
VVk 05.10.2017 nr 275
31.10.2017
Ühistranspordikeskus
MTÜ Valgamaa
16
80425297
4
VVk 08.09.2017 nr 249
17.10.2017
Ühistranspordikeskus
MTÜ Viljandimaa
17
80426262
4
VVk 08.09.2017 nr 248
31.10.2017
Ühistranspordikeskus
* Riigi liikmemaksu suurus WEC-Eestis on seotud WEC-Eesti liikmemaksu suurusega WEC-is. MKM tasus riigi
liikmemaksu kokkuleppel WEC-Eestiga otse WEC-ile.
Mittetulundusühing

Registrikood
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Lisa 4 Riigi liikmesusega välisriigis registreeritud mittetulundusühingud seisuga
31.12.2020
Mittetulundusühing

Liikmete
arv

Lisainformatsioon

Haridus- ja Teadusministeerium
Biobanking and Biomolecular Resources
1
21
VVk 25.04.2013 nr 195
Research Infrastructure (BBMRI ERIC)
Common Language Resources and
2 Technology Infrastructure Consortium
25
VVk 08.09.2011 nr 393
(CLARIN ERIC)
European Cooperation in Science and
3
38
VVk 20.03.2014 nr 95
Technology (COST) Association
4 European Spallation Source (ESS ERIC)
17
VVk 04.12.2014 nr 537
Justiitsministeerium
Association of the European Network on
5
17
Victims' Rights (AENVR)
6 Confederation of European Probation (CEP)
40
European Business Registry Association
7
33
VVk 31.01.2019 nr 32
(EBRA)
European Network Rememberance and
8
12
Solidarity (ENRS)
European Organisation Of Prison And
9
33
Correctional Services (EuroPris)
10 Academy of European Law (ERA)
48
VVk 04.10.2018 nr 251
Kaitseministeerium
11 European Cyber Security Organisation (ECSO)
270
VVk 14.07.2016 nr 253
Keskkonnaministeerium/Maa-amet (keskkonnaministri 18.01.2019 käskkiri nr 1-2/19/22)
12 European Spatial Data Research (EuroSDR)
35
VVk 09.11.2018 nr 289
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Association of European Vehicle and Driver
13
26
VVk 15.09.2011 nr 395
Registration Authorities (EReg)
Siseministeerium
14 Biometrics Institute
240
VVk 28.02.2019 nr 63
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga ühinemise ning
15 International Organization for Migration (IOM)
182
tema põhikirja ja põhikirja
muutmise heakskiitmise seadus
Siseministeerium/Politsei- ja Piirivalveamet
16 European Network of Policewomen (ENP)
27
VVk 20.05.2021 nr 202
17 European Police Sports Union (USPE)
40
VVk 20.05.2021 nr 202
18 European Roads Policing Network (ROADPOL)
165
VVk 20.05.2021 nr 202
International Maritime Rescue Federation
19
115
VVk 20.05.2021 nr 202
(IMRF)
Siseministeerium/Päästeamet
Federation of the European Union Fire Officers
20
26
VVk 20.05.2021 nr 202
Associations (FEU)
International Association of Fire and Rescue
21
39
VVk 20.05.2021 nr 202
Services (CTIF)
Siseministeerium/Sisekaitseakadeemia
22

European Fire Service Colleges’ Association
(EFSCA)

31

Sotsiaalministeerium
29

VVk 20.05.2021 nr 202

2020. a
liikmemaksud
22 709 €
13 825 €
5 700 €
3 056 €
3 000 €
3 500 €
4 000 €
4 065 €
2 138 €
20 168 €

1 200 €
5 000 €
450 €

1 100 €
800 €

-

Mittetulundusühing
23 European Social Survey (ESS ERIC)
Välisministeerium
European Centre of Excellence (CoE) for
24
Civilian Crisis Management

Liikmete
arv
24

VVk 31.01.2013 nr 39

2020. a
liikmemaksud
21 855 €

19

VVk 27.02.2020 nr 69

20 000 €

30

Lisainformatsioon

