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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu  

e-hääletuse protokoll nr. 46   

 

          2. septembril  2010.a. 

1. Lähtudes KÜSK III programmi toetamise korrast ja KÜSK tegevuskavast 2010 toimus 

29.08. – 2.09. 2010.a. nõukogu hääletus vastavalt KÜSK põhikirja punktile 3.14. koosolekut 

kokku kutsumata elektroonilise hääletuse teel. 

2. Hääletamisele esitati vastavalt KÜSK nõukogu 24. augusti 2010.a. koosoleku otsusele 

kodanikuhariduse taotlusvooru tingimuste punkt 2.3.: 

2.3. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuhariduse 

uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele. Oodatav tulem: oma piirkonna 
(vald, mitu valda või maakond, linnaasumi kogukond) demokraatia ja kaasamise edendamise 

programmi väljatöötamine ja rakendamine, mis viib inimeste süsteemse  osalemiseni  otsuste 

tegemises ja elluviimises. Projekti tulemusel valmib praktikas rakendatud mudel, mis annab eeskuju 
neile, kes soovivad kogukonda demokraatlikel alustel kaasata. 

Taotlusvoorus kavandatavad võimalikud tegevused: 

- kohalike omavalitsuste töö laialdane tutvustamine kogukonnale ja kogukonna osalemisvõimaluste 

 väljatöötamine ja rakendamine; 

- süsteemsete koolituste ja muude tegevuste käivitamine kohalike eestvedajate ja kogukonna huvide 

esindajate motiveerimiseks ja võimestamiseks; 

- konkreetsete sihtrühmade osalemise edendamine kestva praktilise koostöö ja selle raames toimuva 

kodanikuoskuste arendamise kaudu, pidades silmas vajadust kaasata ka vähemaktiivseid (seni vähem 

kaasatud) sihtrühmi; 

- sihtgrupi regulaarne koostöö  kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ning linna- või 
vallavalitsuse ametnikega (Tallinnas ka  linnaosa halduskoguga) kaasamise hea tava õppimiseks ja 

rakendamiseks.  

Koolitused on abikõlblikud, kui neis osaleb vähemalt 15 koolitatavat. Abikõlblikud ei ole 

ühekordsed koolitused järjest uutele erinevatele sihtgruppidele. 

 

Hääletamise tulemused: 

Maris Jõgeva -   poolt  

Juhan Kivirähk -  poolt 

Lauri Läänemets -  poolt 

Peep Mardiste -  poolt 

Tiit Riisalo -    poolt 

Paul-Eerik Rummo -   poolt 

Kaia Sarnet -    poolt 

Tiina Tamm -    poolt 

Toomas Trapido -   poolt 

Jaan Tammsalu –  poolt 

 

Poolt  -  10  ; Vastu  -  0 . 

 
Otsus: Toetada taotlusvooru tingimuste p. 2.3. hääletamisele esitatud sõnastuses. 

 

 

 Nõukogu liikmed:       Protokollis:  

  

Maris Jõgeva        Agu Laius 

Juhan Kivirähk   
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Lauri Läänemets  

Peep Mardiste 

Tiit Riisalo 

Paul-Eerik Rummo 

Kaia Sarnet 

Tiina Tamm 

Jaan Tammsalu 

Toomas Trapido 


