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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek  nr 18 
 
PROTOKOLL  
          9. jaanuar 2009.a. 
Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo      
Toimumise aeg  9.01.2009 
Algus kell 14.00,  lõpp kell 16.30 
 
Juhatas:    Peep Mardiste  
Protokollis: Agu Laius 
 
Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Juhan Kivirähk, Lauri Läänemets, Peep Mardiste, 
Toomas Trapido, Jaan Tammsalu, 
Puudusid: Karl Laas, Tiina Tamm, Tiit Riisalo, Paul-Eerik Rummo  
Kutsutud: Kaja Kaur, Agu Laius 
 
Päevakord:  
 

1. Nõukogu 17. oktoobril 2008.a koosoleku protokolli ja e-hääletuste protokollide nr 9 – 17 
kinnitamine.   

2. 2008.a. II piirkondliku taotlusvooru projektide rahastamise otsustamine. 

3. 2008.a. taotlusvooru „Kodanikuühiskonna integratsioon” projektide rahastamise otsustamine.   

4. Heade ideede konkursile esitatud taotluste läbiarutamine.   

5. MTÜ-dele suunatud eestkostekoolituse korraldamisest.   

6. Informatsioonid. 

7. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 

Koosoleku avamine 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

1. Nõukogu 17. oktoobril 2008.a koosoleku protokolli ja e-hääletuste protokollide nr 9 – 17 
kinnitamine.   

Otsustati: protokollid kinnitada. 

2. 2008.a. II piirkondliku taotlusvooru projektide rahastamise otsustamine.   

Otsustati:  

1. Võtta teadmiseks KÜSK juhataja Agu Laiuse ja programmide juhi Kaja Kauri informatsioon 
taotlusvooru taotluste hindamise käigust ja tulemustest ning hindamisekspertide koosoleku 
protokoll 19. detsembrist 2008.a. 

2. Võtta teadmiseks tehnilist hindamist mitteläbinud taotlused ja mitteläbimise põhjused: 

Tehnilisel läbivaatamisel langes välja 4 taotlust, mis ei vastanud programmi tingimustele, kuna 
taotlejad esitasid projekti ilma partnerita või olid valinud partneriks tingimustele mittesobiva 
organisatsiooni: 

- MTÜ Järva Arengu Partnerid: taotlus ei vasta vooru tingimustes esitatud nõudele, mille 
kohaselt on oodatud taotlejateks vähemalt 2 omaette tegutsevat organisatsiooni. Projekti 
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partner MTÜ Koeru Hariduse ja Kultuuri Selts on taotleja MTÜ Järva Arengu Partnerid 
liige. Äriregistris olev MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse koosseis ei lange kokku 
kodulehel esitatud juhatuse koosseisuga. Samuti ei ole antud taotlusvoor kavandatud 
LEADER gruppide toetamiseks (MTÜ Järva Arengu Partnerite puhul on tegemist 
LEADER grupiga). 

- MTÜ Ühendus Hiiumaa Spordiliit: taotlus ei vasta vooru tingimustes esitatud nõuetele, 
sest puudub abikõlblik partner. Taotlusvooru eemärgiks on toetada kodanikuühenduste 
koostööd, kuid Hiiumaa Omavalitsusteliit ei ole kodanikuühendus ja antud juhul puudub 
partneril ka selgelt määratletud roll ja tegevused.  

- MTÜ Järvamaa Spordiliit: taotlus ei vasta taotlusvooru tingimustes esitatud nõudele, 
mille kohaselt peab projekt olema koostatud ja esitatud  vähemalt kahe partneri poolt 
ühiselt, esitatud projektil partner puudub. 

- MTÜ Eesti Loomakaitse Selts: taotlus ei vasta taotlusvooru tingimustes esitatud nõudele, 
mille kohaselt peab projekt olema koostatud ja esitatud vähemalt kahe partneri poolt 
ühiselt. 

3. Eraldada toetused KÜSK II piirkondliku taotlusvoorus järgnevalt: 

- MTÜ Kõrvekülaline projekti "MTÜ – Astu maailma"  rahastada summas 32 966 krooni.  

Poolt:  6                      Vastu: 0 

- MTÜ Võro Selts VKKF projekti “Kultuuriliste ootuste kaardistamine võru keele- ja 
kultuuriruumis ja Vana Võromaa käsitöökogu loomine”  rahastada summas 122 900 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Partnerlus projekti "Kagu – Eesti töö tugiisikute võrgustik"  rahastada summas 137 984 
krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti Maarahva Teabetubade Ühing projekti "Väinamere sõlg" rahastada summas 287 785 
krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Soomaa Sõprade Selts projekti "TIPU – TEGUSATE KANT"  rahastada summas 
132 985 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts projekti “Rahvakultuuri-alase koostöö käivitamine 
Tartumaal 2009”  rahastada summas 132 557 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Karksi  Kultuuriseltsi projekti „Arendame koduvalda koostöös”  rahastada summas 89 262 
krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Habaja Külade Seltsi projekti “Eesti käsitöö – eile, täna, homme”  rahastada summas 
368 778 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 
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- MTÜ Narva Noored Noortele projekti "Vabatahtliku liikumise „SEBRA” käivitamine ja 
arendamine Narva linnas"  rahastada summas 107 599 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Puulaevaselts Vikan projekti "Väinameri 2009"  rahastada summas  200 681 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Lelula projekti “Teadlik lapsevanem”  rahastada summas 189 579 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Represseeritute klubi Viljandis projekti "Represseeritute regionaalne võrgustik- kui vastastikuse 
tegevusvõimekuse ja rehabilitatsiooni tugistruktuur ning  sotsiaalse aktiivsuse säilitamise tee"  
rahastada summas 136 775 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Vanaajamaja projekti “Lõuna-Eesti traditsiooniline saviehitus: seisund, kogemused ja 
saviehitustraditsioonide elustamine (I etapp)” rahastada summas 95 850 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Kõnnumaa Külastuskeskus "Kõnnumaa koordinaator" rahastada summas 99 485 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Kinobuss MTÜ projekti  “Kinobuss MTÜ ja Emajõe Lodjaselts MTÜ koostöö arendamine 
Tartumaa piirkonnas – keskkonnaharidus läbi filmi”  rahastada summas 174 674 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Võrumaa Spordiliit projekti “IT - liikumisharrastuse edendamiseks”  rahastada summas 100 000 
krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

4. Nõustuda hindamisekspertide ettepanekuga suurendada taotlusvooru eelarvet seniselt 2,4 miljonilt 
kroonilt  2 409 860 kroonini, mis tagab kõigi rahastatud projektide rahastamise. 
 

5. MTÜ Mulgimaa Miss projekti “Tunne oma virtuaalsõpra” mitte rahastada KÜSK 2008.a. 
piirkondliku vooru vahenditest, sest oma sisu poolest kuulub projekt heade ideede konkursi alla. 
Suunata projekt heade ideede konkursile otsustamiseks. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

6. SA Orthodox Singers projekti “CD-plaadi Õigeusumuusika Eesti heliloojate sulest salvestamine, 
väljaandmine ja esitlemiskontsert” mitte rahastada. Taotlus sai kahelt eksperdilt taotlusvooru 
eesmärkidele vastavuse osas “0” punkti. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

3. 2008.a. taotlusvooru „Kodanikuühiskonna integratsioon” projektide rahastamise otsustamine. 

Otsustati:  

1. Võtta teadmiseks KÜSK juhataja Agu Laiuse ja programmide juhi Kaja Kauri informatsioon 
taotlusvooru taotluste hindamise käigust ja tulemustest ning hindamisekspertide koosoleku 
protokoll 19. detsembrist 2008.a. 
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2. Võtta teadmiseks tehnilist hindamist mitteläbinud taotlus ja mitteläbimise põhjused: 

- Eestimaa Looduse Fondi esitatud taotlus “Jäätmekoostöö virtuaalsesse vormi” ei läbinud 
tehnilist hindamist, kuna ei vasta taotlusvooru tingimustes esitatud nõuetele, mille kohaselt oli 
vajalik vähemalt kahe erinevat suhtlemiskeelt kasutava organisatsiooni koostööprojekti 
esitamine. Partneriks valitud Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ seda ei ole, kuna 
organisatsiooni ei saa käsitleda KÜSK kontseptsioonile, eesmärkidele ja antud taotlusvooru 
tingimustele vastava organisatsioonina, see on ennekõike omavalitsusasutuste ja ametnike 
loodud organisatsioon. Samuti ei vasta eelarve partnerorganisatsiooni osas taotlusvooru 
tingimustele, kuna partner ei kaasrahasta projekti üldse. Ebapiisavalt on taotlusvormis eelarve 
seletuskirjas avatud esitatud kulude kalkulatsioon.   

  

3. Eraldada toetused KÜSK   taotlusvoorus „Kodanikuühiskonna integratsioon” järgnevalt: 

- MTÜ Aita Abivajajat projekti “Ida-Virumaa erineva kultuuritaustaga noorte 
koostöövõimaluste loomine” rahastada 345 859 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti Naisliit projekti “Eestimaa naisorganisatsioone LÕIMIV mentorvõrgustik” rahastada 
summas 309 318 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Kuhjavere Küla Seltsi projekti "INTER-DUO" rahastada summas 233 490 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Sillamäe Lastekaitse Ühingu projekti "Aktiivne Ida-Virumaa kodanik" rahastada summas 
149 990 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse projekti "Ida-Virumaa  vähemusrahvuste  kaasamine 
kodanikuühiskonda" rahastada summas 163 915 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Maardu Arendusühingu projekti  "Kodanikeühenduste koostöö ja integratsioon Maardus" 
rahastada summas 119 991 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Avatud Vabariik projekti “Eesti ja Valgevene ühenduste koostöö” rahastada summas 
100 000 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Paldiski Naisteklubi projekti "E-PALDISKI" rahastada summas 195 000 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ  Teater  Marionett projekti “Nukulavastuse „Kaval-Ants ja Vanapagan“ lavaletoomine” 
rahastada summas 89 351 kooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti Noorte Infoagentuur "Meediakooli meediavarjud" rahastada summas 56 200 krooni 
tingimusel, et taotleja esitab korrigeeritud taotluse, mis on põhjalikumalt lahti kirjutatud. 



5 
 

Poolt: 6  Vastu: 0 

 
4. Võtta teadmiseks, et taotlusvooru kavandatud rahaline maht jäi täitmata, kuna ei esitatud piisavalt 
kvaliteetseid taotlusi rahastamiseks. Taotlusvoorus otsustati projektide rahastamine KÜSK 2008.a. 
eelarvest  kokku summas 1 763 114  krooni. 

 

4. Heade ideede konkursile esitatud taotluste läbiarutamine.   

Otsustati: 

1. Toetada MTÜ Mondo esitatud arengukoostöö edendamise idee elluviimist KÜSK 2009.a. 
eelarvest maksimaalses mahus 500 000 krooni. Teha ettepanek MTÜle Mondo esitada KÜSK 
vormidel projekt ja detailne eelarve idee elluviimiseks 12. veebruariks 2009.a. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

2. Toetada Eva Truuverki (Teeme ära 2008 meeskond) esitatud „Teeme ära: minu Eesti” idee 
elluviimist KÜSK 2008.a. eelarvest summas 1 miljon krooni perioodiks kuni 31. mai 2009.a. 
KÜSK 2008.a. eelarvest. Teha ettepanek idee esitajale esitada KÜSK vormidel projekt ja 
detailne eelarve 12. veebruariks 2009.a. Projekti jätkurahastamise mahus maksimaalselt 
700 000 krooni KÜSK 2009.a. eelarvest otsustab KÜSK nõukogu esimese projekti elluviimise 
tulemuste järgselt. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

3. Mitte toetada Eestimaa Looduse Fondi jäätmemajanduse korrastamise idee esitamist projektina, 
kuna see ei ole piisavalt kooskõlas KÜSK heade ideede konkursi alusmõtetega, sest on 
suuantud ennekõike kohalike omavalitsuste tegevusvõimekuse tõstmisele jäätmemajanduse 
valdkonnas ning idee elluviimise rahastamiseks on Eestis rakendatud mitmeid teisigi 
rahastamisallikaid. 
Sellest lähtudes soovitada idee esitajal pöörduda idee realiseerimiseks toetuse küsimiseks Norra 
finantsmehhanismi rahastamisskeemi poole. Antud idee sobib taotluse esitamiseks mitmesse 
Norra finantsmehhanismi eelisvaldkonda. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

4. Mitte toetada MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine poliitikute eetilisuse suurendamise idee 
esitamist projektina, kuna on kaheldav taotleja võime seda ellu viia. Tunnustada idee 
põhimõttelist sisu ning soovitada selle elluviimiseks teha koostööd nõukogu poolt toetatud idee 
"Teeme ära: minu Eesti" projekti meeskonnaga, mille raames ühe tegevusena võib arvesse tulla 
ka MTÜ EDU pakutud idee. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

5. Mitte toetada MTÜ Kaalu Tänava Noored lapse koostatud raamatu trükikulude katmise idee 
esitamist projektina, kuna see ei ole piisavalt kooskõlas KÜSK heade ideede konkursi 
alusmõtetega. Antud idee elluviimiseks on Eestis olemas teised rahastamismehhanismid. 
Soovitada taotlejal toetuse saamiseks pöörduda hasartmängumaksu nõukogu või Kultuurkapitali 
poole. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

6. Toetada Heateo SA hea ideena esitatud Vabaühenduste Fondile poolt osaliselt rahastatud 
projekti kaasrahastamisena summas 210 660 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 
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4. MTÜ-dele suunatud eestkostekoolituse korraldamisest.   

Otsustati: 

1. Nõustuda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu pakkumisega koolituskava ja 
hinna osas eestkostekoolituse läbiviimiseks. 

2. Kinnitada eestkostekoolituse läbiviimise kogueelarve summas 55000 krooni.. 

5. Nõukogu liikmete lähetuskulude kompenseerimisest  

1. Kompenseerida nõukogu liikmete lähetuskulud vastavalt seadustele ja SA 
Kodanikuühiskonna raamatupidamise sise-eeskirjadele. 

6. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 

1. Nõukogu järgmine koosolek toimub 16. jaanuaril 2009.a. ning on nõukogu esimehe 
poolt juba kokku kutsutud. 

 

Juhatas:        Protokollis: 

Peep Mardiste        Agu Laius   

Nõukogu liikmed: 

Maris Jõgeva  

Juhan Kivirähk  

Lauri Läänemets 

Jaan Tammsalu 

Toomas Trapido  


