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PÄEVAKORD 

1.  EMSLi 2014. aasta tegevusplaanid ja koostöö KÜSKiga. 

 - Käsiraamat vabaühendustele oma arenguvajaduste hindamiseks 

- Milleks on loodud ja millega tegeleb vabakonna tulevikugrupp? Ülevaade senitehtust, 

vabaühenduste tagasiside tulevikugrupile ja edasised plaanid. 

2. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja   käivitamise/teenuse 

äriplaanide elluviimise projektide toetuste otsustamine. 

3. Heade ideede konkursi projekti toetamise otsustamine. 

4. Kodanikuühiskonda arendavate traditsiooniliste tegevuste toetamise tingimuste kehtestamine. 

5.  Kodanikuühiskonna uuringute konkursi tingimuste kehtestamine. 

6.  Kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise tingimuste kehtestamine. 

7.  KÜSK 10.12.2013. a. korraldatava Kogemuspäeva eelarve kinnitamine. 

8.  Informatsioon 

 - Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel. 

- KÜSK nõukogu liikmete määramiseks on avatud konkurss. 

9. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 

 

Koosoleku avamine. 

       

Otsustati:  Kinnitada päevakord 

 

 

1.  EMSLi 2014. aasta tegevusplaanid ja koostöö KÜSKiga. 

 

- Käsiraamat vabaühendustele oma arenguvajaduste hindamiseks. 

Maris Jõgeva tutvustab käsiraamatu ideed. Arenguprogrammi käsiraamat – plaanis on koostööd teha 25 

eestikeelse vabaühendusega ja 5 venekeelse ühendusega. Peamised probleemid on organisatsiooni juhtimises, 

igapäevase töö korraldamises ja tähtis on, et organisatsioonid oskaksid hinnata oma vajadusi. Raamat annab 

näpunäiteid kuidas areneda ja on abiks kõigile vabaühendustele, kes soovivad alustada teadlikult ja 

projektipõhiselt oma arenguvajadustega tegelemist. 



 

 - Milleks on loodud ja millega tegeleb vabakonna tulevikugrupp? Ülevaade senitehtust, 

vabaühenduste tagasiside tulevikugrupile ja edasised plaanid. 

Anna Laido annab ülevaate. Tulevikugrupi eesmärk on üles leida kõige olulisemad teemad tulevikuks, mis 

mõjutavad vabaühenduste toimimist. Selleks kasutatakse olemasolevaid uuringuid ja analüüse Eestist ja 

välisriikidest. Koos Praxisega analüüsitakse muutusi. Raporti koostamisel toimub arutelu ja seejärel töötuba. 

Tulevikugrupp panustab ühenduste tulevikusuutesse.  

 

Otsus:  Toetada EMSLi ettepaneku  „Käsiraamat vabaühendustele oma arenguvajaduste hindamiseks“ 

esitamist projektina toetuse taotlemiseks. 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0. 

Otsus: Toetada vabakonna tulevikugrupi raportite koostamist EMSL poolt esitatud projektide alusel. 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0. 

 

 

2.  Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 

käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetuste otsustamine. 

 

Kleiri Vest: Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 

käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise taotlusvooru (VÜF-SP13) projektide esitamise tähtaeg oli 24. 

september 2013.  Kokku laekus VÜF-SP13 taotlusvooru 35 taotlust. KÜSK VÜF teenuse äriplaani koostamise 

VÜF-VP12 taotlusvooru 1 toetuse saaja ja VÜF-VP13 taotlusvooru 10 toetuse saajat esitasid projektid ning 

lisaks esitasid projekti veel 24 oma vahenditega äriplaani koostanud taotlejat. 

24 taotlust läbisid tehnilise hindamise ning esitati ekspertidele sisuliseks hindamiseks. Hiljem lisandus 

sisulisse hindamisse veel üks projekt, nimelt tehnilise hindamise mitteläbinud Loodi Mõisa Arendus (VÜF-

SP13-12) „Keskkonnahariduslike teenuste väljaarendamine ja pakkumine piirkonna omavalitsustele“ esitas 

vaide ning tunnistas oma vigu. KÜSK juhatus otsustas oma otsust muuta ning suunas projekti sisulisse 

hindamisse. 

 

Tehnilist hindamist ei läbinud järgmised 10 taotlust, kellele saadeti ka KÜSK juhataja allkirjastatud vastav EI-

vastus koos põhjendusega. 

 

Projekti nr Taotleja Projekti nimi 

VYF-SP13-02 MTÜ Potsataja MTÜ Potsataja huvitegevus 

VYF-SP13-18 MTÜ Papaver 
MTÜ Papaveri teenuste ja kvaliteedi 

arendamine 

VYF-SP13-19 
Eesti Kristlik Nelipühi Kiriku Paldiski 

Kogudus 

Ennetustööga tegeleva  Paldiski 

vabaajakeskuse käivitamine lastele ja 

noortele 

VYF-SP13-24 MTÜ Roosiõis 
Luige laste-ja noortemaja teenuste 

käivitamine ja arendamine 

VYF-SP13-28 Ääsmäe Külakogu Ääsmäe külaköök 

VYF-SP13-29 Ääsmäe Külakogu 

Bioenergia sisendite saamine läbi 

niitmis-, heakorra ja haljastusteenuste 

kogukonna hüvanguks” (lühend: 

“Ääsmäe Hein Energiaks”) 



VYF-SP13-30 MTÜ Noorteühendus Generatsioon Viimsi Harrastusteatri Muusikalistuudio 

VYF-SP13-32 Läänemaa Puuetega Inimeste Koda 
Haapsalu Toidupanga tegevuse 

arendamine 

VYF-SP13-34 MTÜ Kirepi Mõis Huvikooli tegevuse laiendamine 

VYF-SP13-35 Antsla EKB Kogudus Lastehoiuteenus 

 

Peamisteks põhjusteks: taotleja kodulehel ei ole avalikustatud põhikiri, majandusaasta aruanded, juhatuse 

koosseis, eetilise tegevuse põhimõtted; taotlus ja lisad ebakorrektselt või puudulikult täidetud, taotlus ei ole 

esitatud õigeaegselt, taotleja ei ole tegelenud vähemalt aasta avalikes huvides, taotlus ja lisad ei ole täidetud 

KÜSK VÜF vormidel, puuduvad avaliku sektori allkirjastatud kinnituskirjad.  

 

Eksperdid soovitasid rahastada kokku 19 projekti, nendest 10 taotlust taotleja poolt küsitud mahus ja 9 taotlust 

vähendatud mahus. 6 taotlust soovitasid eksperdid jätta rahastamata.  

Vähendatud mahuga projektide puhul polnud kõik kulud piisavalt põhjendatud või kulud abikõlbmatud. 

KÜSK büroole anti ülesandeks võtta võimalike toetusesaajatega taotluste ja eelarvete korrigeerimise osas 

ühendust ja esitada KÜSK nõukogu koosolekuks läbilääkimiste tulemused. 

 

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Kleiri Vest andis ülevaate läbirääkimiste tulemustest. 

 

Otsustati: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali  Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste 

avalike teenuste arendamise ja käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise 

taotlusvooru (VÜF-SP13)  esitatud taotlustest 19 taotleja projekti rahastamine kogusummas 489 995,41 

eurot alljärgnevalt: 

 

Projekti nr 

Taotleja 

 

Projekti nimi 

Toetussumma 

Hääletamine 

VYF-SP13-13  

MTÜ Johannes Mihkelsoni 

Keskus 

Projekt: Tugiteenuse arendamine Valga maakonnas ja Valga linnas 

sotsiaalselt vähekaitstud inimestele ja riskirühmadele 

 

Toetus: 30 000,00  

Hääletamine:  Poolt 7;  Vastu  0.    

 

SP13-33 

MTÜ Eesti Laste ja Noorte 

Diabeedi Ühing 

Projekt: Diabeediõdede tugiteenus. 

 

Toetus: 25 136,84 

Hääletamine:  Poolt 7;  Vastu  0.    

  



VYF-SP13-08  

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 

Projekt: Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutustes 

 

Toetus: 30 000,00 

Hääletamine:  Poolt 7;  Vastu  0.    

    

VYF-SP13-15  

MTÜ Perede ja Laste 

Nõuandekeskus 

Projekt: Lastega (riski)peresid toetavad teenused 

 

Toetus: 22 101,00 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

  

VYF-SP13-25 

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts 

MTÜ  

Projekt: Huvikool Tartu Waldorfgümnaasiumisse. 

 

Toetus: 23 964,27 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-VP13-21  

Equilibre MTÜ 

Projekt: Ratsutamisteraapia rehabilitatsiooniteenusena – RT2 

 

Toetus: 29 251,00 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

  

VYF-SP13-07  

MTÜ Saaremaa Puuetega 

Inimeste Koda 

Projekt:  Kuulmisnõustamise teenuse arendamine Saare maakonnas 

 

Toetus: 12 775,61 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-SP13-14  

EELK Konsistoorium 

Projekt: Perekeskse perenõustamisteenuse käivitamine. 

 

Toetus: 25 027,20 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-SP13-10  

MTÜ Lapsele Oma Kodu 

Projekt: Toetavad teenused lapsevanemale.  

 

Toetus: 26 875, 38 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

VYF-SP13-23  

MTÜ Sänna Kultuurimõis 

Projekt: Leiutajate Külakooli käivitamine 

 

Toetus: 27 970,84 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   



VYF-SP13-03 

MTÜ Tähe Noorteklubi 

Projekt: MOKO – mobiilne kontaktnoorsootöö Tartusse 

 

Toetus: 29 999,99 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-SP13-11 

MTÜ Töötoad 

Projekt: „Päevakeskus“ (Päevakeskuse loomine ja käivitamine)  

 

Toetus: 22 762,40 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-SP13-05 

SA Omanäolise Kooli 

Arenduskeskus 

Projekt: Kogukonnavõrgustikud noorte riskikäitumise vähendamiseks. 

 

Toetus: 29 995,00 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-SP13-22 

EELK Viljandi Jaani kogudus 

Projekt: Vanemlust toetav lapsehoiuteenus Viljandimaal. 

 

Toetus: 25 736,00 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-SP13-06  

MTÜ Saarepiiga Koolitus 

Projekt: Hoiu- ja nõustamisteenusega abiks lastega peredele.  

 

Toetus: 30 000,00 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-SP13-21 

Abikäsi MTÜ 

Projekt: Erivajadustega inimeste töölerakendamise teenus Lõuna-Eestis. 

 

Toetus:  24 590,12 

Hääletamine:  Poolt   7;  Vastu  0. 

VYF-SP13-27 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

Projekt:  Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus. 

 

Toetus:  23 389,80 

Hääletamine:  Poolt   7;  Vastu  0.  



 

 

Mitte rahastada alljärgnevaid taotlusi (kokku 6), kuna taotlused ei jõudnud pingereas piisavalt kõrgele, 

ei olnud põhjalikult läbimõeldud ning ei vastanud taotlusvooru eesmärkidele ning tingimustele 

(järjestuses alustades enim punkte saanud projektist): 

 

VYF-SP13-16 

Ühing Pikakannu Kooli Areng 

Projekt:  Pikakannu huvikooli arendamine. 

 

Toetus:  21 534,46 

Hääletamine:  Poolt   7;  Vastu  0.   

VYF-SP13-17 

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate 

Ühing 

Projekt:  Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja 

sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus. 

 

Toetus:  28 885,50 

Hääletamine:  Poolt  3;  Vastu  3. (KÜSKi põhikirja IV KÜSK 

NÕUKOGU p. 4.10 järgi).  M. Haukanõmm taandas end hääletuselt. 

 

Projekti nr 

Taotleja 

Projekti nimi 

Mitte rahastamise põhjendused, kommentaarid. Hääletamine 

VYF-SP13-01  

 

MTÜ Lahedad Naised 

Lahedalt  

 

Tugiisikuteenuse 

arendamine Võrumaal 

 

Taotlus ja äriplaan ei ole piisavalt põhjalikud ja läbimõeldud ning 

ei anna kindlust äriplaani teostatavuse ja jätkusuutlikkuse osas. 

Projektiga arendatav teenus on laialivalguv ja ei põhine selgel 

analüüsil. Peredega seotud tulemusmõõdikud pole põhjalikult 

läbi mõeldud ja tagasisidet kogutakse projektiperioodil liiga vähe. 

Taotluses pole analüüsitud, kust tuleb projektiraha, mille abil 

loodetakse katta vähemalt kolmandiku projektijärgsest 

rahastusest.  

Sihtgrupi (teenuse tarbija) kaasamine nii äriplaani koostamisse 

kui edasisse teenuse arendamisse on kaudne ning toimub KOV-i 

kaudu. Projekti väljundid ei suhestu sihtgrupiga ning ei selgu, kas 

ja kuidas leitakse kompetentsed ja võimekad tugiisikud 

sihtgrupiga tegelemiseks. Projekti tegevuskava on väga üldine, 

selle seos teenuse väljatöötamiseks ja osutamiseks on kehv ning 

sellest ei nähtu läbimõeldus ega loogiline aegrida. Teenuse 

vajalikkuse kirjelduses ei ole analüütilist komponenti tugiisiku 

teenuse vajaduse ja otstarbekuse kohta, ega selgu kas sedavõrd 

universaalne teenus end õigustab. Välised teenusestandardid ja 

kvalifikatsiooninõuded puuduvad. Projekti jätkusuutlikkus ei ole 

veenev.  

Finantsilise poole pealt on projekt nõrk. Eelarves puuduvad 

arvutused, kuidas ja mis mahus on vastav eelarverea kulu saadud. 

Taotluses on puudu 2013. aasta tulud-kulud.   

 

Hääletamine:  

Poolt 7; Vastu 0   

 



VYF-SP13-12 

 

MTÜ Loodi Mõisa 

Arendus 

 

Keskkonnahariduslike 

teenuste 

väljaarendamine ja 

pakkumine piirkonna 

omavalitsustele 

Arendatav teenus/projektitegevused on üldjoontes taotlusvooruga 

kooskõlas, kuid taotlusest ei selgu üheselt arendatav teenus, mida 

hakatakse koos avaliku võimuga pakkuma ega selle edaspidine 

jätkusuutlikkus. Projekt on kavandatud MTÜ Loodi Mõisa 

Looduskeskuse keskkonnahariduslike tegevuste käivitamiseks, 

mis suurendab kaudselt sotsiaalset sidusust ja loob tervist 

soosivat elukeskkonda. Projektis on vastuolu eesmärkide ja 

valitud sihtrühma vahel, s.t kui projekti mõju nähakse ainult 

keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamises, siis ei pruugi eakad 

olla prioriteetne sihtrühm. Kui seoses eakatega on teisigi 

eesmärke, oleks tulnud need taotluses selgelt sõnastada. Teenuse 

tarbijaskonnana on märgitud kogu projektipiirkonna elanikkond, 

aga lõpptarbijaskond peaks olema paremini fokusseeritud ning 

nende vajadus teenust tarbida hinnatud. Seoses ebamäärasusega 

teenuse/teenuste olemuses ei selgu ka selle omahind, samuti 

perspektiiv, kas KOV-id või muud avaliku võimu institutsioonid 

seda edaspidi koostöös taotlejaga osutama hakkaksid.  Taotluses 

on puudu tulemus- ja mõjumõõdikud ja teenusestandardid. 

Taotleja finantsiline võimekus tekitab küsimusi. Projektijuhi 

töötasu 871 €/kuus on põhjendamatult suur.  Taotleja 2012. aasta 

finantstulem negatiivne. 

 

Hääletamine:  

Poolt 7; Vastu 0  

 

VYF-SP13-09  

 

MTÜ 

Arengukeskkond Nalle  

 

Tugiisiku teenuse 

arendamine Laheda ja 

Kanepi vallas 

Taotlusvooruga kooskõlas oleva teenuse mõningane 

edasiarendamine, peamiselt tegevuspiirkonna laiendamine. 

Taotletav toetus kasutatakse peamiselt teenuse osutamise 

finantseerimiseks ning selle administreerimiseks, edasiarenduse 

osakaal ning jätkusuutlikkusse panustamise osakaal vähene. 

Seejuures ei ole teenuse osutamise tegevus projekti tegevuskavas 

määratletud. Taotluses on puudulikult kajastatud oodatavad 

tulemused/saavutatav muudatus, tegevuskava, peredega seotud 

tulemusmõõdikud. Projekti äriplaan ei ole põhjalikult läbi 

mõeldud. Näiteks ei ole SWOT analüüs prioritiseeritud, 

olulisemaid nõrkuseid ja riske lihtsalt nenditakse. Teenuse 

vajalikkuse põhjendus ei tulene sisukast olukorra analüüsist. 7,5 

€/tund teenuse osutamise eest on liiga palju võrreldes kasust ühe 

teenuse saaja kohta. Eelarve seletuskiri võiks olla täpsem.  

 

Hääletamine:  

Poolt 7; Vastu 0  

 

VYF-SP13-04 

 

MTÜ Ühendus Sport 

Kõigile 

 

Liikumisharrastus 

elustiiliks 

Projekti puhul ei ole tegemist avaliku teenusega, mis looks 

tervislikku eluviisi soosiva kohaliku keskkonna. Tervislike 

eluviiside riskirühmade kaasamine pole läbi mõeldud ning 

tervisesporditeenuse efekt võib piirkondlikele tervisenäitajatele 

minimaalseks jääda. Jääb arusaamatuks, kas sellise teenuse 

osutamine Tallinnas asuva ühenduse poolt on vältimatu, 

põhjendatus ei selgu ka konkurentsianalüüsist. 

Taotluses/äriplaanis puudub teavitusplaan, välised/sisemised 

teenusestandardid,  SWOT on vaid komponentide loetelu ja ka 

riskianalüüs on puudulik. Kvalifikatsiooninõuded pole piisavalt 

selgelt lahti kirjutatud ja tulemusmõõdikud pole selgelt paigas. 

Hääletamine:  

Poolt 7; Vastu 0    

 



 

 

Tegevused võiksid olla omavahel mõjusamalt seotud ning 

tegevuste valik jääb taotluses põhjendamatuks. Küsitav on 

inventari soetusega seonduv ja selle edasine 

kasutamine/haldamine. Teenusega (eriti suve/talvepäevad) 

kaasnevad kõrged personali- ja transpordikulud ning on küsitav, 

kas sel viisil kalkuleeritud omahinnaga on teenus peale 

projektiperioodi konkurentsivõimeline. Osa projektist 

(koolitused) pole jätkusuutlik, sest nendega ei plaanitagi samas 

mahus jätkata, koolitusteemasid/lektoreid on liiga palju. 

Projekti tegevused ületavad abikõlblikkuse perioodi, tegevused 

kestavad kuni aprill 2015. Finantsplaanis hooletusvead. Taotluses 

on kontroll-loend täitmata.   

 

VYF-SP13-20 

 

EELK Pärnu 

Diakooniakeskus   

 

Kvaliteet Pärnu 

Diakooniakeskuse näitel 

Taotluses välja toodud teenuste loetelus sisalduvad teenused on 

taotlusvooruga kooskõlas ning projektipiirkonnas vajalikud, kuid 

taotluse ebaselge ning puudliku ülesehituse tõttu ei selgu 

arendatavate teenuste olemus, omahind ja jätkusuutlikkus. 

Taotluses olevad mõjuindikaatorid ei ole põhjalikult läbi 

mõeldud ning mõõdikute ja hindamise süsteemi ei ole taotluses 

ühtlustatud. Teenuste arendamine toimub vaid vähesel määral. 

Äriplaanis puuduvad viited arengudokumentidele ja 

teenusestandarditele. Konkurentsianalüüs on pealiskaudne ning 

sellest ei selgu konkurentsieelis teiste teenusepakkujate ees. 

Turundusplaanis mainitakse vaid Toidupanka, aga juhuks kui 

KOV hanget ei võideta, peab turundustegevus kindlasti olema 

planeeritud. Projekti partnerina nimetatakse Soomet, aga selle 

täpsem roll ei selgu. 

Eelarvest ega taotlusest ei selgu peretöö koolituse sisu ja 

sihtgrupp. Eelarves on puudulikult kajastatud vahendite soetus 

(supiköögi tarbeks).  Eelarve seletuskirjas puuduvad kõikide 

kulude täpne kalkulatsioon (nt köögitehnika), raamatupidaja tasu 

on põhjendamatult suur. 

 

Hääletamine:  

Poolt 7; Vastu 0    

 

VYF-SP13-26 

 

SA Maarja Küla 

 

Maarja Küla 

Huvikeskus 

erivajadustega 

inimestele 

Olemuselt on teenus taotlusvooruga kooskõlas, selle vajadus on 

põhjendatud ning taotleja võimekus seda ellu viia on olemas, 

kuid taotlus on väheinformatiivne, mitmed elemendid on puudu. 

Sisuliselt avaliku teenuse osutamist/üleandmist ei toimu ja 

teenuste jätkusuutlikku pakkumise võimalust pole analüüsitud. 

Teenuse omahind ei selgu ning finantsplaani kohaselt peale 

projektiperioodi igasugused tulud puuduvad.  Puudub prognoos, 

kui paljud ringides osalejad oleksid Maarja Küla enda asukad ja 

kui mitmed väljapoolt tulijad. Äriplaan on pealiskaudne, 

analüüsiosa on vähe (konkurentsianalüüs, SWOT analüüs).   

Eelarves tekitab küsimusi transpordikuludele ja 

raamatupidamisteenuse maksumus. Finantsplaanis on 2016. ja 

2017. aastad täitmata. Räpina kinnituskiri on allkirjastamata.  

 

Hääletamine:  

Poolt 7; Vastu 0    

 

 



3.  Heade ideede konkursi projekti toetamise otsustamine. 

 - MTÜ Tule Maale hea idee projekt „Tule Maale“ toetuse otsustamine 

  

Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti, andis ülevaate ekspertide küsimustest ja taotleja vastustest. Büroo tõstis 

teemadena üles sellegi, kuivõrd mõjutaks uued tuuled Misso vallvalitsuses projekti käiku ning kas ja kuidas 

oleks võimalik konkreetsemalt veenduda, et projekti hea praktika kindlasti laiemalt Eestimaal kajastust ja ka 

ülevõtmist leiaks. 

Nõukogu tegi ettepaneku kavandada projekti elluviimise järelevalveks minimaalselt kaks vahearuannet ning 

anda taotlejale edasi tingimus, et projekti tulemusena peab sündmina juhiste, hea praktika jagamise kogum 

teiste kogukondade tarvis.  

 

Otsustati: Toetada MTÜ „Tule Maale“ projekti „Tule Maale“ mahus 55 271,40 eurot.  

Hääletamine:  Poolt    5;  Vastu  3 

 

 

4.  Kodanikuühiskonda arendavate traditsiooniliste tegevuste toetamise tingimuste kehtestamine. 

 

Mari-Liis Dolenko selgitas toetustingimuste uuendamise vajadust. Varasemalt olid nii suurürituste, uuringute 

kui nõukogu/juhatuse otsuste tingimused ühes dokumendis koos. Selguse huvides on otstarbekas need 

kehtestada kolme dokumendina. 

 

Otsustati: Kehtestada  kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste toetamise  tingimused (lisatud). 

Hääletamine:  Poolt   8; Vastu  0 

 

 

5.  Kodanikuühiskonna uuringute ja analüüside  konkursi tingimuste kehtestamine. 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustab konkursi tingimusi   

 

Otsustati:  Kehtestada  kodanikuühiskonna uuringute konkursi tingimused (lisatud). 

Hääletamine:  Poolt   7;  Vastu 0. 

 

 

6.  Kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise tingimuste kehtestamine. 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustab konkursi tingimusi  

 

Otsustati:  Kehtestada  kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise tingimused (lisatud) 

Hääletamine:  Poolt  6 ;  Vastu  0. 

 

 

7.  KÜSK 10.12.2013. a. korraldatava Kogemuspäeva eelarve kinnitamine. 

 

10. detsembril toimub Tallinna Teletorni 2. korruse kinosaalis KÜSKi poolt korraldatav Kogemuspäev. 

Kogemuspäevale kutsutakse kõiki toetusesaajaid, koostööpartnereid kogemusi jagama ja saama. Üritusel 

antakse erinevates vormides ülevaade viimasel kahel aastal KÜSK poolt toetatud projektidest, arutletakse 

teemade üle, mis on läbi erinevate voorude ja konkursside ühiskonnas huviorbiiti kerkinud. Päeva modereerib 

Keit Fomotškin Terve Eesti Sihtasutusest. 

Kogemuspäeva eelarve on 4203,20 eurot  



 

Otsus:  Kinnitada KÜSK 10.12.2013. a. korraldatava Kogemuspäeva eelarveks 4203,20 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0. 

 

8.  Informatsioon 

 - Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel ajavahemikus 24.09-18.11.2013 

Toetatud 

1.  Aleksander  Škut - osalemine seminaril  „Viimane kolmapäev/keskkond“,  mis toimub 30. oktoobril 

2013 Sankt-Peterburgis, Venemaal.  Toetus  230,00  eurot. 

2.  Liisa Aavik – osalemine Model European Parliament Baltic Sea Regional sessioonil, mis toimub 

26.10.-01.11.2013 Belgias, Brügges. Toetus 203,44 eurot.   

3.  Jaanus Kangur – osalemine konverentsil „Restoring the Balance: Ensuring RJ Post-sentence is Safe 

and Helpful for Victims“, mis toimub 27.-28. novembril 2013 Oxfordis, Inglismaal. Toetus 689,98 eurot. 

4.  Leena Kivisild – osalemine rahvusvahelisel seminaril „Leadership and Lifelong Learning- Training 

Women for Leadership“, mis toimub 16. novembril 2013 Münchenis, Saksamaal. Toetus 393,82 eurot. 

5.  Jaan Aps – osalemine Social Impact Analysts Association (SIAA)i poolt korraldataval konverentsil 

„Beyond Measurement“, mis toimub 09.-10. detsembril 2013 Cergy-Pontoise´is (Pariisi lähedal), 

Prantsusmaal. Toetus 476,96 eurot. 

        Toetussumma: 1994,20 eurot 

Mitte toetatud 

1.  Krista Paal – taotlust osalemaks EWLA konverentsil.  

 

- KÜSK nõukogu liikmete määramiseks on avatud konkurss. 

Kristiina Tõnnisson informeerib, et on avatud konkurss KÜSK nõukogu liikmetele. 

 

 

10.  KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 

 

Otsustati:  Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 17. detsembril 2013 algusega kell 14.00 KÜSK 

büroos, Toompuiestee 33a ja kell 17.00 järgneb aastalõpu kokkuvõte ja arutelu KUMU-s. 

 

 

 

Juhatas:             Protokollis: 

 Kristiina Tõnnisson              Agu Laius 

                             

 Nõukogu liikmed: 

 Monika Haukanõmm 

            Mall Hellam 

 Daniel Juhhov 

Madle Lippus 

Raido Roop 

Paul-Eerik Rummo 

Kaia Sarnet 

Arho Tuhkru 

Rainer Vakra 

 


