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Koosoleku avamine. 

      Otsustati:  Kinnitada päevakord 

 

1.     Ülevaade vabaühenduste ühisnädala toimumisest.  
 

Maiko Kesküla, SA Järvamaa Arenduskeskusest, teeb lühikokkuvõtte vabaühenduste 
ühisnädalast. Ühisnädala mõte oli üritused koondada ühele nädalale ja eesmärgiks tõsta 
ühiskonnas kodanikualgatuslikke väärtusi, koondada erinevaid vabakonna sündmusi, mis oleksid 
suunatud nii juba tegutsevatele kodanikuühenduste liikmetele kui ka uutele inimestele ja 
kutsuda seda tehes koostööle nii kolmandat, äri- kui ka avalikku sektorit. Ühisnädalal osales 6411 
inimest ja see hõlmab endas kõikide konverentside, ümarlaudade, infopäevade, välisaktsioonide 
ja koolides/lasteaedades toimunud sündmuste osalejaid.  Sündmusi toimus kokku 150.  
Ühisnädal tõi kaasa palju lisasündmusi, mis muidu ei oleks toimunud. Meedias oli maakondlikke 
kajastusi kokku 130 (kesksed maakondlikud ajalehed, raadiod, uudisteportaalid) ja üleriiklikke 
kajastusi oli 17 (Postimees, Delfi, ERR uudised, ERR portaalid, Terevisioon, Raadio 2, Maaleht). 
Maakondadest saadud info põhjal ja partnerite ning meediaväljaannete tagasisidest võib 
järeldada, et Ühisnädala kontseptsioon oli arusaadav ja võeti hästi vastu. Loodi  oma kujunduse 
ja turunduse pakett ning programmileht. Järgmisel aastal tahetakse neid asju edasi arendada. 
2014. a. Ühisnädala rõhuasetus on suunatud meediatööle, partneritele, koduleheküljele ja 
programmi kuvale ning Ühisnädala koordinaatorile.   

 
 

2.     KÜSK strateegia aastateks 2014-2020. 
 
Agu Laius annab lühiülevaate strateegia koostamise käigust. Strateegia koostamist alustati 2011. 
aastal, kui telliti KÜSK mõju hindamise uuring Praxiselt ja arutati strateegia põhiküsimusi 
arenguseminaril augustis 2012 (kokkuvõte memona koostatud). 2013. aastal koostas KÜSK büroo 
strateegia eelnõu kaasates eksperti, korraldas mõned strateegiaseminarid, eelnõu arutati 
augustis arenguseminaril, 2013.a. oktoobris toimus nõukogu koosolekul strateegia eelnõu 
esimene lugemine, mille järel käivitati avalik kaasamisprotsess ja korraldati fookusgrupi 
töökoosolek. Kaasamise tulemusel laekunud ning fookusgrupi ettepanekud ja tagasiside on 
koondatud selgituskirja dokumenti, millele on lisatud KÜSK vastused.  



KÜSK juhatus teeb ettepaneku strateegia kinnitada. 
 
Otsustati:  Kinnitada KÜSK strateegia  2014-2020 (lisatud strateegia ja selgituskiri) 
Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 
 
 
3.    Heade ideede konkursi projektide toetuste otsustamine.   
 

-        MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum projekt „Õppides ajaloost“ 
 
Mari-Liis Dolenko teavitas, et kevadel oli taotlus idee lühikirjeldusena arutlusel ning nüüd on  
projekt ekspertide kaasabil esitatud.    
Nõukogu tegi ettepaneku soovitada taotlejal lisada filmile alla subtiitrid nii eesti kui vene keeles 
andes sellega võimaluse näidata filmi ka kuulmispuudega inimestele ning kaasata projekti 
elluviimise perioodil kavandatust rohkem koole ja noori.   
 
Otsustati:  Toetada MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum projekti „Õppides ajaloost“ mahus   
22 256 eurot. 
Hääletamine:  Poolt   8;  Vastu 0. 
 
 
4.    Arendus- ja tugitegevuse toetuste otsustamine.  
 

- EMSL "Arenguprogrammi käsiraamat" 
Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti. 
KÜSK büroo toetab projekti rahastamist.   
 
Otsustati: Toetada EMSL „Arenguprogrammi käsiraamat“  koostamist mahus 9 350 eurot. 
Hääletamine:  Poolt  9;  Vastu  0. 
 
 

5.   2014. aastal rahastatavate suursündmuste toetuste taotluste otsustamine.  
 
5.1.      MTÜ Südamest „Kogukonnamuusikal“ 

Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust. 
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Südamest taotlust „Kogukonnamuusikal“.  
Põhjendus: taotlus ei vasta KÜSK suurürituste konkursi tingimustele, kuna on ühe omavalitsuse 
elanikele suunatud projekt. 
Hääletamine:  Poolt  8; Vastu  1. 
 

5.2.      MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Suur Peeter ja väike Peeter“ 
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust.  Projekt külaliidrite kärajatena soovib keskenduda 
vallaüleste eestkosteühenduste kogemustele ja seeläbi külade edukale koostööle vallaga, 
kogukonna huvikaitse hea tava ning avalike teenuste tutvustamisele.  
KÜSK büroo seisukoht on, et projekti idee on vajalik, kuid projekti koostamisel tuleb taotlejal 
konkretiseerida projekti eesmärki ning oodatavaid tulemusi. 
Nõukogu nõustus büroo seisukohaga ning  soovitas ka projekti elluviimisel tähelepanu pöörata ka 
sihtgrupi seostele haldusterritoriaalse reformi temaatikaga   



 
Otsustati:  Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Suur Peeter ja väike Peeter“ ning 
taotlejal esitada konkreetne projekt arvestades nõukogu soovitusi toetuse eelarvega kuni  14 400 
eurot. 
Hääletamine.  Poolt   9;  Vastu  0 

 
5.3.  MTÜ Punnvõrr „Sääreväristajate 24 tunni kestvussõit“ 

                      KÜSK büroo seisukoht: ei vasta suursündmuste konkursi tingimustele. 
 Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust. 
Otsustati:  Mitte toetada MTÜ Punnvõrr taotlust „Sääreväristajate 24 tunni kestvussõit“, 
Põhjendus: taotlus ei vasta KÜSK suurürituste konkursi tingimustele, kuna on spetsiifiline 
valdkondlik projekt ning ei oma selle konkursi raames oodatavat laiemat mõju 
kodanikuühendustele. 
Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu 3.   
 

5.4.      MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing „Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014“ 
Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti. 
KÜSK büroo seisukoht taotluse suhtes: taotluse esitamise ajal vastab taotlus suurürituste 
konkursi tingimustele. Ida-Virumaa vabaühendused vajavad jätkuvalt neid ühendavaid 
ettevõtmisi. Foorum on kavandatud väga paljude tegevustega. Taotletav KÜSK toetus 26 465,90 
eurot. 
Nõukogu soovitas projekti edasiarendamisel: 1) teha sisulist koostööd ka teiste piirkonna 
arendusorganisatsioonidega, projekti esitamise faasiks peavad olema peetud juba konkreetsed 
läbirääkimised rollide osas 2) projekti eelarve tuleb üle vaadata ning lähtuda reaalsetest ja 
vajalikest kuludest, nt osalejate transpordi eest ei ole õigustatud maksmine, muudki kulud tuleb 
kriitiliselt üle vaadata. 
 
Otsustati: Toetada MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing taotlust „Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna 
Foorum 2014“ ning taotlejal esitada konkreetne projekt selle rahastamise otsustamiseks 
arvestades tehtud ettepanekuid. 
Hääletamine:  Poolt   9;  Vastu 0 
 

5.5.      MTÜ YFU Eesti „Vabatahtlike juhtimiskonverents“ 
 

Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust.  
 
Otsustati: Mitte toetada MTÜ YFU Eesti  „Vabatahtlike juhtimiskonverents“ taotlust. 
Põhjendus: taotlus ei vasta KÜSK suurürituste konkursi tingimustele, kuna  on ennekõike 
suunatud taotleja liikmeskonnale ja eesmärk ja selle saavutamine taotlusest ei selgu. 
Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  1 
 

5.6.      SA Eestimaa Looduse Fond „Teeme Ära talgupäev 2014“ 
 
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust. 2014. aastal kavandatakse keskenduda liikumisaastale ja 
spordirajatiste korrastamisele. KÜSK on traditsiooniliselt toetanud talgupäeva läbiviimist.  Ilmselt 
on võimalusi talgupäev korraldada küsitust väiksema eelarvega.   
 



Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond taotlust „Teeme Ära talgupäev 2014“ ning 
taotlejal esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  44 000 eurot.  
Hääletamine:  Poolt   8; Vastu  0.   Daniel Juhhov  taandas end küsimuse arutamisest. 
 

5.7.      MTÜ Põliseestlased „Rahvastikuarengu suveseminaride läbiviimine“ 
 
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust. 
 
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Põliseestlased taotlust „Rahvastikuarengu suveseminaride 
läbiviimine“.  
Põhjendus: taotlus ei vasta KÜSK suurürituste konkursi tingimustele, kuna kavandatavad 
tegevused on oma sisult suuantud ennekõike ühe mittetulundusühingu vaadete levitamiseks 
ning ei selgu Eesti vabaühenduste võimestamine tegevussuutlikkuse kaudu. 
Hääletamine:  Poolt   9; Vastu 0. 
 

5.8.      Maakondlikud Arenduskeskused „Ühisnädal 2014“ 
 
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlus. 
 
Otsustati:  

1. Toetada Maakondlikud Arenduskeskused taotlust „Ühisnädal 2014“ ning 
taotlejatel esitada konkreetsed projektid toetuse kogueelarvega kuni 51 611 
eurot. 

2.  „Ühisnädal 2014“ ühisturunduse  projekti osas teeb lõpliku toetamise otsuse 
nõukogu, maakondlike arenduskeskuste projektide osas juhatus. 

Hääletamine:  Poolt  9; Vastu 0 
  
 

5.9.      EMSL „Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine, vabaühenduste suvekooli 
korraldamine“ 

 
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust: mõlemad on pika traditsiooniga tegevused, mida KÜSK on 
toetanud 
 
Otsustati:  

1. Toetada taotlust ajakirja Hea kodanik väljaandmiseks ja vabaühenduste suvekooli 
korraldamiseks ning taotlejal esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  39 857, 60 
eurot. 

2. Teha taotlejale ettepanek, et taotluses oleks esitatud ajakirja Hea Kodanik numbrite 
ilmumise kuud. 
Hääletamine:  Poolt   9; Vastu 0.   
  
 

5.10.      EMSL „Arvamusfestival 2014“ 
 

Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust.   
 



Otsustati:  Toetada EMSL taotlust „Arvamusfestival 2014“ ning taotlejal esitada konkreetne 
projekt toetuse eelarvega kuni  7000 eurot. 
Hääletamine:  Poolt  9; Vastu  0. 
 
 

5.11.   MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Märka vabatahtlikku!, üleriigiline vabatahtlike 
tunnustusüritus“ 

 
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlust.  2013.a. tunnustusüritus oli väga hästi korraldatud. KÜSK 
büroo toetab taotlust. 
 
Otsustati:  Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku!, üleriigiline 
vabatahtlike tunnustusüritus“ ning taotlejal esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  
10 000  eurot.  
Hääletamine:  Poolt   9;  Vastu  0. 
 
 
 6. Uuringud 2014 
 

6.1.  MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus „Võrgustik-valimised – parem võimalus   
vabaühendustele!“      

 
Otsustati:  Mitte toetada MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus „Võrgustik-valimised – parem 
võimalus vabaühendustele“.  
Põhjendus: taotlus ei vasta piisavalt KÜSK kodanikuühiskonna uuringute konkursi tingimustele. 
Hääletamine:  Poolt    9;  Vastu 0.   

 
6.2.  MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit „1. klassis õppivatele lastele koduste õpiülesannete 
andmise ulatuse, mahu ja põhjuste uuring“ 

 
Otsustati:  Mitte toetada MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit „1. klassis õppivatele lastele koduste 
õpiülesannete andmise ulatuse, mahu ja põhjuste uuring“ taotlust. 
Põhjendus:  taotlus ei vasta KÜSK kodanikuühiskonna uuringute konkursi tingimustele. 
Hääletamine:  Poolt   9; Vastu 0. 
  

6.3.  SA Poliitikauuringute Keskus Praxis „Avalike teenuste üleandmise olukorda 
kaardistav uuring“ 

 
Otsustati:  Toetada SA Poliitikauuringute Keskus Praxis „Avalike teenuste üleandmise olukorda 
kaardistav uuring“ taotlust summas kuni 20 000 eurot, tingimusel, et konkreetse uuringuprojekti 
esitamisel kooskõlastatakse see kodanikuühiskonna arengukava koostamise ajakavaga 
eesmärgiga anda arengukava koostamisse. 
Hääletamine:  Poolt   9 ;  Vastu 0. 

 
6.4. MTÜ Linnalabor „Kogukonna-uuringu tegemine“ 

 
Otsustati:  Toetada taotlust põhimõtteliselt ning teha taotlejale  ettepanek põhjalikult kriitiliselt 
üle vaadata uuringu eelarve ning esitada seal uuringu metoodika.   



Hääletamine:  Poolt  8 ;  Vastu 1. 
 
6.5. KUAK „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014“ 

 Agu Laius: Võttes arvesse, et 2014. aastal koostatakse uus kodanikuühiskonna arengukava, siis 
sisendina sellesse väärib toetamist KUAK uuringukavandi alusel uuringu läbiviimine. 
 
Otsustati:  Toetada KUAK „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014“ taotlust 
summas kuni 49 750 eurot, tingimusel et kulusid põhjendatakse ning ajakava sidustatakse 
kodanikuühiskonna arengukava koostamisega eesmärgiga saada uuringust sisendit 
arengukavasse.   
Hääletamine:  Poolt   9:  Vastu 0.   
 
 
7.  KÜSK 2014. aasta halduskulude eelarve, finantsplaan, tegevuskava ja tulemused    

 
Agu Laius tutvustas KÜSK 2014.a. tegevusi ja nende rahastamise finantsplaani.  KÜSK finantsplaan 
on koostatud lähtudes KÜSK strateegiat 2014 – 2020 ja siseministeeriumi riigieelarvelise toetuse 
lepingu põhimõttest, mille kohaselt 2013.a. kasutamata jäänud vahendid lisatakse 2014.a. 
riigieelarvest eraldatud toetusele. 
Halduskulude osakaal on planeeritud ligikaudu 2013.a tasemel. Suurenenud on pisut töötajate 
koolitus- ja motivatsioonikulude osakaal. 
 
Protokolliline otsus:  nõustuda põhimõtteliselt esitatud finantsplaani ja halduskulude eelarve 
eelnõudega ning juhatusel esitada nõukogule otsustamiseks korrastatud finantsplaan 2013.a. 
lõpu seisust lähtuvalt ja arutelu käigus esiletoodud seisukohtade alusel korrigeeritud 2014.a. 
halduskulude eelarve.    
 
 
8.  KÜSK siseauditist 
 
Otsustati:  Arvestades, et KÜSK bilansimaht võib bilansipäeva seisuga ulatuda seaduses 
ettenähtud piirini, kavandada KÜSK halduskulude eelarves vahendid kuni 2500 eurot siseaudiitori 
teenuse tellimiseks. 
Hääletamine:  Poolt   8 ;  Vastu  0. 
 
 
9.      Heade ideede konkursi idee lühikirjelduste osas seisukoha kujundamine. 
 

-  MTÜ JCI Rakvere "Vabaühenduste arendamine avaliku esinemise, koosoleku     juhtimise 
ja meediasuhtluse kasutamise kaudu";   
 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ JCI Rakvere idee  „Vabaühenduste arendamine avaliku esinemise, 
koosoleku juhtimise ja meediasuhtluse kaudu“ arendamist projektiks.  
Põhjendus: koolituste korraldamiseks on võimalik taotleda vahendeid teistest 
rahastamisallikatest, mille tõttu ei vasta taotlus heade ideede konkursi tingimustele. 
Praegu kuulub vabaühendustele koolituse korraldamine MAK-võrgustiku kompetentsi ja 
pädevusse. KÜSKil ei ole finantsilist võimalust tagada neil teemadel üle-riigilist analoogiliste 
taotluste rahuldamist, ühe maakonna eelistamine ei ole põhjendatud. 



Hääletamine:  Poolt  8 ;  Vastu  0  
 

-   SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev „Heategevusfondi Minu Unistuste   Päev 
professionaliseerumine“; 

 
Otsustati:  

1. Mitte toetada SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev idee „Heategevusfondi Minu 
Unistuste Päev professionaliseerumine“ arendamist projektiks, kuna ei vasta piisavalt heade 
ideede konkursi tingimustele. 

2. Soovitada taotlejal kaaluda projekti esitamist arenguhüppe taotlusvooru.  
Hääletamine:  Poolt   8;  Vastu  0. 
 
 
10.  KÜSK põhikirja muutmisest. 
 
Arutati KÜSK põhikirja punkti 3.2. osas selle muutmise vajadust asutajaõiguste teostaja poolt 
nimetatavate nõukogu liikmete osas punkti 3.2. sätte teise lause osas sisu muutmist. 
 
KÜSK põhikiri: 
3.2 Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab 
asutajaõiguste teostaja, konsulteerides eelnevalt Põhikirja punktis 3.1 nimetatud 
valitsuskomisjoniga. Nõukogu liiget ei või määrata rohkemaks kui kaheks järjestikuseks Põhikirja 
punktis 4.4 sätestatud perioodiks. 
 
Nõukogu seisukoht: ei ole vajadust KÜSK põhikirja punkti 3.2 muuta. 

 
11 . KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 
Otsustati:  Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub  29. jaanuaril  2014, kell 15.00 KÜSK büroos, 
Toompuiestee 33a. 
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