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Koosoleku avamine. 

 

Koosoleku juhatas sisse KÜSK nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson. 

 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 

 

1. Riigikontrolli kontrolliaruande eelnõust ja märgukirjast KÜSK kontrollimise 

kohta 

 

Nõukogu liikmed olid tutvunud riigikontrolli kontrolliaruande eelnõuga riigi asutatud sihtasutustele 

toetuse andmise ja nende sihipärase kasutamise auditi tulemustega ja märgukirjaga KÜSK-ile.  

Nõukogu tunnustas KÜSK meeskonda, kuna kontrolliaruandes ja märgukirjas ei olnud riigikontrolli 

poolt ühtegi negatiivset märkust KÜSK osas.  

 

 Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

2. KÜSK 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

 

 

Nõukogu liikmed olid tutvunud KÜSK 2013.a majandusaasta aruandega. 

 

Agu Laius teavitas täiendavalt nõukogu, et praegusel tasemel riigieelarvelise toetuse vahendite 

eraldamise jätkamisel KÜSKile hakkab vahendeid nappima, kuna senise töö tulemusel on KÜSK 

ette valmistanud märkimisväärsel arvul uusi KÜSK toetuse taotlejaid. Norra VÜF ja Šveitsi VÜF 

programmid lõppevad 2014. aastal ning nende rahastamisallikate ärajäämisel orienteeruvad 

täiendavad taotlejad KÜSK toetusvõimalustele. Seda kinnitas ka KÜSK viimane taotlusvoor 

(AH14), kuhu esitati 199 taotlust, millest KÜSK sai rahuldada vaid 41 taotlust. Varem said toetust 

ligi pooled esitatud taotlused, nüüd vaid 20% taotlejatest.  Järgmistel aastatel ilma ressurssi 

suurendamata võib see olukord veelgi enam pingestuda. 

 

Otsustati: Kinnitada 2013.a. majandusaasta aruanne 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. 

 

 

3. Vabaühenduste välisrahastatud projektide omafinantseeringu osalise toetamise 

tingimuste kinnitamine 

 

Agu Laius tutvustas välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu osalise toetamise konkursi 

tingimusi. 

 

 

Otsustati: Kinnitada tingimused (lisatud). 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. 

 



 

4. Reisitoetuse tingimuste kinnitamine 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas reisitoetuste  konkursi tingimuste muudatusi.   

 

Otsustati: Kinnitati reisitoetuste tingimused (lisatud). 

Hääletamine: Poolt 6;  Vastu 0.   

 

 

5.  KÜSK  hindamisekspertide nimetamine 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas hindamisekspertide valimise protsessi. Kokku laekus 60 avaldust. 

Esmase kandideerimisdokumentide hindamise alusel valis büroo välja 36 kandidaati, kellest 28le 

(kellega ei olnud KÜSKil varasemat kokkupuudet) saadeti kodutööks taotlusvooru AH14 üks 

projekt hindamiseks, taotluse esitanud ühingu nõusolekul. 

 

Otsustati: Kinnitada hindamisekspertideks Jaan Aps, Aivar Ilves, Kaisa Linno, Ingi 

Mihkelsoo, Eha Paas, Kadri Pau, Rasmus Pedanik, Alari Rammo, Helmi Tampere, Kadri 

Tillemann. 

Hääletamine: Poolt 6 ; Vastu 0 . 

 

 

6. Kodanikuühiskonna Ühisnädala ühisturunduse taotluse toetamise otsustamine 

 

Tarmo Treimann, vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator, tutvustas Ühisnädala 

ühisturunduse projekti. Sel aastal viib Ühisnädala ühisturunduse läbi SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus.  

 

Otsustati: Toetada SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse taotlust „Ühisnädala 

ühisturundus 2014“ summas 13 297 eurot. 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0, Demis Voss taandas end. 

 

 

7. Vabatahtlike 2014.a. tunnustamisürituse taotluse toetamise otsustamine 

 

Tarmo Treimann, vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator, tutvustas vabatahtlike 

tunnustamisürituse projekti. Tunnustamisüritust viib läbi MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant. 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku!“       

summas  10 000 eurot. 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0,  Madle Lippus taandas end. 

 

 

8. Praxise uuringuprojekti „Avalike teenuste osutamise olukorra kaardistus“ 

toetamise otsustamine 

 

Tarmo Treimann, vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator, tutvustas Praxise uuringutaotlust 

ning taotlust suurendada KÜSK toetussummat  20 000 eurolt 22 500 eurole.  

Nõukogu ei toetanud toetussumma suurendamist 22 500 eurole. 

 



Otsustati: Toetada Praxise uuringuprojekti „Avalike teenuste osutamise olukorra 

kaardistus“ summas 20 000 eurot. 

Hääletamine: Poolt 3; Vastu 3.  Otsus vastu võetud vastavalt KÜSK põhikirja punktile 

4.10. 

 

 

9. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu vaidest arenguhüppe taotlusvoorus taotluse 

mitterahuldamise kohta 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu vaiet (lisatud) ja selgitas taotluste 

menetlemise ja hindamise läbiviimist. 

Nõukogu arutas KÜSK büroo ja juhatuse tegevust taotlusvooru taotluste ja MTÜ Eesti Pensionäride 

Ühenduste Liit taotluse menetlemisel ja järeldas, et kõiki taotlusi, nende hulgas MTÜ Eesti 

Pensionäride Ühenduste Liit taotlust, on menetletud vastavalt taotlusvooru tingimustes sätestatule. 

 

Otsustati: Mitte rahuldada MTÜ Eesti Pensionäride Ühenduste Liit vaiet. 

Põhjendus: Taotluse menetlemisel ja hindamisel on KÜSK juhatus järginud kõiki 

taotlusvooru tingimustes kehtestatud nõudeid. 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. 

 

 

10. MTÜ Päästeliidu vaidest arenguhüppe taotlusvoorus taotluse mitterahuldamise 

kohta 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas MTÜ Päästeliit vaiet (lisatud) ja selgitas taotluste menetlemise ja 

hindamise läbiviimist. 

Agu Laius selgitas, et kuna hindamisekspertide töökoosolekul arutati läbi ka ühe hindaja antud 

madalad hindepunktid ning kõik eksperdid jäid oma põhjenduste ja hinnete juurde ning juhatusel ei 

olnud alust antud projekti osas ekspertide hindamistulemuste alusel tehtud ettepanekut muuta, siis 

juhatus lähtus otsuse tegemisel hindajate antud koondhinde ja töökoosoleku ettepanekust taotluste 

rahuldamise ja mitterahuldamise osas, arvestades taotlusvoorus taotluste toetamiseks kavandatud 

vahendite mahtu. 

Nõukogu arutas KÜSK büroo ja juhatuse tegevust taotlusvooru taotluste ja MTÜ Päästeliit taotluse 

menetlemisel ja järeldas, et kõiki taotlusi, nende hulgas MTÜ Päästeliit taotlust, on menetletud 

vastavalt taotlusvooru tingimustes sätestatule. 

Nõukogu tutvus KÜSK juhatuse otsuse, seda põhjendava osaga ja hindamisekspertide poolt esitatud 

kommentaaridega taotluse kohta ning pidas otsuses esitatud põhjendusi ebapiisavaks ja seetõttu 

taotlejale esitatud ekspertide kommentaare eksitavateks juhatuse otsuse põhjendusena. 

 

Otsustati: KÜSK juhatusel vaadata üle MTÜ Päästeliit taotluse kohta tehtud otsus selle 

põhjenduste ja taotleja teavitamisest hindamisekspertide esitatud kommentaaride osas.  

Hääletamine: Poolt 4; Vastu 2  

 

 

11. Avalikke teenuseid pakkuvate vabaühenduste arenguprogrammi pakkumuste 

komisjoni moodustamisest 

 

Mari-Liis Dolenko esitas avalikke teenuseid pakkuvate vabaühenduste arenguprogrammi 

pakkumuste komisjoni KÜSK büroo ettepanekud. 

 



Otsustati: Kinnitada avalikke teenuseid pakkuvate vabaühenduste arenguprogrammi 

pakkumuste komisjon koosseisus: Demis Voss - KÜSK nõukogu liige, Marten Lauri -

siseministeeriumi peaspetsialist ja Maris Pajula - KÜSK koordinaator. 

                Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. 

 

12. Hea idee projekti toetamise otsustamine 

 

12.1 EMSL – projekt „Strateegilise filantroopia fondi asutamise 

ettevalmistamine Eestis“ 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas nõukogu toetatud idee alusel valminud projekti ja ekspertidelt saadud 

hinnanguid.  

 

                Otsustati: Toetada EMSLi projekti „Strateegilise filantroopia fondi asutamise   

ettevalmistamine Eestis“ summas 15 457,62 eurot. 

                 Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. 

 

12.2 MTÜ Raplamaa Noored – projekt „Vabatahtlikuks – mängides!“ 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas nõukogu toetatud idee alusel valminud projekti ja ekspertidelt saadud 

hinnanguid. Taotleja on vastavalt nõukogu liikmete antud soovitustele laiendanud projekti tegevusi, 

haaret. 

 

                Otsustati: Toetada MTÜ Raplamaa Noored projekti „Vabatahtlikuks – mängides!“ 

summas 13 576 eurot. 

                 Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1. 

 

 

13. Seisukoha andmine KÜSK põhikirja muutmise kohta 

 

Agu Laius tutvustas vajadust muuta KÜSK põhikirja ja selgitas, et KÜSKi tegevus on juba praegu 

kooskõlas riigieelarve seaduse kaudu muudetud riigivaraseaduse põhimõtetega. 

Nimetatud  muudatus KÜSKile olulisi täiendavaid kohustusi kaasa ei too. Asutajaõiguste teostaja 

on vastavalt riigivara seaduses tehtud muudatustele ning KÜSK põhikirja punktile 4.6.1  „KÜSKi 

põhikirja muutmise ettepaneku või seisukoha andmine asutajaõiguste teostajale“ teinud KÜSK 

nõukogule ettepaneku täiendada KÜSK põhikirja järgmiselt, mille kohta soovib saada nõukogu 

seisukohta: 

 

1.  Muuta KÜSK põhikirja ja lisada täiendavad punktid põhikirja punkti 5.8 järele. 

 

1.   KÜSK kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama 

sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduses esitatud eelarvepositsiooni ja netovõlakoormuse 

reeglitele ning riigieelarve seaduses kehtestatud piirangutele. 

2.  KÜSK koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduses sätestatud nõuetele vastavalt 

finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel. 

 

Otsustati: Nõustuda asutajaõiguste teostaja ettepanekuga muuta KÜSK põhikirja tulenevalt 

riigieelarve seaduses sätestatule ja lisada KÜSK põhikirja järgnevad punktid punkti 5.8 järele 

ning muuta vastavalt järgnevat numeratsiooni: 



1.           KÜSK kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab 

vastama sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduses esitatud eelarvepositsiooni ja 

netovõlakoormuse reeglitele ning riigieelarve seaduses kehtestatud piirangutele. 

2.           KÜSK koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduses sätestatud nõuetele vastavalt 

finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel. 

       Hääletamine: Poolt 6 ; Vastu  0. 

 

14. Heade ideede lühitaotluste projektiks arendamise osas konsulteerimine 

 

14.1 MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) „ Action Learning pilootprojekt“ 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas ideed. Büroo seisukoht: huvitav mõte, mis vääriks teostamist.  

 

Nõukogu liikmed esitasid arutelu käigus taotluse osas järgmisi seisukohti: Idee lühikirjelduses 

väljatoodud vabaühenduste juhtide/mentorite arendamise meetodi Action Learning uuenduslikkust võrreldes 

teiste kasutatavate meetoditega ei ole piisavalt selgitatud, mistõttu ei ole võimalik seda käsitleda  

uuenduslikuna heade ideede konkursi mõistes. Taotluses jääb ebaselgeks selle meetodi selge mõju ja 

uudsusest tekkiv lisandväärtus sihtrühmale. Välja ei ole toodud selge erisus praegustest vabaühenduste 

arengu- ja mentorprogrammidest ja erinevatest nõustamise ja coachingu meetoditest. Samuti ei selgu 

taotlusest selge erisus vabaühenduste seniste arenguprogrammide sihtrühmadest. 

 

                       14.2 MTÜ Põliseestlased „ Kodanikeühiskonna jätkusuutlikkuse alused kaasaegses 

infoühiskonnas“. 

 

       Mari-Liis Dolenko tutvustas ideed ja esitas esialgse büroo seisukoha: idee tekitab küsimusi ja ei 

veena. 

Nõukogu liikmed esitasid arutelu käigus taotluse osas järgmisi seisukohti: Taotlusest jäi ebaselgeks, 

milline on selgelt defineeritud probleem Eesti kodanikuühiskonnas, mida soovitakse lahendama hakata. 

Sellest lähtuvalt on ebakonkreetne kavandatava projekti eesmärk, mis omakorda tähendab, et ei ole võimalik 

hinnata projekti elluviimisel saavutatavaid tulemusi. 

Kogu kodanikuühiskonna käsitlemine projekti sihtgrupina näitab taotluse ettevalmistamise pealiskaudsust. 

Projekti tegevused õppematerjali koostamisena ja õppefilmi valmistamisena on esitatud nii, et puudub 

võimalus aru saada, mida need sisaldavad ning milleks ja kellele need vajalikud on ja kuidas aitavad 

saavutada projekti eesmärki.  

Projekti tulemused on sõnastatud väga üldiselt ja nende saavutamist ei ole võimalik projekti elluviimise järel 

hinnata ega kontrollida. Sellest lähtuvalt ei ole ka esitatud meetodeid võimalik hinnata.  

Projekti eelarve kulud ja suur maht ei ole põhjendatud. Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldusest selgub, et 

võimalikud osalevad MTÜd suudavad esitatud tegevusi jätkata iseseisvalt ning toetust on lubanud ka 

ettevõtjad. Seda arvestades ei ole ka põhjendatud täiendavalt väga suure rahalise toetuse taotlemine 

riigieelarvelistest vahenditest. 

 

 

15. KÜSK 2015.a. taotlusvoorude teemade osas arutelu ja kaasamise käivitamine 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas järgmise aasta olukorda taotlusvoorude osas. 2015.a on võimalik läbi 

viia kaks taotlusvooru. KÜSK büroo pakub, et võiks avada KÜSK 2015.a. korraldatavate 

taotlusvoorude osas arutelu ja sihtgrupi kaasamise sellesse arutelusse. Nõukogu otsustab 

korraldatavad taotlusvoorud järgmisel koosolekul. Arenguhüppe taotlusvoor on ennast õigustanud, 

võimalik on kavandada ka veel üks rohkem fookustatud taotlusvoor. 

Nõukogu liikmed tõid fokuseeritud taotlusvooru teemadena esialgselt esile vabaühenduste 

finantsvõimekuse ja Ida-Virumaa vabaühenduste võimekuse arendamise teemade olulisuse. 

 

 



16. KÜSK 2014 7. – 8. augustil toimuva arendusseminari rahastamisest 

 

Agu Laius esitas ettepaneku suvise arendusseminari teemaks võtta EKAK, mis on KÜSK tegevuse 

üks alusdokument. Samas on EKAK kehtinud juba 12 aastat ning vajab arutamist selle uuendamine. 

2014.a. sügisel toimub Riigikogus järjekordne EKAKi elluviimise riikliku tähtsusega arutelu. 

Seminarile kutsutakse KÜSK nõukogu liikmed, hindamiseksperdid, valdkonna olulisemate 

vabaühenduste esindajad, KÜSK töötajad. Kalkulatsioonide alusel kujuneb arendusseminari 

maksumuseks kuni 5500 eurot. 

 

Otsustati: Rahastada KÜSK 2014.a arendusseminari korraldamist summas 5500 eurot 

KÜSK finantsplaani tegevusvaldkonna 3 tugi- ja arendustegevuste vahenditest. 

           Hääletamine: Poolt: 6; Vastu  0. 

 

 

17. Informatsioon  

 

17.1  Projekti Eestimaa eeskujud tulemustest – Merilin Piipuu. 

 

Merilin Piipuu tutvustas projekti. Projekti eesmärk oli levitada noorte head eeskuju teistele noortele. 

KÜSK toetas just levitamise poolt. Projekti raames korraldati hea eeskuju konkurss ja koguti 

seejärel parimad lood raamatusse, mida jagati tasuta koolidele ja pandi ka müüki. Raamatus on 

toredad lood lastest, kes aidanud lastekodulapsi, korraldanud memmedele pikniku, loonud oma 

muuseumi jne. Kajastatud oli 15 lugu, iga maakond oli esindatud. Hiljem korraldati veel 

inspiratsiooniõhtuid, kus  lugude kangelased said sõna. Eriti hästi tulid kaasa just maanoored. 

Raamatu levitamine oli väga oluline, KÜSKi poolsed küsimused, utsitamine andis keskme sellele 

projektile. Inspiratsiooniõhtutel said kohalolijad mõelda sellele, mida nemad saaksid ära teha. 

Raamatu tiraaž 1000. 

 

Nõukogu pidas vajalikuks esitada kõigi ellu viidud heade ideede projektide tulemuste ülevaade 

nõukogu koosolekul. 

 

 

17.2  AH14 taotlusvooru läbiviimise tulemustest 

 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate aasta algul läbi viidud AH14 taotlusvoorust. 17 üleriigilist ja 24 

piirkondlikku taotlust said toetuse. Taotlusi kokku 199. Seega toetatute protsent 20. Taotlustest 

selgus, et vabaühingutel on arenguvajadusi nn seinast-seina. KÜSK büroo soovib edaspidi 

analüüsida, mis arenguvajadused on neil taotlejatel, kes meile taotluse esitasid.  

Väga hästi võeti taotlejate poolt vastu tingimustes antud võimalus taotleda ühingule projekti kaudu 

üld- ja arenduskulusid kuni 15%, mille kohta ei ole vaja esitada KÜSK-ile finantsaruannet. 

Esimene selline taotlusvoor õnnestus igati. Siiski peame saadud kogemuse alusel teatud 

taotlusvooru tingimusi täpsustama ja hindamiseksperte sellise taotlusvooru taotluste hindamiseks 

paremini koolitama ja ette valmistama. 

 

 

17.3  VÜF-SP11 taotlusvooru tulemustest 

 

Agu Laius andis ülevaate Šveitsi Vabaühenduste Fondi  SP11 taotlusvoorust. Teenuseid käivitasid 

projekti raames 14 vabaühendust ja fondi kaudu vajalikke teenuseid saanud sihtgruppe on seinast 

seina – enneaegsete ja erivajadustega laste vanemad, perevägivalla all kannatanud, vanurid, 

toimetulekuraskustes pered, vaegnägijad, vanglast vabanenud, liikumispuudega inimesed, 



meeleoluhäiretega vanemad, pikaajalised töötud jne. Tuntust oma tegevusega on kogunud Eesti 

Pimemassööride Ühing, Tähtvere Avatud Naistekeskus ja Tallinna Naiste Kriisikodu, samuti MTÜ 

Avitus, BKI ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut ning MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus. 

Taotlusvooru võib pidada kordaläinuks ja KÜSK on saanud tunnustust selle käivitamise eest nii 

taotlejatelt kui ka Šveitsi partnerilt. 

 

 

17.4  Juhatuse otsustest reisitoetuste taotluste osas 

 

Agu Laius tutvustas reisitoetuste taotluste rahastusotsuseid. Toetatud:  

MTÜ Spordiaasta raames kutsuti „Spordikorralduse Inspiratsioonipäevale 2014“ esinema Guin 

Batten, kes esines ettekandega teemal „Vabatahtlike roll spordi suursündmuste edus“. Toetus 

summas 760 eurot.  

MTÜ Rahvakultuuride Keskus taotluse raames kutsutakse festival-konkursile Narva kevad osalema 

žürii liikmena Lucius Pinkosh ja Ljubov Lavnejeva, kes juhendavad ka meistriklassi. Toetus 

summas 719 eurot.  

Vahur Luhtsalu osaleb konverentsil „Unconditional Basic Income: Emancipation European 

Welfare“, kus esineb ettekandega „Learning-by-doing: How we jumped on the  ECI-UBI train and 

what are the learned lessons“. Toetus summas 452 eurot. 

 

Nelja esitatud taotlust juhatus ei rahuldanud ja informeeris neist nõukogu. 

 

 

18. Arutelu KÜSK nõukogu e-hääletuste läbiviimise korraldamisest 

 

Arutati nõukodu  e-hääletamise korraldamist.  

Otsustati: KÜSK juhatusel üldjuhul esitada kõik kuu jooksul laekunud ja e-hääletamise teel 

otsustamist vajavad  eelnõud e-hääletamise käivitamiseks kord kuus. 

 

 

19. Nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine 

 

KÜSK büroo esitas palve järgmise koosoleku osas: arvestades, et VÜF suurprojektide toetamine 

vajab otsustamist enne 1. augustit, mis on abikõlblikkuse perioodi algusaeg, siis korraldada 

koosolek hiljemalt juuli teises pooles. 

Otsustati: Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 1. juulil 2014 kell 14.00 KÜSK büroos, 

Toompuiestee 33a.  

 

 

 

Juhatas:             Protokollis: 

 Kristiina Tõnnisson                            Agu Laius 

Nõukogu liikmed: 

 Madle Lippus 

Raido Roop 

Kaia Sarnet  

Toomas Trapido 

Arho Tuhkru 

Maiu Uus  

Rainer Vakra  

Demis Voss 



 

 

  
 


