
Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-20, 28. oktoober 2021. a. 

Kell 14:00-16:00. 

 

Koht: Siseministeerium, Pikk 61, Tallinn 15065 

Toimumise aeg: 28.10.2021 

Algus kell 14:00, lõpp kell 15:55 

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees 

Protokollis: Anneli Roosalu, juhatuse liige 

 

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Viljam Borissenko, Irene Käosaar, Agu Laius, Kaur Siruli, 

Aage Õunap, Avo Üprus. 

Külalisena osalesid: Anneli Roosalu (KÜSK), Sandra Paulus (KÜSK), Marten Lauri (Raivo Küüti 

asendajana videosilla vahendusel). 

Puudusid: Raivo Küüt 

 

PÄEVAKORD: 

1. Eelarve info Siseministeeriumilt 

2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022 aasta taotlusvooru  tingimuste 

kinnitamine 

3. Lähteülesande  „Vabaühenduste tegevusvõimekuse kaardistamine/KÜSKi toetuste mõju“ 

kinnitamine 

4. Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2022 aasta tingimuste 

kinnitamine 

5. Suursündmuste toetamine aastal 2022 

6. Kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlemise dokumentide arutelu ja kinnitamine. 

7. Jooksvad küsimused ja info 

 

Koosoleku avamine. 

 

Aage Õunap avas koosoleku ja tegi ettepaneku panna päevakorra esimeseks punktiks eelarve info 

Siseministeeriumilt ning kinnitada esitatud päevakord. 

 

Irene teavitas, et lahkub kell 15.45. Võetud teadmiseks. 

 

Otsustati:  kinnitada päevakord. 

 

1. Eelarve info Siseministeeriumilt 

 

Marten Lauri andis teada et Valitsus on andnud ministeeriumitele ülesande leida eelarves 

kokkuhoiukohti. See puudutab Siseministeeriumis kõiki valdkondi. Ülesanne on kokkuhoiukohti leida 

eelkõige aastateks 2022-2023. 2024. a. puudutavat kokkuhoiu prognoosi ei ole. Otsuseid 

Siseministeeriumi poolt veel tehtud ei ole.  

Summad KÜSKi eelarve osas, mida ministeeriumi rahandusosakond on välja arvutanud: 

- Aastaks 2022 kokkuhoiu stsenaarium 4,8% ulatuses ehk 85 000 eurot (2021. a. eelarve baasil); 

- Aastaks 2023 kokkuhoiu stsenaarium 6,1% ulatuses (2021. a. eelarve baasil) ehk 100 00 eurot. 

 

Olukorda leevendab ilmselt 2023. a. avanev struktuuritoetuste periood.  



 

KÜSIMUS: Kas tegemist on juba ministeeriumi poolse otsusega? 

VASTUS: Ei ole, piirsummad on andnud rahandusosakond. 

 

Arutelu: Ei saa nõustuda, põhjenduseks, et KÜSKi tulubaas ei ole KÜSKi asutamisest alates kasvanud, 

samas kui eelarve on kasvanud teistel Siseministeeriumi haldusalas tegutsevatel asutustel. Pidevalt on 

olnud arutlusel KÜSKi alafinantseeritus aastate lõikes. Lisaks oli KÜSKi Viljandisse kolimine 

suunatud kokkuhoiu efekti saamiseks. Nendele kahele asjaolule tuginedes ei saa nõustuda KÜSKi 

tulubaasi vähendamise ettepanekuga.  

Tuleb kujundada KÜSKi nõukogu seisukoht ning edastada see Siseministeeriumile esimesel võimalus. 

 

Otsustati: võtta teadmiseks ning saata KÜSKi nõukogu seisukoht Siseministeeriumile. 

 

2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022 aasta taotlusvooru  tingimuste 

kinnitamine. 

 

Anneli andis ülevaate Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022 aasta taotlusvooru   tingimustes 

on mõned sõnalised täpsustused ja täiendused. Sisuline täiendus on arengueksperdi hinnangu lisamine 

toetuse saaja aruandele.  

ARUTELU: tingimuste punktide muudatused: 

5.5. Kui esitatud taotluse kontrollimisel ilmneb, et taotluses esinevad vormilised puudused, mis 

takistavad taotluse läbivaatamist, antakse nende kõrvaldamiseks kolm tööpäeva. Tähtajaks nende 

puuduste kõrvaldamata jätmisel ei tunnistata taotlust nõuetele vastavaks. 

6.3.Aruanne koosneb kolmest osast: 

6.3.3.vabas vormis arengueksperdi antud hinnang valminud tegevuskavale või äriplaanile. 

 

KÜSIMUS: Kas on teada, mis on vormilised puudused, mida haldusmenetluse seaduse alusel tuleb 

lubada parandada? 

VASTUS: Haldusmenetluse seaduse paragrahv 15 alusel on need sisuliselt kõik puudused, mis 

taotluses ilmnevad.  

 

Nõukogu esimehe ettepanek kinnitada tingimused välja pakutud sõnaliste täpsustustega. 

 

Otsustati: kinnitada vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022 aasta taotlusvooru 

tingimused (Lisa 1). 

 

3. Lähteülesande  „Vabaühenduste tegevusvõimekuse kaardistamine/KÜSKi toetuste mõju“ 

kinnitamine. 

 

Anneli andis ülevaate eelmise koosoleku arutelu põhjal tegin uuringu koostajatele ettepaneku viia läbi 

uuring kogu 2022. kalendriaasta jooksul ning mõõta KÜSKi mõju taotlusvoorude üleselt, st uurimus 

läbi viia kõikide toetuse vormide osas. Esimese uuringu alusel saab hinnata, kas on põhjendatud selle 

kordamine ja millise intervalliga. 

 

KÜSIMUS: Millistest eelarvevahenditest kulud on plaanitud?  



VASTUS: 2020. a. KÜSK tegevuskulude jääkide eelarve realt. 

 

Ettepanek nõukogu esimehelt kinnitada lähteülesanne. 

 

Otsustati: lähteülesanne  „Vabaühenduste tegevusvõimekuse kaardistamine/KÜSKi toetuste 

mõju“ kinnitada (Lisa 2). 

 

4. Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2022 aasta tingimuste 

kinnitamine. 

Sandra Paulus tegi kokkuvõtte Väliseesti väljaannete 2020. a. toetusprogrammi ja selle tulemuste kohta 

ning andis ülevaate 2021. aasta programmi tingimuste muudatustest: 

- Lisatud punktid: 

o 2.5.3. taotleva ühingu registreerimiskinnitus (väljavõte asukohamaa registriandmetest); 

o 2.5.4. taotluse allkirjastanud esindusõiguslike esindajate allkirjaõiguslikkuse kinnitus. 

- Täpsustatud punktis 2.1, et programm on suunatud perioodilistele väljaannetele; 

- Lisatud punkti 5.11.2 hindamiskriteeriumi täiendus projekti tegevuste mõju jätkusuutlikkusele 

hindamise kohta; 

- Selgitatud Välisministeeriumi tõlgendust punktile „3.4 Toetust ei tohi kasutada otseselt tulu 

teenimiseks“ – ei tohi osta nt aktsiaid. Ettepanek lisada sõnastusse lause „Tulu teenimine 

toetatavate tegevuste kaudu on lubatud.“ 

 

ARUTELU: Abikõlblike kulude määratlus tingimustes juba välistab toetuse kasutamise otsese tulu 

teenimise eesmärgil. 

ETTEPANEK: Jätta punkt 3.4 tingimustest välja 

 

Otsustati: Jätta tingimustest välja punkt 3.4 välja ja kinnitada Eesti väliskogukondade 

väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2020. aasta tingimused (Lisa 3). 

 

5. Suursündmuste toetamine aastal 2022 

 

Anneli selgitas, et praeguste tingimuste järgi on toetussumma ülemmäär sündmuse kohta 

maksimaalselt 90% sündmuse kogueelarvest. 2021 aasta taotluste omaosaluse määr on taotluste kaupa 

alates 10% kuni 60%, ettepanek tõsta omaosaluse määra.  

 

ARUTELU:  Millised on varasemad kogemused, kas ideekorje on 2021 aastal esmakordne? 

VASTUS: Varem on olnud ideekorje, samad ühendused esitasid igal aastal samale sündmuse 

formaadile taotluse, mistõttu tehti otsus toetus anda mitmeks aastaks järjest. Tingimused ei tohiks 

piirata uute algatuste taotlemist. Omaosaluse määra tõstmine looks eelistuse sündmustele, mis on 

jätkusuutlikumad. 

 

ETTEPANEK: Muuta Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje 2022 aasta konkursi 

tingimuste punkt 2.5 Toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 70% sündmuse 

kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.  

 



ETTEPANEK: Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje 2022 aasta konkursi 

tingimused kinnitada KSÜKi nõukogu liikmete e-hääletuse teel, ainus muudatus saab olema 

omaosaluse määra muutmine. 

 

Otsustati: seada Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje 2022 aasta konkursi 

tingimustes omaosaluse määr 30%-le ehk muuta tingimuste punktis 2.5. toetussumma 

ülemmäära 70% ja  kinnitada tingimused e-hääletusega. 

 

6. Kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlemise dokumentide arutelu ja kinnitamine. 

 

Anneli andis ülevaate Kogukonna eestvedaja stipendiumi dokumentide aruteludest erinevate 

inimestega, sh Siseministeeriumist, Siseministeeriumi strateegilise partneri Sotsiaalse Innovatsiooni 

Laborist, Maakondlikest Arenduskeskustest vabaühenduste konsultantidega, KÜSK nõukogu 

liikmetega ja meeskonnaga. Kogukonna definitsiooni sõnastuses lähtusime sellest, et ühene ja 

kõikehõlmav definitsioon kogukonna kohta ei ole vajalik, vaid defineerime statuudis kogukonna, mille 

eestvedajat soovime toetada sellest konkreetsest dokumendist lähtudes. 

Definitsioon on: 

Kogukond on käesoleva kogukonna eestvedaja stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel 

tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsev inimeste rühm. 

 

Otsustati: defineerida kogukond kui „Kogukond on käesoleva kogukonna eestvedaja 

stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe 

omavalitsuse territooriumil tegutsev inimeste rühm.“ 

 

ARUTELU: Kommentaarid statuudis, punkt 1.7 Stipendiumi võib kasutada tegevusteks, mis on 

vajalikud stipendiumi eesmärgi saavutamiseks ja tegevuskava ellu viimiseks. 

 

KÜSIMUS: Kas peaks täpsustama, mis need tegevused on?  

VASTUS: Eesmärk peab täitma ka kogukonna eesmärke, kui tegevused lähtuvad isiklikest 

eesmärkidest, siis need ei kvalifitseeru. Ei ole vaja üle reguleerida. 

 

Otsustati: mitte täpsustada tegevusi statuudi punktis 1.7. 

 

ARUTELU:  Kommentaarid statuudis, punkt  2.2.4 on mainitud, et mõistlik on teha kaaskirja kohta 

näidis või vorm, sh lisatud on kinnitus, et kaaskirja allkirjastav isik on tutvunud nii tegevuskava kui 

taotlusega.  

 

Otsustati: koostada kaaskirja vorm, milles on kinnitus taotluse ja tegevuskavaga tutvumise 

kohta. 

 

ARUTELU:  muuta statuudi punkti 1.10 – „Tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja 

elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, 

saavutamaks seatud (arengu)eesmärk. Sobiva mentori valib taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste 

iseloomust ja vajadusest ise, mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel, lisaks stipendiumi summale. 

Mentori võib valida ka KÜSKi kodulehel olevast nimekirjast: www.kysk.ee.“ ja lisada punkt 1.11. 

 

http://www.kysk.ee/


1.10. Tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes 

nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, saavutamaks seatud (arengu)eesmärk. 

Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise. 

1.11.Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise perioodil lisaks stipendiumi 

summale. Mentori tasu on kuni 2000 eurot (brutotasuna), sh 30 eurot/tund. 

Võetud teadmiseks. 

 

ETTEPANEK: lisada punkti viide tulumaksuseadusele 4. STIPENDIUMI VÄLJAMAKSMINE, 4.1. 

Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6) ning 

makstakse välja alljärgnevalt: 

 

Otsustati: sõnastada punkt 4.1. Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba 

(tulumaksuseadus § 19 lõige 6) ning makstakse välja alljärgnevalt: 

 

Otsustati: eelpool nimetatud otsused viia sisse Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuuti (Lisa 

4) ning kinnitada statuut tehtud täienduste ja parandustega. 

 

7. Jooksvad küsimused ja info.   

Euroopa Liidu Kodanike Euroopa programm (ECP) 2021 lõppes kevadel. Kogusummas 2021 

Kodanike Euroopa programm eelarve  oli 23 950,92€, pandeemia tõttu toimusid virtuaalsed 

kohtumised ja ei reisitud, seega kulutati 12 970,05 eurot, mis on vähem kui eelarves planeeritud  ja 

Kodanike Euroopa programmi kasutamata jääk on 10 980,87 €.  

ETTEPANEK:  

Kasutada Kodanike Euroopa programmi kasutamata jäägi summa 10 980,87 € alljärgnevalt: 

1. Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse projekti Eesti omaosaluse katteks, kanda 6000 €  

Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse projekti eelarve reale. 

2. Kanda 4980,87 €  Euroopa Liidu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi 

Eesti kontaktpunkti eelarvereale. 

 

Otsustati: Kasutada Kodanike Euroopa programmi kasutamata jäägi summa 10 980,87 € 

alljärgnevalt: 

1. Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse projekti Eesti omaosaluse katteks, kanda 

6000 €  

Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse projekti eelarve reale. 

2. Kanda 4980,87 €  Euroopa Liidu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 

programmi Eesti kontaktpunkti eelarvereale. 

Anneli annab teada, et finantsaruanded on leitavad KÜSKi kodulehel- https://kysk.ee/aastaaruanded-

ja-palgaandmed  - iga kvartali kohta. 

Võetud teadmiseks. 

Anneli andis teada, et tutvuti Kultuuriministeeriumi toetuste on-line süsteemiga. Hetkel valmistab 

Kultuuriministeerium ette hanget järgmiseks kolme-aastaseks perioodiks. KÜSKil on võimalus sellega 

liituda. Esialgset eelarvekokkulepet ei vajata. KÜSKi büroole tundus see hästi sobivat, seda kasutavad 

https://kysk.ee/aastaaruanded-ja-palgaandmed
https://kysk.ee/aastaaruanded-ja-palgaandmed


juba Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, Rahvakultuurikeskus, Integratsiooni 

Sihtasutus.  

Lahkus Irene Käosaar. 

 

ARUTELU:  KÜSKi vajadused ja Kultuuriministeeriumi toetuste on-line võimalused. Taotlusvooru 

kohta ühekordne kulu on suurusjärgus 500 eurot (näiteks taotlus – ja aruande vormide lisamiseks 

süsteemi). 

 

Võetud teamiseks. 

 

Anneli teavitab KÜSK kogemuspäevast 2.11.2021, mis toimub koos NULA lõpusündmusega ja 

selgitab, et soovisime rohkem kaasata varasemaid NULA inkubaatori vilistlasi. 

 

Võetud teadmiseks. 

 

8. Järgmise koosoleku aja otsustamine 

Otsustati: Järgmised KÜSKi nõukogu koosolekud toimuvad: 

- 15.12.2021 Viljandis, kell 12:00-15:00. 

- 04.02.2022 Jõhvis, kell 12:00-15:00. 

 

Lisa 1 – Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022 aasta taotlusvooru  tingimused. 

Lisa 2 – Lähteülesanne „Vabaühenduste tegevusvõimekuse kaardistamine/KÜSKi toetuste mõju“. 

Lisa 3 – Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2022 aasta tingimused. 

Lisa 4 – Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut. 

 

Juhatas:        Protokollis: 

Aage Õunap        Anneli Roosalu 

 

 

Nõukogu liikmed: 

 

Aage Õunap 

Agu Laius 

Avo Üprus 

Irene Käosaar 

Kaur Siruli 

Viljam Borissenko 

 


