
 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr III-13 

 

PROTOKOLL 

          10. detsember 2014 

 

Koht:  KÜSKi büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn 

Toimumise aeg:  10.12.2014 

Algus kell 15.00, lõpp kell 17:40. 

Juhatas: Kristiina Tõnnisson, nõukogu esinaine  

Protokollis: Martin Laidla 

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Arho Tuhkru, Demis Voss (lahkus 17:16), Kaia Sarnet, Maiu 

Uus, Margus Hanson (saabus 15:51), Raido Roop, Toomas Trapido.   

Puudusid: Madle Lippus, Enn Eesmaa. 

Külalisena osalesid: Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Riina Laiv, Sirle Domberg, Tarmo Treimann 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Sotsiaalse innovatsiooni konkursi avaliku pakkumuse võitjate otsustamine. 

2. Ülevaade VÜF mõju hindamise riigihanke pakkumuste kohta ning võitja 

väljaselgitamise protsessist ja ajakavast. 

3. Nõukogu poolt otsustatavad arengu- ja tugitegevuste arutelu: 

- TEDx Lasnamäe toetamine; 

- EMSL venekeelsete ühenduste arenguprogrammi toetamine; 

- MTÜ Eesti Väitlusselts „Eestikeelse MCKinsey CAT suutlikkuse hindamise 

töövahendi loomine“. 

4. Lisalepingust siseministeeriumiga ja sellega projektide toetamisest  

- MTÜ Kodukant Vabatahtlike värava www.vabatahtlikud.ee uuendamine ja 

kaasajastamine; 

- Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku mõju hindamise veebipõhise tööriista loomine 

vabaühendustele. 

5. Uuringute tellimise otsustamine. 

6. Suursündmuste toetamise kavandamine 2015. aastal. 

7. KÜSKi 2015.a. finantsplaani ja tegevuskava põhimõtteline heakskiitmine. 

8. Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi selgitused 

KÜSKi juhatuse otsuse kohta. 

9. Informatsioon: 

- Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta; 

- SE14 taotlusvooru käivitamisest; 

- Hea idee: SEIKU projekti tulemustest; 

- Antud toetuste tulemustest: 

Tugitegevused: organisatsiooni arengu käsiraamat; 

Suursündmused: Ida-Viru foorum; 

Kodanike Euroopa programmist. 

10. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 

 



Koosoleku avamine. 

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson. 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 

 

1. Sotsiaalse innovatsiooni konkursi avaliku pakkumuse võitjate otsustamine. 

 

Maiu Uus taandas ennast punkti arutelust ja lahkus ruumist. 

 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate konkursist ja hindamisprotsessist. Projekte laekus kokku 25, neist 

22 läks edasi sisulisse hindamisse. Eksperdid tegid saadud pingerea tulemustest lähtudes nõukogule 

ettepaneku rahastada 2 esimest projekti või emba-kumba neist: 1) SOS Lasteküla Eesti Ühingu 

projekt „Asendushooldusel viibivatele noortele mõeldud E-praktika keskkonna loomine“ 2) MTÜ 

Läänemaa laste ja noorte nõustamiskeskus projekt „Hoovõtukeskuse arendusprojekt: tugiperede 

süsteemi väljatöötamine Läänemaa õpiraskustes noortele“.  

Agu Laius teavitas nõukogu, et MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik projekt ei osutunud küll 

hindamisekspertide poolt konkursil esimese kahe sekka valituks, kuid selles projektis on 

potentsiaali ning mille toetamiseks KÜSK küsis täiendavaid vahendeid siseministeeriumilt.    

 

Arutelu tulemusel otsustati hääletada MTÜ Läänemaa laste ja noorte nõustamiskeskus, SOS 

Lasteküla Eesti Ühingu, MTÜ Linnalabor projektiideede toetamist.  

 

Hääletamine: 

 

MTÜ Läänemaa laste ja noorte nõustamiskeskus:  Poolt 5; Vastu 1. 

SOS Lasteküla Eesti Ühing:            Poolt 1; Vastu 5. 

MTÜ Linnalabor:             Poolt 2; Vastu 4.  

 

 Otsustati:  
1. Toetada  MTÜ Läänemaa laste ja noorte nõustamiskeskus taotlust „Tugiperede süsteemi 

väljatöötamine Läänemaa õpirasksutega noortele “ 20 000 euroga. 

  2. Soovitada projekti elluviijal täiendavalt korralikult läbi mõelda tulemuste jätkusuutlikkus 

peale projekti lõppu ning tulemuste rakendamise konkreetsed võimalused üle Eesti. 

 3. Vastavalt konkursi tingimustele sõlmida leping Heateo Sihtasutusega ekspertiisi 

panustamiseks projekti elluviimisse summas 5000 eurot. 

 

 

2. Ülevaade VÜF mõju hindamise riigihanke pakkumuste kohta ning võitja 

väljaselgitamise protsessist ja ajakavast. 

 

Agu Laius andis ülevaate VÜFi mõjuhindamise riigihankest. Laekus 9 pakkumust, millest 2 

ei täitnud vastavustingimusi.  

Laekus pakkumused: 

1. Technopolis Group Eesti (registrikood 12104615) poolt esitatud pakkumus maksumusega 

20 675,00 eurot ilma käibemaksuta; 

2. Poliitikauuringute Keskus Praxis (registrikood 90005952) poolt esitatud pakkumus 

maksumusega 20 800,00 eurot ilma käibemaksuta; 

3. Balti Uuringute Instituut (registrikood 80046950) poolt esitatud pakkumus maksumusega 20 

654,00 eurot ilma käibemaksuta; 



4. InterAct Projektid & Koolitus (registrikood 11053672) poolt esitatud pakkumus 

maksumusega 19 850,00 eurot ilma käibemaksuta; 

5. Ernst & Young Baltic (registrikood 10877299) poolt esitatud pakkumus maksumusega 18 

600,00 eurot ilma käibemaksuta; 

6. KT Europroject Management (registrikood 11129336) poolt esitatud pakkumus 

maksumusega 19 890,00 eurot ilma käibemaksuta; 

7. Eesti Maaülikool (registrikood 74001086) poolt esitatud pakkumus maksumusega 17 840,00 

eurot ilma käibemaksuta. 

8. Tartu Ülikooli (registrikood 74001073) poolt esitatud pakkumus maksumusega 20 200,00 

eurot ilma käibemaksuta. 

9. Eesti Uuringukeskus OÜ (registrikood 11005526) poolt esitatud pakkumus maksumusega 

15 500,00 eurot ilma käibemaksuta. 

Vastavustingimusi ei täitnud Tartu Ülikooli ja Eesti Uuringukeskus OÜ pakkumused. 

 

Vastavalt hanke tingimustele on 15. jaanuaril vaja hanke võitjaga leping sõlmida. 

Pakkumuste hindajate koosolek toimub 22. detsembril ja et võimaldada ettenähtud 

kahenädalast hanke tulemuste vaidlustusperioodi, on nõukogule palve olla valmis hindajate 

tulemuste põhjal otsustama hanke võitja e-hääletuse korras 22. detsembri hindajate 

koosoleku järgselt. Nõukogule tutvustati ka üheksa pakkumuse esitajat ja kahe hanke 

tingimustele mittevastavuse põhjuseid.  

 

Nõukogu võttis info teadmiseks ja on valmis hindajate koosoleku järgselt korraldama 

võitja osas e-hääletuse. 

 

 

3. Nõukogu poolt otsustatavad arengu- ja tugitegevuste arutelu 

 

3.1  TEDx Lasnamäe toetamine 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti käigus läbiviidavat üritust ning seda, et kevadel sai sama üritus 

KÜSKilt toetust ja õnnestus väga hästi.  

 

Otsustati: Toetada TEDxLasnamäe 2015 konverentsi korraldamist summas 5500 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu: 0.  

 

 

3.2 EMSL venekeelsete ühenduste arenguprogrammi toetamine 

 

Agu Laius ja Mari-Liis Dolenko andsid nõukogule teada EMSLi venekeelsete ühenduste 

arenguprogrammi projektist ja planeeritavatest tegevustest. Praeguseks on EMSL pannud kokku 

umbkaudse eelarve ja soovivad nõukogult põhimõttelist otsust, kas sellise projekti käivitamine on 

aktuaalne ja vajalik. 

Nõukogu tegi ettepaneku, et taotleja teeks arenguprogrammi eduka elluviimise eesmärgil koostööd 

MAKide ja MISA esindajatega ning selgitaks koos välja, kuidas oleks kõige mõistlikum projektiga 

edasi minna.    

 

Otsustati: Toetada põhimõtteliselt EMSLi venekeelsete ühenduste arenguprogrammi 

projekti ideed ja kohustada KÜSKi juhatust algatama koostööläbirääkimised EMSLi, 

MAKide ja MISA vahel. 



 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu: 0.  

 

3.3 MTÜ Eesti Väitlusselts „Eestikeelse MCKinsey CAT suutlikkuse hindamise 

töövahendi loomine“. 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti: sügisel toimusid arenguhüppe taotlusvooru infopäevad, kus  

Margo Loor antud töövahendi baasil koolitusi tegi. Tagasiside koolituste kohta oli hea ning 

vabaühendustele oleks see tööriist väga kasulik, kuid selle praegust eesti keelset versiooni on vaja 

ajakohastada ja arendada ning lähtuda Eesti vabaühingute vajadustest.   

Arutelu käigus tõid nõukogu liikmed välja järgmisi seisukohti ja küsimusi: kuna antud tööriist 

läheks üles veebikeskkonda, siis on küsitav selle jätkusuutlikkus – ei ole selge milliste ressursside 

abil ja kes hakkab veebis ülevalhoidmise kulusid kandma; see võiks olla tööriistana üleval KÜSKi 

või MAKISe lehel. Arutleti ka selle üle, kui vajalik on nii laia hulka tööriistasid vabaühendustele 

pakkuda ning kui paljud seda reaalselt kasutama hakkaks.  

 

Otsustati:  
1. Mitte toetada MTÜ Eesti Väitlusselts projekti „Eestikeelse MCKinsey CAT suutlikkuse 

hindamise töövahendi loomine“. 

2. Soovitada taotlejal koos KÜSK juhatusega projektiideed arendada ja põhjendada. 

 

Hääletamine: Poolt 4; Vastu 4. Vastavalt KÜSK põhikirja punktile 4.10 otsustas nõukogu 

esinaise hääl. 

 

 

Margus Hanson saabus koosolekule antud arutelupunkti juures kl 15:51 

 

4  Lisalepingust siseministeeriumiga ja sellega seoses projektide toetamisest 

 

Agu Laius teavitas nõukogu, et KÜSK on taotlenud siseministeeriumilt täiendavaid vahendeid 

vabatahtliku tegevuse kommunikatsiooniplaani elluviimiseks. Täna sai allkirjastatud vastav leping 

siseministeeriumiga, mille kohaselt eraldab ministeerium KÜSKile täiendavalt vahendeid summas 

28 091 eurot. Taotluses esitas KÜSK ettepaneku toetada kahe konkreetse projekti rahastamist. 

 

4.1 MTÜ Kodukant Vabatahtlike värava www.vabatahtlikud.ee uuendamine ja 

kaasajastamine 

 

Agu Laius andis nõukogule edasi info www.vabatahtlikud.ee uuendamise vajaduse ja tutvustas 

MTÜ Kodukant projekti. 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Kodukant www.vabatahtlikud.ee portaali uuendamist ja 

kaasajastamist summas 12 520 eurot.  

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

 

Arho Tuhkru oli otsustamise ajal nõukogu ruumist paariks minutiks väljunud. 

 

 

 

 

http://www.vabatahtlikud.ee/
http://www.vabatahtlikud.ee/


4.2 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku mõju hindamise veebipõhise tööriista loomine 

vabaühendustele 

 

Agu Laius andis nõukogule ülevaate, et antud tööriista loomise idee esitati Sotsiaalse innovatsiooni 

konkursile (vt käesolev protokolli p. 1). Siseministeeriumiga selle üle arutades leiti, et kuigi 

pingereas ei olnud projekt esimese kahe seas, siis tegemist on innovaatilise ja vajaliku ideega 

ühingute arengu huvides ning ministeerium on valmis projekti sõlmitud lepingu alusel toetama.  

 

Otsustati: Toetada MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik sotsiaalse innovatsiooni 

konkursile esitatud ja seal hindajate pingereas esimeste hulka jõudnud projekti kokku summas 

20 000 eurot, millest 15 571 eurot siseministeeriumiga allkirjastatud täiendava lepingu alusel ning 

4429 eurot KÜSK 2015.a. finantsplaani tegevusvaldkonna 2 vahenditest. 

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

 

 

5. Uuringute tellimise otsustamine. 

 

Tarmo Treimann tegi ülevaate nõukogule KÜSK tellitavate uuringute teemade kujunemise senise 

protsessi kohta, tõi ära komisjoni poolt väljapakutud teemad:  1) vabaühenduste rahastamine 

omavalitsustes; 2) vene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse analüüs.  

 

Nõukogu liikmed esitasid arutelu käigus uuringuteemade kohta järgmisi seisukohti: rahastamise 

uuringut ei ole hetkel vajalik läbi viia, kuna siseministeeriumis on olemas ülevaade, kust kuhu raha 

läheb ning portaalist riigiraha.ee saab igaüks ise täpselt uurida, kuhu kohalikes omavalitsustes raha 

liigub. Lisaks ei ole selle uuringu tegemisel mõtet, kuna alles on uuendatud erinevaid rahastamise 

kordasid ja nendega ei ole veel jõutud harjuda ja praktikas ellu rakendada – kolme aasta taguse 

ajaga võrreldes ei saaks eriti uusi teadmisi ja uue uuringu võiks tellida tulevikus. 

Nõukogu soovis teada ka hindamiskomisjoni poolt koostatud pingereas kolmandaks jäänud 

uuringuideed, et juhul, kui üks esimesest kahest ei pruugi toetust saada, võiks kolmandale 

võimaluse anda. Büroo tõi välja, et kolmandaks pakutud ideeks oli vabaühenduste osalemine KOV 

otsustusprotsessides, kuid hindamiskomisjon leidis, et selle uuringu tellimine 2015. aastal on 

enneaegne. 

Nõukogu hääletas kõigi kolme uuringuidee tellimise üle: 

 

1) Vabaühenduste rahastamine omavalitsustes 

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8. 

 

2) Vene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse analüüs 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 3. 

 

3) Vabaühenduste osalemine KOV otsustusprotsessides. 

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8. 

 

Otsustati:  

1. Tellida KÜSK 2015.a. vahenditest vene töökeelega vabaühendsute tegevusvõimekuse 

analüüs summas kuni 20 000 eurot. 

2. KÜSK juhatusel ette valmistada uuringu riigihanke lähteülesanne nõukogu järgmiseks 

koosolekuks. 

 



6. Suursündmuste toetamise kavandamine 2015. aastal. 

 

Tarmo Treimann tutvustas, et vastavalt kehtivale korrale esitati kokku toetuse taotlemiseks 23 

suursündmuste ideede lühikirjeldust. Nõukogu otsustas hääletada kõigi esitatud ideede osas nende 

arendamist projektiks toetamise otsustamiseks. 

 

6.1 Eesti Külaliikumine Kodukant „Märka vabatahtlikku!“, üleriigiline vabatahtlike 

tunnustusüritus. 

 

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

taotlejal paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  10 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.2 SA Eestimaa Looduse Fond „Teeme Ära talgupäev 2015“.    

Toomas Trapido taandas end hääletamisest ja lahkus ruumist. 

 

Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond „Teeme Ära talgupäev 2015“ taotlust ning 

taotlejal paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  37 840 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt: 7; Vastu 0. 

 

6.3 MTÜ Partnerlus „„Maale elama“ messile ettevõtluse fookus“. 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Partnerlus „„Maale elama“ messile ettevõtluse fookus“ taotlust 

ning taotlejal paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  5000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 6;  Vastu 2. 

 

6.4 MTÜ Civitas „Kodanikualgatus loob ühiskonda“. 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Civitas „Kodanikualgatus loob ühiskonda“ taotlust ning taotlejal 

paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  6000 eurot.  

 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 3. 

 

6.5 Rakvere Karmeli Kogudus „Noortefestival Piiblipäevad 2015“  

 

Otsustati: Mitte toetada Rakvere Karmeli Koguduse taotlust „Noortefestival Piiblipäevad 

2015“. 

 

Põhjendus: Taotlus ei vasta KÜSKi suursündmuste konkursi tingimustele, kuna 

kavandatavad tegevused ei ole suunatud teistele kodanikuühendustele ja kodanikuühiskonna 

arendamisele laiemalt.   

 

Hääletamine: Poolt: 8; Vastu 0 

 

6.6 MTÜ Maana „Sotsiaalse ettevõtluse kogemuspäev“.  

 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Maana taotlust „Sotsiaalse ettevõtluse kogemuspäev“. 



 

Põhjendus: Taotlus ei vasta KÜSKi suursündmuste konkursi tingimustele, kuna tegemist on 

liigselt lokaalseks jääva üritusega ja ei ole kaasatud teisi sotsiaalse ettevõtluse alal 

tegutsevaid ühendusi, et saavutada laiemat ulatust.  

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0 

 

6.7 Eesti Roheline Liikumine „Elurikkuse festival 2015“.  

 

Otsustati: Mitte toetada Eesti Roheline Liikumine taotlust „Elurikkuse festival 2015“ 

 

Põhjendus: Taotlus ei vasta KÜSKi suursündmuste konkursi tingimustele, kuna üritus on 

pigem valdkondlik ja sellega ei saavutata laiemat kodanikuühiskonna arendamise mõõdet. 

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 1. 

 

6.8 Eesti Kirikute Nõukoguja Eesti Kristlike Erakoolide Liit „II kristliku väärtuskasvatuse 

konverents“:  

Arho Tuhkru taandas end hääletamisest ja lahkus ruumist. 

 

Otsustati: Mitte toetada Eesti Kirikute Nõukoguja Eesti Kristlike Erakoolide Liit „II 

kristliku väärtuskasvatuse konverents“ 

 

Põhjendus: Taotlus ei vasta KÜSKi suursündmuste konkursi tingimustele, kuna tegemist on 

ühingu enda liikmetele suunatud tegevusega ja ühingu enda valdkondliku tegevusega, mitte 

ei ole suunatud laiemalt kodanikuühiskonna arendamisele. 

 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 1. 

 

6.9 MTÜ Silmaring „ Kõige õpik“  

 

Otsustati:  Mitte toetada MTÜ Silmaring taotlust „ Kõige õpik“.  

 

Põhjendus: Idee ei lähe kokku suursündmuste tingimustega ning antud idee näol on tegemist 

õpiku koostamisega ja seetõttu kuulub taotluse rahastamine pigem Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ülesannete hulka. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.10 MTÜ Terve Maailm „Konverents tööpealkirjaga: „Kogukonnas on vägi – loome heaolu ja 

meelerahu enda sees ja ümber“ 

Toomas Trapido taandas ennast ja lahkus ruumist. 

 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Terve Maailm taotlust „Konverents tööpealkirjaga: 

„Kogukonnas on vägi – loome heaolu ja meelerahu enda sees ja ümber“  

 

Põhjendus: Antud konverentsi korraldamise näol ei ole planeeritavate eesmärkide - 

võrgustiku loomine - reaalne ja seega puudub ka laiahaardeline mõju kodanikuühiskonnale. 

Nõukogu soovitas taotlejal, kui eesmärgiks on toimiva võrgustiku arendamine, kaaluda 

taotluse esitamist kevadel 2015 avanevasse koostöö ja võrgustike arendamise taotlusvooru.  



 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

6.11 Eesti Külaliikumine Kodukant „Eesti külade XI Maapäev: Kuulakem, külad kõnelevad“. 

 

Otsustati: Toetada Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Eesti külade XI Maapäev: 

Kuulakem, külad kõnelevad“ ning taotlejal paluti esitada konkreetne projekt toetuse 

eelarvega kuni  25 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.  

 

6.12 Tähe Noorteklubi „Noorte töömessid kui platvorm, mis muudab kogukonda!“. 

 

Otsustati:  Mitte toetada Tähe Noorteklubi taotlust „Noorte töömessid kui platvorm, mis 

muudab kogukonda!“ 

 

Põhjendus: Tegemist on taotleja sihtrühmale, mitte laiemalt kõigile kodanikuühendustele 

suunatud üritusega. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.13 MTÜ Kultuur aitab hingata „KULTUURIPRAKTIKUM 2015“.  

 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Kultuur aitab hingata taotlust „KULTUURIPRAKTIKUM 

2015“. 

 

Põhjendus: Taotlus ei ole piisavalt seotud KÜSKi strateegiliste eesmärkidega ja sellest 

tulenevalt suurürituste konkursi eesmärkidega.  

 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 3.  

 

6.14 Seiklejate Vennaskond MTÜ “Inspireerivad vabatahtlikud!“   

 

Otsustati: Mitte toetada Seiklejate Vennaskond MTÜ taotlust “Inspireerivad 

vabatahtlikud!“. 

 

Põhjendus: Kuna planeeritava ürituse mõju ja kodanikuühiskonna laiem kaasatus on väike, 

puudub koostöö teiste Eestis valdkonnaga tegelevate ühenduste ja võrgustikega ning ei ole 

kindel, et tegemist saab olema regulaarse üritusega. Ühing võiks killustatuse vältimiseks 

kaaluda planeeritava tunnustamise osa integreerida Kodukandi vabatahtlike 

tunnustusüritusega. 
 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.15 MTÜ Noortekonverentsid „Noortekonverents Lahe Koolipäev 2015“  

 

Otsustati: Toetada MTÜ Noortekonverentsid taotlust „Noortekonverents Lahe Koolipäev 

2015“ ning taotlejal paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  15 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.  



 

6.16 SA Järvamaa Arenduskeskus „Ühisnädal 2015“. 

Demis Voss taandas end hääletamisest ja lahkus ruumist. 

 

Otsustati: Toetada SA Järvamaa Arenduskeskus taotlust „Ühisnädal 2015“ ning taotlejal 

paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  44 950 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

 

 

6.17 Põhja-Eesti Pimedate Ühing „ETENDUSTEGELUSPÄEVAD „KES KARDAB 

PIMEDAT?“  

 

Otsustati: Mitte toetada Põhja-Eesti Pimedate Ühing taotlust 

„ETENDUSTEGELUSPÄEVAD „KES KARDAB PIMEDAT?“ 

 

Põhjendus: üritus on ühingu enda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja enda 

sihtgrupile mõeldud ning ei ole suunatud teistele vabaühendustele laiemalt ja seega ei vasta 

piisavalt suurürituste konkursi tingimustele. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.18 Eesti Õpilasesinduste Liit „Eesti Õpilasesinduste Liidu suvekool“.  

 

Otsustati: Mitte toetada Eesti Õpilasesinduste Liidu taotlust „Eesti Õpilasesinduste Liidu 

suvekool“ 

 

Põhjendus: Üritus on suunatud vaid ühingu enda liikmetele, pole teistele vabaühendustele 

mõeldud ja seega ei vasta piisavalt suurürituste konkursi tingimustele. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.19 EMSL „Ajakiri „Hea Kodanik“ 

 

Otsustati: toetada EMSLi taotlust „Ajakiri „Hea Kodanik“ ning taotlejal paluti esitada 

konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  32 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.20 EMSL „Arvamusfestival 2015“ 

 

Otsustati: toetada EMSLi taotlust „Arvamusfestival 2015“ ning taotlejal paluti esitada 

konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  7 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

Maiu Uus taandas end hääletusest. 

 

6.21 EMSL „Vabaühenduste suvekool 2015“. 

 



Otsustati: toetada EMSLi taotlust „Vabaühenduste suvekool 2015“ ning taotlejal paluti 

esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  7 000 eurot. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0. 

 

6.22 MTÜ Eesti Kultuuri Koda „Visioonikonverents“.  

 

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Eesti Kultuuri Koda taotlust „Visioonikonverents“. 

 

Põhjendus: Ürituse näol on tegemist liigselt ühingu enda sisese üritusega, pole mõeldud 

laiemalt teistele kodanikuühendustele ja seega ei vasta suursündmuste konkursi tingimustele 

ning pigem kuulub taotluse rahastamine kultuuriministeeriumi ülesannete hulka. 

 

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.  

 

6.23 SOS Lasteküla Eesti Ühing „KONVERENTS „Aita last - mõtetest tegudeni““. 

 

Nõukogu lähtus otsustamisel, et taotluse idee keskendub tähtsa probleemi lahendamisele.  

 

Otsustati:  

1. Toetada SOS Lasteküla Eesti Ühing taotlust „KONVERENTS „Aita last - mõtetest 

tegudeni““ ning taotlejal paluti esitada konkreetne projekt toetuse eelarvega kuni  18 000 

eurot 

2. Soovitada taotlejal valmistada projekt ette koostöös teiste valdkonnas tegutsevate 

vabaühendustega  ja laiendada projekti fookust ulatuslikuma mõju saavutamiseks.  

 

Hääletamine:  Poolt 7; Vastu 1. 

 

 

7. KÜSKi 2015.a. finantsplaani ja tegevuskava põhimõtteline heakskiitmine. 

 

Agu Laius tutvustas, et KÜSK finantsplaan on koostatud lähtudes KÜSK strateegiat 2014 – 2020 ja 

siseministeeriumi riigieelarvelise toetuse lepingu põhimõttest, mille kohaselt 2014.a. kasutamata 

jäänud vahendid lisatakse 2015.a. riigieelarvest eraldatud toetusele, mille tõttu finantsplaani 

lõplikud 2014.a toetuse ületulevad summad täpsustuvad 31.12.14 seisuga jaanuaris 2015. 

Agu Laius tutvustas 2015. a. planeeritavaid tegevusi ja nende rahastamise finantsplaani.  

Nõukogule anti ka teave järgmise aasta 1. juunist KÜSKi koordineerimisele tulevate MAK MTÜ-

konsultantide koordineerimise kohta. Sellest tulenevalt saab KÜSK büroos olema MAK MTÜ-

konsultantide koordinaatori täiendav ametikoht. 

 

Nõukogu soovitas juhatusel korrigeerida teatud vahendite kavandamist finantsplaanis ja 

halduskulude eelarves.   

 

Protokolliline otsus:   
1. Nõustuda põhimõtteliselt esitatud KÜSK 2015.a finantsplaani ja halduskulude eelarve 

eelnõudega ning juhatusel esitada nõukogule otsustamiseks korrastatud finantsplaan 2014.a. lõpu 

seisust lähtuvalt ja 2015.a. halduskulude eelarve jaanuaris 2015.a.    

 

Demis Voss lahkus selle punkti arutelu ajal kl 17:16  

 



 

8. Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi selgitused 

KÜSKi juhatuse otsuse kohta. 

 

Mari-Liis Dolenko selgitas, et Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut saatis nõukogule pöördumise, 

kuna nad ei osutunud sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorus toetuse saajateks ning toovad pöördumises 

ära selgitused hindajate kommentaaridele, mis olid taotlejale esitatud juhatuse taotlust 

mitterahuldavas otsuses.  

 

Nõukogu võttis pöördumise ja  info teadmiseks ja tänas taotlejat selgituste saatmise eest ning 

järeldas, et taotlusvooru menetlemise protsessis nõukogu puudusi ei tuvastanud. Taotlusvooru 

tingimused ei näe ette hindamisekspertide hinnangutele büroo poolt taotlejalt selgituste küsimise 

kohustust ning otsustavaks saavad hindepunktid ning nende alusel kujunenud projektide pingerida. 

Taotleja on jätkuvalt oodatud kandideerima KÜSKi teistes taotlusvoorudes. 

 

 

9. Informatsioon: 

 

- Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta 

 

Agu Laius andis ülevaate laekunud reisitoetuse taotlustest.  

 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

- SE14 taotlusvooru käivitamisest 

 

Mari-Liis Dolenko andis edasi info äsja käima läinud vooru kohta. Sügisel laekus vooru 53 taotlust, 

millest 39 läks sisulisse hindamisse. Hindajate ettepanekul otsustas juhatus toetada 15 äriplaani 

käivitamist. Üldiselt oli probleemiks see, et  äriplaanid ei olnud piisavalt väljakandvad, mistõttu jäid 

osaliselt kasutamata taotlusvoorus toetusteks kavandatud vahendid 

 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

- Hea idee: SEIKU projekti tulemustest; 

 

Mari-Liis Dolenko tegi ülevaate, kuidas projektil läks – 8 sotsiaalset ettevõtet alustas, 7 lõpetas. 

Projektil oli ehk rohkemgi mõju kui esialgselt plaanis (sotsiaalse ettevõtluse kui mõiste 

tutvustamine ja levik ühingute seas laiemalt), kuid konkreetsete inkubantide kestva jätkusuutlikkuse 

kohta on vara järeldusi teha. Kas SEIKU ka järgnevatel aastatel jätkab, on veel lahtine. 

 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

- Antud toetuste tulemustest: 

 

Tugitegevused: EMSLi organisatsiooni arengu käsiraamat 

 

Mari-Liis Dolenko teavitas, et organisatsiooni arendamise käsiraamat on EMSLi poolt välja antud. 

See on vabaühingute hulgas väga populaarne olnud – praktiline ja kasulik käsiraamat ning suureks 

abiks KÜSKi arenguhüppe vooru taotluste ettevalmistamisel. 

 



Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

Suursündmused: Ida-Viru foorum 

 

Agu Laius andis ülevaate projekti kohta ja hindas selle hästi teostatuks. On loota, et sellest kujuneb 

välja eesmärgiks seatud võrgustik. Et projektile ootame aasta pärast järelaruandlust, saab KÜSK 

neis tulemustes alles aasta pärast veenduda. 

 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

Kodanike Euroopa programmist 

 

Nõukogule anti teada, et Kodanike Euroopa suure konkurentsiga programmis, kus Eesti projektid ei 

ole seni väga edukad olnud, pole olnud ka palju taotlejaid, on nüüd saavutatud edu - 8 vabaühendust 

said viimases voorus projekti partneriks ja üks – MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut - oli juhtivpartnerina 

toetuse saaja.  

 

 

10. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 

 

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 11. veebruaril 2015 kell 11.00 KÜSKi 

büroos, Toompuiestee 33a.  

 

 

Juhatas:             Protokollis: 

 Kristiina Tõnnisson                         Agu Laius, Martin Laidla 

Nõukogu liikmed: 

Arho Tuhkru  

Demis Voss 

Enn Eesmaa 

Kaia Sarnet 

Madle Lippus 

Maiu Uus 

Margus Hanson 

Raido Roop 

Toomas Trapido 

 

  
 


