Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-1
PROTOKOLL
22. veebruar 2011.a.
Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo
Toimumise aeg 22.02.2011
Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30
Avas ja juhatas: Siim Kiisler, regionaalminister asutajaõiguste teostajana
Juhatas: Kristiina Tõnnisson
Protokollis: Agu Laius
Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Monika Haukanõmm, Daniel Juhhov, Kaie Koskaru, Tiit Riisalo,
Kaia Sarnet, Toomas Trapido; Arho Tuhkru.
Puudusid: Maris Jõgeva, Paul-Eerik Rummo.
Külalisena osalesid: Agu Laius, Kaja Kaur, Merlin Sepp – KÜSK töötajad; Jon Ender ja Jaan Aps
MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi projekti esindajad.
Päevakord:
1. Nõukogu esimehe valimine.
2. Nõukogu aseesimehe valimine.
3. Nõukogu tegevuse alused ja head tavad.
4. Taotlusvooru väljakuulutamise, taotluste menetlemise ja projektide kontrollimise kord.
5. Piirkondlike ühenduste kodanikuhariduse taotlusvooru toetuste otsustamine.
6. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine:
- MTÜ Ökokratt idee „Leia abi loodusest“
- MTÜ Spordiaasta idee „Spordiaasta MTÜ kiire ja jätkusuutlik käivitamine“
7. MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum „Avalikke teenuseid arendavatele
kodanikeühendustele täiendav omatulu allikas“ tutvustamine selle projektiks arendamise käigus
nõukogu tagasiside saamiseks.
8. Heade ideede projektide rahastamise otsustamine.
-

SA Domus Dorpatensis „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal: Laulvast revolutsioonist
Teeme ärani“

9. Reisitoetuste otsustamine:
- Kaia-Kaire Hunt, Viktoria Kuusk, Tiina Urm – osalemine rahvusvahelisel
konverentsil „Let’s clean the Balcans in one day“, 15. – 17. aprill 2011 Sloveenias.
10. Hindamisekspertide avaliku konkursi väljakuulutamine.
11. KÜSK nõukogu koosolekute läbiviimisest.
Koosoleku avamine
Koosoleku avas Siim Kiisler, regionaalminister, asutajaõiguste teostaja.
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Ministri sõnul on KÜSK kolme aasta jooksul kujunenud tugevaks koostööpartneriks nii
vabaühendustele kui ka ministeeriumile. Ühendustele on KÜSK andnud palju kindlustunnet ja uusi
võimalusi arenguks. Ministeeriumile on sihtkapital hea partner, kellelt saada tagasisidet ja uusi ideid.
Usun, et nii saab see olema ka uue nõukogu koosseisuga. Kuna on käimas Euroopa vabatahtliku
tegevuse aasta, siis olen kindel, et nõukogu liikmed leiavad endale ka huvitavaid praktilisi võimalusi
kodanikuühiskonna arendamisel kaasalöömiseks. Täna on raske ette kujutada olukorda, kus KÜSKi
olemas ei oleks. Sedavõrd oluliseks on KÜSKi roll vabaühenduste rahastamisel ja toetamisel kujunenud
nende kolme tegevusaasta jooksul.
Minister juhtis koosolekut 1. päevakorrapunkti arutamisel.
1. Nõukogu esimehe valimine
Toomas Trapido esitas kandidaadiks Tiit Riisalo, kuna ta on seni nõukogu tööd hästi juhtinud.
Tiit Riisalo tänas, kuid taandas oma kandidatuuri ning esitas kandidaadiks Kristiina Tõnnissoni.
Kristiina Tõnnisson nõustus kandideerima. Rohkem kandidaate ei esitatud.
Kristiina Tõnnisson taandas ennast küsimuse arutamisest ja lahkus ruumist.
Otsustati: Valida KÜSK nõukogu esimeheks Kristiina Tõnnisson.
Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0.
Kristiina Tõnnisson asus nõukogu koosolekut juhtima
Otsustati: Kinnitada päevakord.
2. Nõukogu aseesimehe valimine
Kristiina Tõnnisson esitas nõukogu aseesimehe kandidaadiks Tiit Riisalo. Tiit Riisalo nõustus
kandideerima. Rohkem kandidaate ei esitatud.
Tiit Riisalo taandas ennast küsimuse arutamisest ja lahkus ruumist.
Otsustati: Valida KÜSK nõukogu aseesimeheks Tiit Riisalo.
Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0.
3. Nõukogu tegevuse alused ja head tavad
Otsustati:
1.Kiita heaks nõukogu tegevuse alused ja head tavad (lisatud).
2. Nõukogu liikmetel allkirjastada nõukogu tegevuse alused ja head tavad.
4. Taotlusvoorude väljakuulutamise, taotluste menetlemise ja projektide kontrollimise kord
Otsustati: Kiita heaks KÜSK Taotlusvoorude väljakuulutamise, taotluste menetlemise ja
projektide kontrollimise kord (lisatud).
5. Piirkondlike ühenduste kodanikuhariduse taotlusvooru toetuste otsustamine.
Kaja Kaur andis ülevaate taotlusvooru esitatud projektidest, tehnilise hindamise käigus
väljalangenud projektidest ning esitas hindamisekspertide hindamismaterjalid nõukogule toetuse
otsustamiseks. Kokku laekus PT-11 taotlusvooru 24 taotlust.
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Tehnilist hindamist ei läbinud:
- Pärnu Väärikate ülikool - MTÜ Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts. Tegemist on TÜ Pärnu kolledži
tegevuse ühe osaga, mitte ühiskonnaõpetajate seltsi koolitusprogrammiga, seega kasutatakse seltsi kui
variorganisatsiooni kolledži koolituste rahastamiseks, B-kaardil puudus allkirjastaja Sulev Valdmaa
nimi.
- Kodanikukoolituse õpikeskkonna arendamine - MTÜ Imavere Sotsiaalkapital. Kodulehel on ainult
põhikiri, liikmeid, aruandeid ja eetikakoodeksit pole, koduleht värviline, aga infovaene. Taotlusvormis
tegevuskava ebapiisav, koosneb vaid lühiloetelust: projekti käivitamine, tegevuste läbiviimine ja
lõpetamine.
- Lastemuusikal Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi - Laulustuudio Fa-diees. Kuna põhikiri ja muu nõutud
info pole avalik, siis ei ole võimalik tuvastada MTÜ tegutsemist lähtuvalt avalikest huvidest, pigem on
tegemist huviala organisatsiooniga, projekt on kavandatud laste huvihariduse edendamiseks ja
meelelahutuseks.
- Kogukonna aktiviseerimine osalusdemokraatia põhimõtetel, sotsiaalse koostöövõrgustiku loomine
ning arendamine Kanepi vallas – MTÜ Ident. Taotlus esitati hilinenult ja poolikult (puudub eelarve).
- Sotsiaalse innovatsiooni edendamine - MTÜ Raadio7. Projekt esitati hilinenult ja poolikult (eelarve
puudu), kodulehel puudub majandusaasta aruanne, juhatuse koosseis.
KÜSK saatis kõikidele tehnilisest voorust väljalangenutele kirjad koos põhjendusega tehnilise
hindamise käigus väljalangemise kohta.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Otsustati rahastada taotlusvooru projekte järgmiselt:
- Sillamäe Lastekaitse Ühingu projekti „Co-Management” summas 15 974.46 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- Saaremaa Puuetega Inimeste Koja projekti “Tugev organisatsioon-võrdväärne koostööpartner”
summas 8727.77 eurot.
Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0. Monika Haukanõmm taandas ennast hääletamisest.
- Telliskivi Seltsi projekti “Telliskivi Seltsi Foorum” summas 12 035.71 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- MTÜ Ökokrati projekti „Ületame halduspiirid piirkonna arenguks“ summas 15 961.36 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- MTÜ Orjaku Külaselts projekti “Huvigruppide planeerimisprotsessi kaasamise kava Kassari saare
näitel” summas 7007 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- MTÜ Eesti Naiste Koostöökett projekti “Tegusamad kodanikud - paremad otsused” summas
15 787.14 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekti “Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate
kodanikuoskuste arendamine” summas 9871.03 eurot.
Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0. Monika Haukanõmm taandas ennast hääletamisest.
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- Rakvere Lastekaitse Ühingu projekti “Lääne-Virumaa kodanikeühenduste võrgustiku loomine ja
arendamine” summas 12 782.33 eurot. Projekti otsustati toetada ekspertide ettepaneku alusel
vähendatud eelarve ulatuses (vähendamine projektijuhi töötasu osas), kuigi taotleja ei nõustunud
ekspertide arvamusega.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasesinduse projekti “TTÜ üliõpilaslinnaku tudengidemokraatia
arendamine” summas 14 101 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- MTÜ Rakvere Vanalinna Seltsi projekti “Vana linna sotsiaalne kogukond” summas 10 036.37 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
- SA Luke Mõis projekti “Nõo valla kodanikuühenduste rahastamismudel ja koolituspäevad” summas
6391.16 eurot.
Hääletamine: Poolt – 8; Vastu - 0.
Otsustati mitte rahastada:
1. Vastavalt ekspertide töökoosoleku tulemustele järgmisi projekte:
- MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus projekti „Palupera valla noored teel aktiivsemaks
vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu“, taotluse vähene seos kodanikuharidusega,
projektijuhiks on vallavanem, mis loob huvide konflikti olukorra.
Hääletamine: Poolt 8;

Vastu 0.

- Kodukant Läänemaa projekti “Arendusorganisatsioonide koostöö Läänemaal”, ekspertide hinnangul
on projekti ettevalmistustöö olnud nõrk, projekt on pealiskaudne ja tegevuskava kahvatu. Projekti
rõhuasetus on asetatud raha saamisele.
Hääletamine: Poolt 8;

Vastu 0.

2. Nõustuda hindamisekspertide hindamistulemustega ja mitte rahastada järgmisi esitatud projekte
lähtuvalt hindamise tulemusel kujunenud pingereast:
- Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni projekti “Naine ühiskonna ja kodu liitjana”.
- MTÜ Pärnu Loovisikute Ühing projekti “Pärnu loovisikute ja kodanikuhariduse projekt”.
- Kodukant Viljandimaa projekti “Õpime ja areneme üheskoos”.
- MTÜ Alustame Algusest projekti “Rae valla kolmas sektor koostööle”.
- MTÜ Lembitu Areng projekti “Küla kogukonnaelu ja koostöö terviklik arendamine Suure-Jaani
vallas”.
- MTÜ Loometöö projekti “Vanade traditsioonide taaselustamisele nõustajate kogukonna
tugevdamine”.
Soovitada Kodukant Viljandimaal, MTÜ-l Alustame Algusest, MTÜ-l Lembitu Areng projektide
ettevalmistamisega tööd jätkata ja kasutada võimalust esitada antud projektid uude avatud
kodanikuhariduse taotlusvooru.
Hääletamine: Poolt 8; vastu 0.
Otsustati: KÜSK bürool saata välja kõigile toetust mitte saanud taotlejatele kirjad KÜSK nõukogu
otsusega ja ekspertide põhjendustega hindamistulemuse kohta.
4

6. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise toetamine
- MTÜ Ökokratt idee „Leia abi loodusest“
Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks, kuna esitatud idee ei vasta piisavalt KÜSK Heade
ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele ning esitatud teemadel on võimalik toetust taotleda
erinevatelt rahastajatelt (Keskkonnainvesteeringute Keskus).
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
- MTÜ Spordiaasta idee „Spordiaasta MTÜ kiire ja jätkusuutlik käivitamine“
Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks, kuna esitatud idee ei vasta piisavalt KÜSK Heade
ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.
Hääletamine: Poolt 8; vastu 0.
7. MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum „Avalikke teenuseid arendavatele
kodanikeühendustele täiendav omatulu allikas“ tutvustamine selle projektiks arendamise käigus
nõukogu tagasiside saamiseks.
Ideed tutvustasid Jon Ender ja Jaan Aps. Toimus arutelu.
Otsustati: Toetada idee elluviimist etapiliselt, esialgu 4 kuu ulatuses kavandatud tegevustest 1/3
ulatuses esitatud eelarvemahust, kui idee esitaja esitab konkreetse tegevuskava ja tulemusindikaatorid,
mis võimaldavad selle 4 kuu järel analüüsida projekti jätkurahastamise otstarbekust.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 1.
8. Heade ideede projektid rahastamise otsustamine.
-

SA Domus Dorpatensis - „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal: Laulvast revolutsioonist Teeme ärani“

Otsustati:
1. Toetada SA Domus Dorpatensis projekti „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal: Laulvast revolutsioonist
Teeme ärani“ summas 12 616, 98 eurot.
2. Võtta teadmiseks, et 2011. aastal kavandatud EMSL kodanikuühiskonna konverents on ühitatud
antud projektiga ning projekti elluviimisel osaleb EMSL töötaja.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. Kristiina Tõnnisson taandas ennast päevakorrapunkti arutamisest.
9. Reisitoetuste otsustamine
- Kaia-Kaire Hunt, Viktoria Kuusk, Tiina Urm – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Let’s clean
the Balcans in one day“, 15. – 17. aprill 2011 Sloveenias
Otsustati:
1. Toetada Kaia-Kaire Hundi osalemist konverentsil maksimaalselt summas 350 eurot.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. Toomas Trapido ja Daniel Juhhov taandasid ennast
hääletamisest.
2. Toetada Viktoria Kuuse osalemist konverentsil maksimaalselt summas 350 eurot.
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Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. Toomas Trapido ja Daniel Juhhov taandasin ennast
hääletamisest.
3. Toetada Tiina Urmi osalemist konverentsil maksimaalselt summas 350 eurot.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. Toomas Trapido ja Daniel Juhhov taandasid ennast
hääletamisest.
10 . Hindamisekspertide avaliku konkursi väljakuulutamine
Otsustati:
1. KÜSK bürool kuulutada välja projektitaotluste ja heade ideede hindamisekspertide konkurss
uuendamaks hindamisekspertide kogu.
2. Kuulutusel teada anda, et ekspertvaldkondadeks on kodanikuühiskonnaga seotud teemad ning
ekspertidelt eeldame kõrgharidust, kogemust mittetulundussektoris, terviklikku vaadet ühiskonnast.
Kasuks tuleb varasem projektide hindamise kogemus.
9. Nõukogu koosolekute läbiviimise ajast.
Otsustati: Korraldada KÜSK nõukogu koosolekud reeglina neljapäeviti algusega kell 14.00 ning kuna
nõukogu liikmeteks on ka Riigikogu liikmed, siis kaaluda võimalust koosolekute läbiviimiseks nädalal,
kui ei toimu Riigikogu istungit.
Juhatas:

Protokollis:
Kristiina Tõnnisson

Agu Laius

Nõukogu liikmed:
Monika Haukanõmm
Daniel Juhhov
Maris Jõgeva
Kaie Koskaru
Tiit Riisalo
Paul-Eerik Rummo
Kaia Sarnet
Toomas Trapido
Arho Tuhkru
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