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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek  nr 22 

 

PROTOKOLL  
          3. aprill 2009.a. 

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo      

Toimumise aeg  3.04.2009 

Algus kell 14.00,  lõpp kell 16.30 
 

Juhatas:    Peep Mardiste  

Protokollis: Agu Laius 
 

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Juhan Kivirähk, Karl Laas, Peep Mardiste, Toomas 

Trapido, Jaan Tammsalu, 

Puudusid: Lauri Läänemets, Tiit Riisalo, Paul-Eerik Rummo, Tiina Tamm 

Kutsutud:   Agu Laius, Kaja Kaur, Merlin Sepp 

Päevakord:  

1. Eestkoste taotlusvooru toetuste eraldamise otsustamine   

2. Uuringustipendium: KUAK uuring „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 

2009/2010”   

3. Head Ideed:  

- MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus -  „Eesti Interaktiivne Ajalookeskus“, arutelu jätk 

idee esitajatega kohtumise tulemustest (Toomas Trapido) 

- MTÜ Abitelefonid - „Kodanikeühenduse mentorlusprojekt Hiiumaal“ 

- SA EELK Usuteaduse Instituut - „Diakooniavõrgustiku arendamine-algatusrühmast 

meeskonnani“ 

- MTÜ Mesilind - „Koostöös peitub jõud!“ 

4. Reisitoetuse otsustamine:  

- Kristina Mänd - osalemine rahvusvahelisel eestkosteorganisatsioonide seminaril 

31.05-02.06 2009.a. Barcelonas 

- Tiina Urm - osalemine tehnoloogiasiirde ja innovatsiooni valdkonna erialavõrgustiku 

TII aastakonverentsil 22.04-24.04 2009.a. Thessalonikis 

- Kristina Reinsalu – osalemine NISPAcee 17-ndal aastakonverentsil 14.05-16.05 

2009.a. Montenegros 

5. KÜSK tegevuse hindamine ja 2008.a. majandusaasta aruande  kinnitamine. 

6. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi 

projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise kord.  

7. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital vaiete esitamine toetustaotluste menetlemise, toetuslepingute 

täitmise ja projektide aruannete kontrollimise kohta. 

8. Arutelu heade ideede konkursi läbiviimise üle nõukogu eelmise koosoleku otsusest lähtuvalt. 

Koosoleku avamine 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 
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1. Eestkoste taotlusvooru toetuste eraldamise otsustamine 

Otsustati: 

1. Võtta teadmiseks KÜSK juhataja Agu Laiuse ja programmide juhi Kaja Kauri informatsioon 

taotlusvooru taotluste hindamise käigust ja tulemustest ning hindamisekspertide koosoleku 

protokoll 27. märtsist 2009.a. 

2. Võtta teadmiseks tehnilist hindamist mitteläbinud taotlused ja mitteläbimise põhjused: 

5. märtsiks 2009 esitati eestkoste taotlusvooru 46 taotlust. KÜSK büroo poolt teostatud tehnilises 

hindamises langes välja 5 taotlust: 

1. Centre of Financial Accounting and Analysis projekt „Raamatupidamine: keerulisest lihtsalt” 

Projekt „Raamatupidamine: keerulisest lihtsalt” ei läbinud projektide tehnilist hindamist järgmistel 

põhjustel:  

1)    Antud organisatsiooni näol ei ole tegemist eeskosteorganisatsiooniga; 

2)    Raamatupidamise seminaride sarja korraldamist ei saa käsitleda eestkostetegevusena KÜSK 

taotlusvooru mõistes (tegemist on taotleja tavapärase koolitustegevuse rahastamisega,  mitte 

eestkosteprojektiga);  

3)  Projekti tegevustes on mainitud  eeskosteauditi läbiviimine, kuid pole piisavalt välja toodud 

selle sisu kirjeldust. 

Taotleja annab teada, et organisatsioon on loodud ettevõtjate, raamatupidajate ja rahandustöötajate 

koolitamiseks ja nende kvalifikatsiooni tõstmiseks raamatupidamise ning finantsküsimustes. 

Mittetulundusühingute kaasamine sihtgrupina on positiivne, kuid sellest ei piisa, et taotlus oleks 

vastavuses eeskoste taotlusvooru tingimustega. 

2. MTÜ Osula Külaseltsi projekt „Noorte kaasamine ja aktiviseerimine piirkonna arengu edendamisel” 

ei läbinud  taotluste tehnilist hindamist järgmistel põhjustel:  

1) Eestkosteauditi koostamine on tegevuskavas märgitud, kuid pole lahti seletatud;  

2) Taotleja ja projekti tegevusulatus ei haara maakondlikku või laiema ulatust; 

3) Puudub põhjendus kaasatud organisatsioonide valiku (3 erineva piirkonna) kohta. 

Vastavalt eestkoste taotlusvooru toetuse taotlemise, eraldamise ja aruandluse korrale ning tingimustele ei 

toetata antud taotlusvoorus maakonnast väiksema ulatusega eestkosteorganisatsioonide esitatud   projekte. 

Lisaks peab iga taotluse esimeseks tegevuseks olema 2009.a. mai lõpuks valmiv organisatsiooni 

eestkostetegevuse ja -võimekuse analüüs (audit), mis on koostatud kaasamise headest tavadest lähtudes. 

3. MTÜ Emajõe Lodjaseltsi projekt „Eesti ajalooliste veesõidukite ja veeteede kasutamise 

elavdamine” ei läbinud  taotluste tehnilist hindamist järgmistel põhjustel:  

1)    taotleja esitas elektrooniliselt taotluse tähtajaks, kuid suurte puudustega (pool taotlusest oli 

täitmata) ja korrektse taotluse olulise hilinemisega. 

2)   taotleja püüdis KÜSK töötajaid esitamise aja suhtes petta, muutes erinevate töötajatega suheldes 

taotluse esitamise aja osas e-mailide päises kirja saatmise aega.  

4. MTÜ Eesti Erametsaliidu projekt „Liikmete kaasamine ja organisatsiooni võimekuse arendamine 

läbi planeeritud sisekommunikatsiooni” ei läbinud  taotluste tehnilist hindamist järgmistel põhjustel:  

1) taotleja on ennekõike äriühingute huvide kaitsmise eesmärgil asutatud liit; 

2) taotluse tegevuskavas ei ole kavandatud taotlusvoorus kõigile taotlejatele ettenähtud 

organisatsiooni eestkostetegevuse analüüsi (auditi) teostamist. 

5. MTÜ Eesti Kurtide Liidu projekt „Kuulmispuuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine ” 

ei läbinud  taotluste tehnilist hindamist järgmistel põhjustel:  
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1) Eestkosteauditi koostamine on tegevuskavas märgitud, kuid täielikult puudub kirjeldus auditi 

konkreetsete alltegevuste osas;  

2) Taotluse eelarves on eestkosteauditi koostamise perioodi planeeritud kaameravarustuse ostmine, 

osaliselt kodulehe valmistamise teenus ja viipekeele tõlketeenus – need kulud ei ole 

eestkosteanalüüsi kulud ning ei ole seetõttu ka abikõlblikud; 

3) Antud taotluses on toetuse kasutamisel rõhk investeeringutel, mitte eestkostetegevusel ja 

seetõttu on nii taotlus kui eelarve KÜSK eestkostevooru tingimusi arvestades tasakaalust väljas. 

4) Taotleja esitas elektroonilise taotluse hilinenult. 

Eesti Kurtide Liit esitas vaide tehnilisest voorust välja langemise kohta ning seetõttu saadeti taotlus 

kahele eksperdile täiendavaks läbivaatamiseks. Mõlemad eksperdid tunnistasid KÜSK büroo otsuse 

tehnilise vooru mitteläbimise kohta õigeks ning  tõid esile antud taotleja projekti mittevastavused 

eestkostevooru tingimuste osas. 

Otsustati: Nõustuda KÜSK büroo ja ekspertide seisukohaga Eesti Kurtide Liidu esitatud taotluse 

mittevastavuse kohta taotlusvooru tingimustega. 

3. Eraldada toetused KÜSK eestkoste taotlusvoorus lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekutest ja 

toetust taotlenud organisatsioonide poolt eelarve korrigeerimise tulemusena järgnevalt: 

- Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus - „ Pärnumaa teabeliinid“  rahastada summas 423 986 

krooni. 

Poolt:  6                      Vastu: 0 

Terve Eesti Sihtasutus  -   „Tööandjate hääl kuuldavaks HIV ennetuses” rahastada uuendatud 

eelarve mahus 408 485 krooni 

 Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti Olümpiakomitee  -  „Spordiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamise strateegia 

väljatöötamine keskpikas ja pikas perspektiivis“ rahastada uuendatud eelarve mahus 129 695 

krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti Õpilasesinduste Liit - „Hariduspoliitika õpilaste integreeritud eestvedamisel - HÕIGE” 

rahastada uuendatud eelarve mahus 215 876 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti NATO Ühing  -  „Kõikehõlmava valdkondliku koostöövõrgustiku loomine ja arendamine 

paremaks poliitika kujundamiseks” rahastada uuendatud eelarve mahus 449 792 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Lastekaitse Liit  -  „Eestkostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks” 

rahastada uuendatud eelarve mahus 340 852 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit „Teadlik kaasamine üliõpilaskonnas” rahastada  uuendatud 

eelarve mahus 344 436 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus DOMUS DORPATENSIS „Tolerantse Tartu 

eeskostevõrgustik” rahastada uuendatud eelarve mahus 334 211 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 



4 

 

-  SA UNICEF EESTI FOND -  „Koos laste heaks – lapsesõbralik Eesti” rahastada uuendatud 

eelarve mahus 420 000 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- Eesti Vaegkuuljate Liit  -  „Eesti vaegkuuljate katusorganisatsiooni eestkoste võimekuse 

tõstmine” rahastada uuendatud eelarve mahus 299 830 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Händikäpp - „Me võime muuta” rahastada uuendatud eelarve mahus 345 000 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus - „Laste ja perede heaks eeskõnelemisvõimekuse 

tõstmine” rahastada uuendatud eelarve mahus 232 402 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- MTÜ Isade Eest  -  „Laps ja isa” rahastada uuendatud eelarve mahus 249 963 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus - „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus 

ühiskond” rahastada uuendatud eelarve mahus 364 659 krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

- E-Riigi Akadeemia SA  -  „E-kodanike eestkoste”  rahastada uuendatud eelarve mahus 373 157 

krooni. 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Eeskostevoorus eraldati toetusi kogusummas 4 932 344 kr. 

 

4. Taotlusvooru vahendite lõppemise ja projektide nõrgema tulemuse tõttu mitte rahastada 

ekspertide hinnangul pingereas madalamale kohale jäänud järgnevaid taotlusi ning nõustuda 

ekspertide põhjendustega madalamate hinnete põhjuste kohta: 

 

Eesti Külaliikumine Kodukant 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Külaliikumise ja külavanemate positsiooni 

tugevdamine ja eestkoste tugevdamine 

SA Õigusteenuste Büroo 

Poolt: 6  Vastu: 0 

“Mayday” – sihtgrupi kriisiennetus 

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Lapsevanem kui lapse terve kasvukeskkonna 

kujundaja ja eestkostja 

Eesti Loomakaitse Selts 

Poolt: 6  Vastu: 0 

 

Kodanikuühiskonna arendamine ja loomakaitse 

valdkonna ametkondade koostöö suurendamine läbi 

Eesti Loomakaitse Seltsi eestkoste tegevuste 

tõhustamise 

MTÜ Kodukant Harjumaa 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Kodukant Harjumaa – kellele ja milleks?  

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine 

Poolt: 6  Vastu: 0 

 

MTÜ Eesti Euroopa Liikumise eestkostevõimekuse ja 

kompetentsi strateegiline väljaarendamine Euroopa 

Liidu valdkonnas 2010-2013 ning Eesti ühenduste ja 

avaliku võimu koostöö parandamine Eesti Euroopa 



5 

 

Liidu poliitikate kujundamises  

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud  

Poolt: 6  Vastu: 0 

ARENGUKOOSTÖÖ EESTKOSTEVÕRGUSTIKU 

TUGEVDAMINE JA ARENDAMINE! 

Avitus MTÜ 

Poolt: 6  Vastu: 0 

 

Avituse tegevusvõimekuse tõstmine 

meeleoluhäiretega inimestele ja riskirühmadele 

teenuste pakkumises, partneritega koostöös ja 

teavitustöö tegemises. 

Jõgevamaa Puuetega inimeste Koda 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Tunne võimalusi ja õigusi! 

Narva Narkomaanide ja alkohoolikute 

rehabilitatsioonikeskus „Sind ei jäeta üksi“ 

MTÜ  

Poolt: 6  Vastu: 0 

Strateegilise regionaalse koostöö arendamine 

narkosõltlaste vanuses 18 – 25 aastat ravi ja 

rehabiliteerimise valdkonnas 

Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike 

Ühingute Liit 

Poolt: 6  Vastu: 0 

YMCA kui eestkoste organisatsiooni arendamine 

Rahvusvahelise nukuteatrite ühenduse UNIMA 

Eesti Keskus MTÜ 

Poolt: 6  Vastu: 0 

UNIMA Eesti Keskuse kui maakondlike nukuteatrite 

eestkostevõrgustiku arendamine, liikmete koostöö 

tõhustamine ja avalikkuse teavitamine ühenduse 

tegevusest 

MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise 

Harjutamise Keskus  

Poolt: 6  Vastu: 0 

Inimväärne elu vaimupuudega inimestele  

MTÜ Avatud Vabariik 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Vähemusrahvuste hariduse arendamine Eestis 

MTÜ „Me aitame sind“ 

Poolt: 6  Vastu: 0 

HIV-positiivsete liikmevõrgustiku loomine  ja samas 

valdkonnas tegutsevate ühenduste koostöö 

tõhustamine Ida-Virumaal. 

JÄRVAMAA SPORDILIIT 

Poolt: 6  Vastu: 0 

MTÜ Järvamaa Spordiliidu tegevusvõimekuse 

tõstmine ja tugevdamine, spordiklubide kaasamine ja 

avalikkuse teavitamine Järvamaa spordielust. 

MTÜ Ema ja Lapse keskus 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Väikelaste vanematele suunatud organisatsioonide 

eestkosteorganisatsiooni loomine  

Peipsi Koostöö Keskus  

Poolt: 6  Vastu: 0 

Peipsi piirkonna eestkostevõrgustiku loomine  

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Kostame koos abivajajate eest! 

MTÜ Loodusteaduse ja Tehnoloogia Ühendus 

Ööbik 

Maaelu jätkusuutlikus 
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Poolt: 6  Vastu: 0 

MTÜ Ema ja Lapse keskus 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Väikelapse ema tööle naasmine, probleemid ja 

teavitamine.  

IDA-VIRUMAA NAISTE ÜHENDUS  

Poolt: 6  Vastu: 0 

 IDA-VIRUMAA NAISTE ÜMARLAUA 

KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU ARENDAMINE 

Eesti People to People  

Poolt: 6  Vastu: 0 

Maailmaõppenädal Eestis 

SA Väärtustades Elu  

Poolt: 6  Vastu: 0 

 

SA Väärtustades Elu tegevuse laienemine läbi 

Põhjamaadest Eestisse toodava lahus elavatele ja 

lahutanud naistele ja meestele suunatud 

koolitusprogramm „Lapsevanemad ka peale 

lahkuminemist” pilootprojekti. 

Haridus- ja Kultuuriselts Läte 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Kasvamine 

MTÜ NB! 

Poolt: 6  Vastu: 0 

Oleme väikesed ja mõtleme suurelt 

 

 

2. Uuringustipendiumi määramine KUAK uuringu „Kodanikualgatuse 

institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010”  teostamiseks. 

Otsustati: Võttes aluseks KÜSK büroole esitatud uuringuideed ning konsultatsioonide tulemused 

Siseministeeriumiga, eraldada KUAK uuringu „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 

2009/2010” realiseerimiseks uuringustipendium summas 670 660 krooni. 

3. Laekunud heade ideede arutamine.   

- MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus - „Eesti interaktiivne ajalookeskus”.  

Otsustati:  

1. Lähtudes KÜSK nõukogu liikme Toomas Trapido ja juhataja Agu Laiuse kohtumise 

tulemustest toetada idee elluviimist maksimaalselt summas 350 000 krooni. 

2. Teha ettepanek idee elluviijatele võtta projekti koostamise käigus kontakti võimalike 

idee elluviimisest huvitatud organisatsioonidega (Eesti Ajalooõpetajate Selts, Eesti 

Kodu-uurimise Selts jt) koostöö arutamiseks  ning kaaluda projekti koostamisel 

kaasfinantseeringu võimalust partnerite poolt. 

3. Projekti koostamiseks eraldada idee esitajale toetus 10 000 krooni. 

4. MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskusel esitada idee alusel koostatud projekt KÜSK 

taotlusvormil ja eelarvevormil idee elluviimise lepingu allakirjutamiseks hiljemalt 5. 

maiks 2009.a. Projekti tähtajaks mitteesitamise korral idee elluviimiseks toetust ei 

eraldata. 

Poolt   6;    Vastu   0 

- MTÜ Abitelefonid – „Kodanikeühenduse mentorlusprojekt Hiiumaal”. 
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Otsustati: Mitte toetada esitatud ideed, kuna see ei vasta piisavalt KÜSK heade ideede konkursi 

eesmärkidele ning antud idee alusel koostatud projekti elluviimiseks on võimalik taotleda toetust 

ka teistest allikatest: Vabaühenduste Fond, Hasartmängumaksu nõukogu jt. 

 Poolt 6;    Vastu   0 

- SA EELK Usuteaduse Instituut – „Diakooniavõrgustiku arendamine –

algatusrühmast meeskonnani”. 

Otsustati:  

1. Toetada idee elluviimist summas 212 000 krooni. 

2. SA EELK Usuteaduse Instituudil esitada idee alusel koostatud projekt KÜSK 

taotlusvormil ja eelarvevormil idee elluviimise lepingu allakirjutamiseks hiljemalt 5. 

maiks 2009.a. Projekti tähtajaks mitteesitamise korral idee elluviimiseks toetust ei 

eraldata. 

Poolt 5;    Vastu 0;    Jaan Tammsalu taandas ennast SA EELK Usuteaduse Instituudi 

projekti arutamisest. 

- MTÜ Mesilind – „Koostöös peitub jõud!” 

Otsustati: Mitte toetada esitatud ideed, kuna see ei vasta piisavalt KÜSK heade ideede konkursi 

eesmärkidele ning antud idee alusel koostatud projekti elluviimiseks on võimalik taotleda toetust 

ka teistest allikatest: nt Hasartmängumaksu nõukogu jt. 

 Poolt 6;    Vastu 0 

4. Reisitoetuste eraldamisest   

Arutati laekunud taotlusi: 

- Kristina Mänd - osalemine rahvusvahelisel eestkosteorganisatsioonide seminaril 31.05-02.06 

2009.a. Barcelonas 

- Tiina Urm - osalemine tehnoloogiasiirde ja innovatsiooni valdkonna erialavõrgustiku TII 

aastakonverentsil 22.04-24.04 2009.a. Thessalonikis 

- Kristina Reinsalu – osalemine NISPAcee 17-ndal aastakonverentsil 14.05-16.05 2009.a. 

Montenegros 

Otsustati:  

1. Toetada Kristina Männi taotlust maksimaalselt 10 000 krooni ulatuses tingimusel, et tõestab 

KÜSK büroole, et tal on seminaril kandev roll. Nõukogu soovitab kaaluda võimalusi 

majutuskulude vähendamiseks. Toetussumma makstakse välja reisikulude aruande, 

konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide ning sisulise aruande ja üritusel tehtud 

ettekande või esitluse ning maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt kahe kuu jooksul 

pärast ürituse toimumist. 

2. Toetada Tiina Urmi taotlust maksimaalselt küsitud summa (17 170 krooni) ulatuses ning 

teha ettepanek taotlejale leida võimalusi kulude kokkuhoidmiseks. Toetussumma makstakse 

välja reisikulude aruande, konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide ning sisulise 

aruande ja üritusel tehtud ettekande või esitluse ning maksetaotluse esitamise alusel 

maksimaalselt kahe kuu jooksul pärast ürituse toimumist. 
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3. Toetada Kristina Reinsalu taotlust küsitud summa (9 237 krooni) ulatuses tingimusel, et 

tõestab KÜSK büroole, et tal on konverentsil ettekanne ja see on konverentsi programmis. 

Toetussumma makstakse välja reisikulude aruande, konkreetsete kulusid tõendavate 

dokumentide ning sisulise aruande ja üritusel tehtud ettekande või esitluse ning 

maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt kahe kuu jooksul pärast ürituse toimumist. 

 

5.   KÜSK tegevuse hindamine ja 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsustati: hinnata KÜSK tegevus 2008. aastal heaks ning kinnitada SA Kodanikuühiskonna 

Sihtkapital 2008.a. majandusaasta aruanne. 

    Nõukogu ühendas punktide 6. ja 7. arutamise. 

6. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede 

konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise 

kord.  

7. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital vaiete esitamine toetustaotluste menetlemise, 

toetuslepingute täitmise ja projektide aruannete kontrollimise kohta. 

Otsustati: Kuna arutamise käigus tõstatati mitmeid küsimusi dokumentide osas, arutada KÜSK 

auditi komiteel antud dokumente oma koosolekul ja esitada auditi komitee poolt heaks kiidetud 

dokumendid KÜSK nõukogule vastuvõtmiseks e-hääletuse kaudu. 

8. Arutelu heade ideede konkursi läbiviimise üle nõukogu eelmise koosoleku otsusest 

lähtuvalt. 

Otsustati: Täiendada KÜSK heade ideede konkursi läbiviimise korda ja  muuta sätet: „Projekti 

koostamiseks on idee esitajal nõukogu otsuse järel aega 1 kuu.” Järgmiselt: „Projekti 

koostamiseks on idee esitajal nõukogu otsuse järel reeglina aega 1 kuu, kui nõukogu ei otsusta 

teisiti. Tähtajaks projekti esitamata jätmisel toetust ei eraldata.” 

Juhatas:        Protokollis:   

Peep Mardiste        Agu Laius   

Nõukogu liikmed: 

Maris Jõgeva  

Karl Laas 

Juhan Kivirähk  

Jaan Tammsalu 

Toomas Trapido  


