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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu  

e-hääletuse protokoll nr. 30   

          17. augustil  2009.a. 

1. Lähtudes KÜSK „Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise“ konkursi 

korrast toimus 12. - 18. mail 2009.a. nõukogu hääletus vastavalt KÜSK põhikirja punktile 

3.14. koosolekut kokku kutsumata elektroonilise hääletuse teel. 

2. Hääletamisele esitati otsuse eelnõud:   

 

1. Toetada Urmo Kübara taotlust reisikulude katmiseks osalemiseks 20.-22. septembrini 

2009 Johannesburgis (Lõuna-Aafrika Vabariik) toimuval CIVICUS juures tegutseval 

AGNA üldkoosolekul ja seminaril maksimaalselt summas 21050 krooni. Toetussumma 

makstakse välja reisikulude aruande, konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide ning 

sisulise aruande ja maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt kahe kuu jooksul pärast 

ürituse toimumist. 

Hääletustulemused: 

Maris Jõgeva -   poolt 

Juhan Kivirähk -  poolt 

Karl Laas   poolt 

Lauri Läänemets - poolt 

Peep Mardiste -  poolt 

Tiit Riisalo -   poolt 

Paul-Eerik Rummo -  poolt 

Tiina Tamm -   poolt 

Toomas Trapido -  poolt 

Jaan Tammsalu –  poolt 

 

Hääletamine:  Poolt   -   10;   Vastu   -  0 

 

2. Toetada Nele Leoski taotlust reisikulude katmiseks osalemaks ettekandega iga-aastasel 

e-demokraatia konverentsil „EDEM 2009”, mis toimub 6. – 8. septembril 2009 Viinis, 

Austrias maksimaalselt summas 11900 krooni. Toetussumma makstakse välja 

reisikulude aruande, konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide, esitatud ettekande 

ja/või esitluse ning sisulise aruande ja maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt 

kahe kuu jooksul pärast ürituse toimumist. 

Hääletustulemused: 

Maris Jõgeva -   poolt 

Juhan Kivirähk -  poolt 

Karl Laas   poolt 

Lauri Läänemets - poolt 

Peep Mardiste -  poolt 

Tiit Riisalo -   poolt 

Paul-Eerik Rummo -  poolt 

Tiina Tamm -   poolt 

Toomas Trapido -  poolt 

Jaan Tammsalu –  poolt 

 

Hääletamine:  Poolt   -   10;   Vastu   -  0 
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Otsustati: 

1. Toetada Urmo Kübara taotlust reisikulude katmiseks osalemiseks 20.-22. septembrini 2009 

Johannesburgis (Lõuna-Aafrika Vabariik) toimuval CIVICUS juures tegutseval AGNA 

üldkoosolekul ja seminaril maksimaalselt summas 21050 krooni. Toetussumma makstakse 

välja reisikulude aruande, konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide ning sisulise 

aruande ja maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt kahe kuu jooksul pärast ürituse 

toimumist. 

2. Toetada Nele Leoski taotlust reisikulude katmiseks osalemaks ettekandega iga-aastasel e-

demokraatia konverentsil „EDEM 2009”, mis toimub 6. – 8. septembril 2009 Viinis, 

Austrias maksimaalselt summas 11900 krooni. Toetussumma makstakse välja reisikulude 

aruande, konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide, esitatud ettekande ja/või esitluse 

ning sisulise aruande ja maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt kahe kuu jooksul 

pärast ürituse toimumist. 

 

Nõukogu liikmed:       Protokollis:   

Maris Jõgeva        Agu Laius 

Juhan Kivirähk   

Karl Laas       

Lauri Läänemets  

Peep Mardiste 

Tiit Riisalo 

Paul-Eerik Rummo 

Tiina Tamm 

Jaan Tammsalu 

Toomas Trapido 

  


