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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-26 

 

PROTOKOLL 

          19. veebruar 2013 

 

Koht:  KÜSK büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn 

Toimumise aeg:  19.02.2013 

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.15 

Avas ja juhatas:  Kristiina Tõnnisson 

Protokollis:  Agu Laius 

Osalesid:  KÜSK nõukogu liikmed  Monika Haukanõmm, Maris Jõgeva, Kaie Koskaru, Kaia Sarnet, 

Arho Tuhkru, Rainer Vakra 

Puudusid:  Daniel Juhhov, Madle Lippus, Paul-Eerik Rummo 

Külalisena osalesid: Olita Berzina, Programme Officer, Swiss Contribution Office for Estonia, Latvia, 

Lithuania, Taisi Valdlo – peaspetsialist, EL struktuurivahendite ja välisvahendite osakond, 

Rahandusministeerium, Agu Laius, Merlin Sepp. 

 

PÄEVAKORD  

1.Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste 

arendamise eeltöö/teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvooru toetuste otsustamine. 

2. MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant KÜSK III programmi ürojekti „Eesti Külade X Maapäev 

„Aastaring külas““ toetuse otsustamine. 

3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu uuringuprojekt „Vabakonna tulevikugrupp“ 

toetamise otsustamine. 

4. Ülevaade kohaliku omaalgatuse programmi ja selle dokumentide ettevalmistamisest. 

5. KÜSK Kodanike Euroopa omafinantseeringu osalise toetamise tingimuste alusdokumendi esmane 

arutelu lähtudes nõukogu 25.10.2013.a. vastavasisulisest otsusest. 

6. EMSL projektist „Ajakiri Hea Kodanik, vabakonna suvekool“ ja 2013.a. toetuse otsustamine.  

7. KÜSK nõukogu aseesimehe valimine. 

8. Arutelu KÜSK põhikirja täiendamiseks võimaldamaks nõukogu liikmetele osaleda nõukogu koosolekul 

e-kirjaga. 

9. EMSL kirjast 

10. Informatsioon: 

- Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel. 

- Ülevaade läbiviidud taotlusvoorudest. 

- Ülevaade KÜSK uute ruumide renditingimustest. 

10. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 

 

Koosoleku avamine. 

      Otsustati:  Kinnitada päevakord 
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1. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013.a. vabaühenduste 

avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise 

taotlusvooru toetuste otsustamine 

 

Merlin Sepp: VÜFi 2013.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani 

koostamise  taotlusvooru (VÜF-VP13) projektide esitamise tähtaeg oli 15. jaanuar 2013. 

15. jaanuariks 2013 esitati taotlusvooru kokku 31 taotlust. Tehnilist hindamist ei läbinud nendest 4 

taotlust, kellele saadeti ka KÜSK juhataja allkirjastatud vastav EI-vastus koos põhjendusega. Ühtegi vaiet 

ei esitatud. 

Projekti nr Taotleja Projekti nimi 

VYF-VP13-26 MTÜ Tulevikuhariduse PIRN Haridustöötajate töönõustamine 

VYF-VP13-27 Virtsu Arenguselts Virtsu Arenguseltsi infosõlme 

asutamine ja käivitamine 

VYF-VP13-28 MTÜ Selts Raeküla Pärnumaa Nokia - kultuurinädalad 

VYF-VP13-31 MTÜ Koduloolane Rapla maakonna integreeritud 

kogukonnateenuse strateegia ja äriplaani 

koostamine 

 

Peamisteks põhjusteks: taotleja kodulehel ei ole avalikustatud põhikiri, majandusaasta aruanded, juhatuse 

koosseis, eetilise tegevuse põhimõtted; taotlus või eelarve ebakorrektselt või puudulikult täidetud; taotlus 

ei ole esitatud õigeaegselt, taotleja ei ole tegelenud vähemalt aasta avalikes huvides, eelarves planeeritud 

kulud ei ole abikõlblikud, puuduvad avaliku sektori kinnituskirjad.  

 

27 tehnilise hindamise läbinud taotlust läksid edasi kolmele sõltumatule eksperdile sisuliseks 

hindamiseks. Ekspertide hinnangute põhjal koostati sisulise hindamise koondtabel pingereana, ekspertide 

koosolek toimus 11. veebruaril 2013. 

Eksperdid soovitasid rahastada kokku 18 projekti, nendest 11 taotlust taotleja poolt küsitud mahus ja 7 

taotlust vähendatud mahus. 9 taotlust soovitasid eksperdid jätta rahastamata. Vähendatud mahuga 

projektide puhul polnud kõik kulud piisavalt põhjendatud või kulud abikõlbmatud. KÜSK büroole anti 

ülesandeks võtta võimalike toetusesaajatega taotluste ja eelarvete korrigeerimise osas ühendust ja esitada 

KÜSK nõukogu koosolekuks läbilääkimiste tulemused. Võtsime ühendust 17 taotlejaga, neist 16 sisulised 

lisaküsimused, täiendused ning 7+1 eelarve korrigeerimised. 

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 

Merlin Sepp andis ülevaate läbirääkimitse tulemustest. 

Otsustati: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013.a. vabaühenduste 

avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvooru 

(VÜF-VP13) esitatud taotlustest 15 taotleja projekti rahastamine kogusummas 39 963,42 eurot 

alljärgnevalt: 
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Projekti nr 

Taotleja 

 

Projekti nimi 

Toetussumma 

Hääletamine 

VYF-VP13-24  

MTÜ Eesti Laste ja Noorte 

Diabeedi Ühing 

Projekt: Diabeediõdede tugiteenus 

 

Toetus: 2 446,20 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-VP13-20  

Tartu Maarja Tugikeskus 

Projekt: Tööturukoolitus intellektipuudega ja väheste intellektuaalsete võimetega 

isikutele 

 

Toetus: 2 946,80 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

  

VYF-VP13-12  

MTÜ Süda-Eesti 

Sotsiaalkeskus 

Projekt: Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses– äriplaani 

koostamine 

 

Toetus: 2 456,40  

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

    

VYF-VP13-04  

MTÜ Saaremaa Puuetega 

Inimeste Koda 

Projekt: Kuulmisnõustamise  teenuse arendamine Saare maakonnas 

 

Toetus: 2 618,40 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

  

VYF-VP13-11 

MTÜ Perede ja Laste 

Nõuandekeskus  

Projekt: Koolieelses eas lastega (riski)peresid toetavad teenused 

 

Toetus: 1 879,20   

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-VP13-21  

MTÜ Iseseisev Elu 

Projekt: Mobiilne igapäevaelu toetamise teenus 

 

Toetus: 2 998,74 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

  

VYF-VP13-22  

MTÜ Arengukeskkond Nalle 

Projekt: Tugiisiku teenuse arendamine Laheda ja Kanepi vallas 

 

Toetus: 2 699,99 
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Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-VP13-30  

Equilibre MTÜ 

Projekt: Ratsutamisteraapia teenuse arendamine Järvamaal 

 

Toetus: 2 591,10  

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

 

VYF-VP13-29  

SA Omanäolise Kooli 

Arenduskeskus 

Projekt: Kogukonnavõrgustikud noorte riskikäitumise vähendamiseks 

 

Toetus: 2 996,60 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

VYF-VP13-05  

MTÜ Hiirekese Mängutuba 

Projekt: Hiirekese Perekeskuse äriplaani koostamine 

 

Toetus: 2 681,43 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-VP13-25 

MTÜ Saarepiiga Koolitus 

Projekt: Perede vajadustest lähtuva lapsehoiuteenuse arendamine 

 

Toetus: 2 517,54 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-VP13-08 

Mustvee Avatud 

Noortekeskus „Peipsikad“ 

 

Projekt: Mustvee Avatud Noortekeskuse „Peipsikad“ äriplaan 

 

Toetus: 2 600,00 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-VP13-07 

MTÜ Tähe Noorteklubi 

Projekt: Mobiilne kontaktnoorsootöö Tartusse ehk MOKO 

 

Toetus: 2 999,98 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

VYF-VP13-16 

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate 

Ühing (PPÜ) 

Projekt: Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja sotsiaalkeskuse 

teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus 

 

Toetus: 2 534,80 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    
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Mitte rahastada järgnevaid taotlusi (12): 

 

VYF-VP13-23  

MTÜ Haridus- ja 

Kultuuriselts Tuulemaa 

„Sidus kogukond annab võimaluse" - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi 

laste huvitegevuse, lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku tegevuse 

 

Toetus: 2 996,24 

 

Hääletamine:  Poolt  7;  Vastu  0.    

   

Projekti nr 

Taotleja 

Projekti nimi 

Mitte rahastamise põhjendused, kommentaarid. Hääletamine 

VYF-VP13-01  

 

MTÜ Eesti 

Seksuaaltervise Liit  

 

Seksuaaltervise alaste 

koolituste äriplaani 

koostamine 

 

Nõukogu analüüsis ekspertide hinnanguid ning taotleja vastuseid 

ja selgitusi ekspertide poolt esitatud küsimustele. Nõukogu ei 

veendunud, et projekt on vastavuses taotlusvooru tingimuste ning 

eesmärkidega ning teenus on käsitletav avaliku teenusena ning 

jätkusuutlikkus on tagatud, sh teenuse finantseerimine avaliku 

teenusena avaliku võimu poolt tulevikus. 

Hääletamine:  

Poolt  5;  Vastu  

2.    

 

VYF-VP13-06 

 

MTÜ Sunshine 

 

Äriplaan „Sotsiaal E-

nõustamine Ida-Viru 

maakonnas“ uue e-

teenuse loomiseks 

 

Nõukogu analüüsis ekspertide hinnanguid ning taotleja vastuseid 

ja selgitusi ekspertide poolt esitatud küsimustele. Nõukogu ei 

veendunud, et projekt on vastavuses taotlusvooru tingimuste ning 

eesmärkidega ning teenus on käsitletav avaliku teenusena ning 

jätkusuutlikkus on tagatud, sh teenuse finantseerimine avaliku 

teenusena avaliku võimu poolt tulevikus. 

 

Hääletamine:  

Poolt  6;  Vastu  

1.    

 

VYF-VP13-09  

 

Daylight  

 

MTÜ Vähendame 

koolivägivalda 

 

Nõukogu analüüsis ekspertide hinnanguid ning taotleja vastuseid 

ja selgitusi ekspertide poolt esitatud küsimustele. Nõukogu ei 

veendunud, et projekt on vastavuses taotlusvooru tingimuste ning 

eesmärkidega ning teenus on käsitletav avaliku teenusena ning 

jätkusuutlikkus on tagatud, sh teenuse finantseerimine avaliku 

teenusena avaliku võimu poolt tulevikus. 

Nõukogu asus seisukohale, et idee väärib elluviimist ja soovitas 

taotlejal kaaluda projekti idee esitamist KÜSK Heade ideede 

konkursile vastavalt konkursi tingimustele või taotleda selleks 

Hääletamine:  

Poolt  6;  Vastu  

1.    
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toetust mõnelt teiselt rahastajalt. 

VYF-VP13-10 

 

MTÜ Eesti 

Otsingukoerte Klubi 

 

Vabatahtlike ja 

otsingukoerte 

varingupääste alane 

väljaõpe ning 

varingupääste teenuse 

käivitamine koostöös 

kutseliste päästjatega – 

rakenduskava loomine 

 

Üldjoontes hästi koostatud projektitaotlus teenuse arendamiseks, 

kus avaliku võimu ja ühenduse koostöösuhete arendamise osa on 

ammendavalt selgitatud ja põhjendatud. Peamine küsitavus 

seisneb selles, et arendatav teenus on vaid kaudselt kooskõlas 

taotlusvooru sisuga, kuna ei ole väga otseselt tegu sotsiaalteenuse 

või sotsiaalteenuseid ennetava teenusega. Taotluses kajastatud 

partnerite loetelu kajastab pigem projekti rakendusfaasi ega ole 

äriplaani koostamisse tegelikult ja sisuliselt kaasatud. Oodatavad 

tulemused käivad pigem juba teenuse rakendamise kohta. 

Äriplaani koostamise raames viiakse läbi  koolitus, kuid ei ole 

põhjendatud, miks see on praeguses faasis vajalik ning missuguse 

sisendi annab see äriplaani koostamisse. Tegemist on pigem kulu 

ja tegevusega, mis kuulub teenuse rakendusfaasi.   

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    

 

VYF-VP13-13 

 

MTÜ Valguskiir   

 

Äriplaani koostamine 

Projektis jääb ebaselgeks, miks just arendatavaid teenuseid 

(tandemrattad, tõukekelgud ja massaaž) peetakse kõige 

asjakohasemateks teenusteks, mida arendada. Taotleja 2011. 

aasta eelarvetulem on negatiivne, sihtrühmad on vaid arvuliselt 

välja toodud, vajaduste analüüs on puudulik. Rõngu valla 

arengukavaviide puudub. Avaliku võimu roll teenuste äriplaani 

väljatöötamisse ning edasisse osutamisse on ebaselge.  

Eelarves on suhteliselt kõrged ürituste korraldamise kulud, samas 

on seletuskirja info segane ja vastuoluline. Eelarves ühikud 

ebakorrektsed: Transporditeenusel ühikute arvuks 0, kuid kokku 

saadud 160 eurot. Vastavalt taotlusvooru tingimuste punktile 

4.1.2 võib konsultatsiooniteenused äriplaani koostamiseks 

moodustada maksimaalselt 30% KÜSK toetusest; antud projektis 

moodustab konsultatsiooniteenus KÜSK toetusest 36,6%. 

Ei ole veendumust, et projekt on vastavuses taotlusvooru 

tingimuste ning eesmärkidega ning teenus on käsitletav avaliku 

teenusena ning jätkusuutlikkus on tagatud, sh teenuse 

finantseerimine avaliku teenusena avaliku võimu poolt tulevikus. 

Tegu oleks rohkem justkui sotsiaalse ettevõtluse alase projektiga.  

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    

 

VYF-VP13-14 

 

MTÜ 

Aktiviseerimiskeskus 

Tulevik 

 

Kaldapealse Kodu 

äriplaan 

Projektist selgu ammendavalt, milles täpsemalt teenuse 

arendamine ja kvaliteedi tõstmine seisneb ning kuidas äriplaani 

koostamine aitab kaasa kirjeldatud probleemide (ruumimure ja 

ebastabiilne rahastamine) lahenduse tagamisele, seetõttu on kõrge 

ebaõnnestumise risk. Taotleja majandustulemused 2011. aastal on  

negatiivsed. Eelarves on põhjendamatult kõrged juhtimiskulud, 

kuna sisseostetava konsultatsiooniteenuse olemus on ebaselge, 

siis on keeruline hinnata projektijuhi töökoormuse- ja tasu 

asjakohasust.  

Projekti jätkusuutlikkus on küsitav. Taotluses on nimetatud 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    
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ohuna, et hoone, kus teenust pakutakse, võib minna 

lammutamisele, kui linn soovib ikkagi uue silla üle jõe ehitada. 

Ei selgu, kui tõsise kavatsusega on tegemist.  

Tegu on pikka aega tegutsenud ja võimeka taotlejaga. Peamiselt 

tekib küsimus, miks kohalik omavalitsus ei soovi keskust toetada, 

kui klientide arv on kasvanud ja tulemused on head.  

VYF-VP13-03  

 

MTÜ Eesti 

Seksuaaltervise Liit 

 

Äriplaani koostamine 

kvaliteetse 

seksuaaltervisealase 

Internetinõustamisteenu

se kättesaadavuse 

tagamiseks Eestis 

elavatele noortele ja 

täiskasvanutele 

On küsitav, kas staatilise internetiandmebaasi ülesehitamine on 

käsitletav avaliku teenusena, seejuures ei selgu taotlusest ka 

avaliku sektori ja ühenduse võimalikud koostöösuhted teenuse 

väljatöötamisel ja hilisemal osutamisel. Samuti on küsitav,  kas 

teenuse selline ümberkorraldamine on sihtrühma vajaduste ja 

huvidega kooskõlas. Eelarves tekitab küsimusi projektijuhi 

töötasu ja raamatupidamisteenuse maksumus, arvestades 

projektis välja toodud tööülesandeid ja -mahte. 

 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    

 

VYF-VP13-17 

 

Eesti Patsientide 

Esindusühing 

 

Patsientidele 

eestkosteteenuste – 

nõustamise, 

juhtumikorralduse ning 

õigusabi – osutamine ja 

arendamine koostöös 

kohalike 

omavalitsustega 

Projekti eesmärk on patsientidele eestkosteteenuste osutamine ja 

arendamine koostöös Tartu ja Pärnu linnaga. Partnerlussuhted 

KOV-iga jäävad ebaselgeks, muuhulgas on taotlus seostamata 

partneromavalitsuste arengukavadega, partnerite kaasamine 

protsessi tegevuskavas on vaid väga üldine Projekti väljundites 

on ebaselge väide, et äriplaan saab baseeruma võib-olla vaid ühe 

omavalitsusega seotud koostööl. Sihtgrupid arvuliselt 

määratlemata ning projektitegevusse kaasatud ei ole, samuti ei 

ole tegevustesse kaasatud teisi partnereid. Ei selgu, kuidas 

äriplaani koostamine taotluses ettenähtud kujul aitab 

olemasolevat probleemi (rahastuse puudus) lahendada, teenuse 

edasiarendust otseselt ei nähtu.  

Projekti tegevuskava, tulemused, väljundid ning eelarve ei toeta 

teineteist ega moodusta ühtset tervikut. Ei ole veendumust, et 

projekt on vastavuses taotlusvooru tingimuste ning eesmärkidega 

ning teenus on käsitletav avaliku teenusena ning jätkusuutlikkus 

on tagatud, sh teenuse finantseerimine avaliku teenusena avaliku 

võimu poolt tulevikus. 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    

 

VYF-VP13-18  

 

MTÜ KEHK  

 

Maailm külla! 

Puuduliku põhjendatuse ja selgituste tõttu jääb arusaamatuks 

teenuse olemus ja vajadus ning osutamise asjaolud. Sihtgrupp on 

kirjeldatud väga üldiselt ning ei selgu veenvalt, kuidas arendatav 

teenus nende vajadustele vastab. Ühenduse senine 

finantsvõimekus ja ka sisuline kompetents antud valdkonnas on 

vähene. Projekti lühikirjelduses viidatakse, et arendatav teenus 

peaks kaasa aitama omavalitsuste arengukavade eesmärkide 

täitumisele, samas puuduvad taotluses seostatud viited 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    
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partneromavalitsuste arengukavadele.    

Projekti tegevuskava, tulemused, väljundid ning eelarve ei toeta 

teineteist ega moodusta ühtset tervikut.  

Ei ole veendumust, et projekt on vastavuses taotlusvooru 

tingimuste ning eesmärkidega ning teenus on käsitletav avaliku 

teenusena ning  jätkusuutlikkus on tagatud, sh teenuse 

finantseerimine avaliku teenusena avaliku võimu poolt tulevikus.  

Antud projekti vastavus taotlusvooru eesmärkidele jäi allapoole 

50% piiri. Vastavalt taotlusvooru tingimuste punktile 12.3 on  

projekti rahastamise  eelduseks kriteeriumi (vastavus antud 

taotlusvooru eesmärkidele – 15%, täitmine vähemalt 50% osas) 

arvestades hinnete keskmist. 

VYF-VP13-19 

 

MTÜ AB Video  

 

Tallinna 

rehabilitatsiooni- ja 

konsultatsioonipunkti 

avamine 

Taotleval organisatsioonil puudub sotsiaalteenuste osutamise 

kogemus. Mullune majandustegevuse tulem negatiivne. 

Seejuures on projekti riskides need asjaolud kajastamata. 

Taotluses kajastatakse ka telesaadete/filmide tegemist teenuse 

osana, kuid nende tegevuste täpne roll arendatavas teenuses jääb 

ebaselgeks - kas see on arendatava teenuse teavitustegevus või 

midagi enamat. Projekti sihtrühma analüüs on pealiskaudne ega 

kinnita probleemi tegelikku ulatust. Samuti jääb ebaselgeks, kas 

sihtgrupp on ainult vene keelt kõnelevad toimetulekuraskustes 

inimesed või ka eesti keelt kõnelevad.  

Äriplaani valmimisel on planeeritud projekti juhtimise ja 

koostamise koolitus ning teenuse arendamise ja turunduse 

koolitus, kuid ei selgu, miks need on vajalikud. Tegevuste 

jätkusuutlikkust nähakse projektipõhiselt. Eelarve seletuskiri ei 

anna selget infot kulude põhjenduse ja kalkulatsiooni kohta. 

Vastavalt taotlusvooru tingimuste punktile 4.1.2 võib 

konsultatsiooniteenused äriplaani koostamiseks moodustada 

maksimaalselt 30% KÜSK toetusest; antud projektis moodustab 

konsultatsiooniteenus KÜSK toetusest 33,5%. 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    

 

VYF-VP13-15 

 

Eesti Spordiselts Kalev  

 

MTÜ Eeltöö ja äriplaani 

koostamine Kepikõnni 

treeningute koolitustöö 

teenuse arendamine 

Tallinnas 

 

Projekt ei vasta taotlusvooru eesmärkidele ning tingimustele,  

kuna projekti sisuks ei ole avaliku teenuse äriplaani koostamine 

erinevaid osapooli kaasates. 

Taotluse koostamise analüütiline osa on pealiskaudne, nt 

vajalikkuse põhjendus vähene, projekt on Tallinna 

arengukava(de)ga seostamata, partnerite ring väga kitsas (lisaks 

KOV-ile vaid koolitusteenuse pakkuja) ning partnerite kaasamine 

ja rollid on samuti lahti kirjutamata. Sihtgrupi suurus vajaks 

täpsustamist, mõju ja jätkusuutlikkust on vähe analüüsitud. 

Eelarve on tasakaalust väljas, tööjõukuld on üle poole projekti 

eelarvest, kolmel töötajal on roll äriplaani koostamisel, lisaks 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    
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2 .MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant KÜSK III programmi projekti „Eesti Külade X Maapäev 

„Aastaring külas““ toetuse otsustamine. 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant KÜSK III programmi projekti „Eesti Külade 

Maapäev „Aastaring külas““ summas 20 000 eurot. 

 

Hääletamine:  Poolt - 6;  Vastu – 0. 

 

 

3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu uuringuprojekt „Vabakonna tulevikugrupp“ 

toetamise otsustamine. 

 

Otsustati: Mitte toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu uuringuprojekti „Vabakonna 

tulevikugrupp“. 

Põhjendus: Selgusetu on, kui pika perioodi peale tulevikuraportid ette vaatavad ja milline on eelanalüüsile 

tuginedes kõige sobivam periood selleks. Arvestades Eesti kodanikuühiskonnas toimuvaid kiireid 

arenguid ei ole võimalik koostada ettevaatavaid argumenteeritud tulevikusuundumusi. Samas 

tunnustatakse tulevikuraportite koostamist kui protsessi, kuid protsessi väljundid – raportid – ei pruugi 

omada sellist kõlapinda ega kasu, kui loodetakse saavutada. Taotlusest ei selgu, kuivõrd kavandatud 

uuringuraportitest on kodanikuühingud reaalselt huvitatud ja kas ning kuidas hakkavad neid oma 

eesmärkide seadmisel ja tegevuste kavandamisel kasutama. Projekti metoodika näitab, et kavandatud 

tulemused on üsna piiratud kasutusulatusega. Projekti eelarve kulude kalkulatsioon ei ole piisavalt 

põhjendatud. KÜSK nõukogu on teadlik, et sarnaste raportite koostamiseks on taotleja esitanud taotluse 

EMP toetuste vabaühenduste fondi konkursile Avatud Eesti Fondi. 

 

Hääletamine:  Poolt - 5;  Vastu – 1. 

 

 

4. Ülevaade kohaliku omaalgatuse programmi ja selle dokumentide ettevalmistamisest. 

tellitakse äriplaanikoolitust ja konsultatsiooni veel lisaks sisse.  

VYF-VP13-02 

 

MTÜ Kuriteo Ohvrite 

Toetamise Ühing  

 

Ohvriabi 

Vanemahariduse ja 

isiksuse arengut 

toetavad teenused 

Projektil puudub selge fookus, seatakse palju erinevaid eesmärke; 

sihtrühmade kirjeldus ja väljundid on pealiskaudselt esitatud. 

Taotluses ei selgu arendatava teenuse sisu ja täpsem olemus. 

Projekti elluviimise riskid ning nende ennetamise ja maandamise 

viis on välja toomata. Mõju sihtrühmale ebaselge. 

Projektimeeskonna tööjaotus, rollid, vastutusalad ebaselged. 

Eelarve ei ole tasakaalus. 

Antud projekti vastavus taotlusvooru eesmärkidele jäi allapoole 

50% piiri. Vastavalt taotlusvooru tingimuste punktile 12.3 on  

projekti rahastamise  eelduseks kriteeriumi (vastavus antud 

taotlusvooru eesmärkidele – 15%) täitmine vähemalt 50% osas, 

arvestades hinnete keskmist. 

Hääletamine:  

Poolt  7;  Vastu  

0.    
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Agu Laius andis ülevaate kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) uuendamisest ning  ministri poolt 

allkirjastatava korra ja tingimuste dokumendi ettevalmistamisest. Peamised muutused on selles, et 

tegevuspõhiselt rahastamiselt minnakse üle tulemuspõhisele rahastamsiele. Senine üks taotlusvoor, kuhu 

esitati väga eriilmelisi projekte, asendub nelja erineva taotlusvooruga ning samas säilivad võimalused 

saada toetust kõigile seni toetatud tegevustele. 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

5. KÜSK Kodanike Euroopa omafinantseeringu osalise toetamise tingimuste alusdokumendi 

esmane arutelu lähtudes nõukogu 25.10.2013.a. vastavasisulisest otsusest. 

 

Agu Laius informeeris Kodanike Euroopa programmis Eesti vabaühingute omafinantseeringu osalise 

toetuse tingimuste valmimise käigust ja palus pikendust tähtaja osas, kuna eksperdina vastavaid tingimusi 

ettevalmistav jurist ei jõudnud dokumenti arutamisvalmina ette valmistada.  Kuna programmi toetused 

otsustatakse alles mitme kuu pärast, siis on ka veel aega dokumendi viimistlemiseks.  

Agu Laius teavitas, et 1. veebruari tähtajaks esitas KÜSKile teadaolevalt taotluse Kodanike Euroopa 

programmi 6 Eesti ühingut. 

 

Otsustati: KÜSK juhatusel esitada Kodanike Euroopa programmist toetatud Eesti ühingute 

omafinantseeringu osalise toetamise tingimuste dokument nõukogule kinnitamiseks aprillis. 

 

 

6.  EMSL projektist „Ajakiri Hea Kodanik, vabakonna suvekool“ ja 2013.a. toetuse otsustamine.  

 

Agu Laius teavitas nõukogu 2012.a. KÜSK toetatud analoogilise projekti tulemustest. Kahjuks jäi üks 

ajakirja number ilmumata ning teise ilmumine venis mitmeid kuid. Samas on ajakiri väga sisukas ja 

ühingute poolt väga hinnatud. Vabaühingute suvekool valmistati ette ja korraldati korrektselt. 

Arutati projekti toetamist 2013. aastal 

 

Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu projekti „Ajakiri Hea Kodanik, 

vabakonna suvekool“ summas 30 000 eurot. 

 

Hääletamine:  Poolt - 6;  Vastu – 0. 

 

 

7. KÜSK nõukogu aseesimehe valimine. 

 

KÜSK nõukogu liige ja senine aseesimees Tiit Riisalo on esitanud palve asutajaõiguste teostajale tagasi 

astuda KÜSK nõukogu liikme kohalt. Seoses  sellega on vajalik valida uus nõukogu aseesimees. 

Kristiina Tõnnisson esitas kandidadiks Monika Haukanõmme. 

 

Otsustati: Valida KÜSK nõukogu aseesinaiseks Monika Haukanõmm. 

 

Hääletamine: Poolt – 6; Vastu – 0. 

 

8. Arutelu KÜSK põhikirja täiendamiseks võimaldamaks nõukogu liikmetele osaleda nõukogu 

koosolekul e-kirjaga. 
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Toimus arutelu KÜSK põhikirja nõukogu koosolekul elektroonilise osalemise sätestamise vajalikkuse üle.   

 

Otsustati: Juhatusel valmistada ette konkreetne taotlus asutajaõiguste teostajale KÜSK põhikirja 

muutmise kohta arvestades toimunud arutelu tulemusi ning otsustada taotluse esitamine järgmisel 

koosolekul. 

 

9. EMSL kirjast 

 

Agu Laius tutvustas nõukogule EMSL kirja 06.02.1013 nr 5 (2) (lisatud). 

 

Otsustati:  

1. Võtta kiri teadmiseks ja kuna kiri ei sisalda põhjendusi, mis annaksid aluse nõukogu liikmete hinnagute 

ja KÜSK juhatuse otsuse muutmiseks taotluse kohta, siis mitte muuta KÜSK juhatuse otsust.  (Juhatuse 

otsus lisatud). 

2. Võtta teadmiseks, et EMSL on 2013. aastal alustanud koostöös siseministeeriumiga projekti 

„Vabaühendused kui demokraatia kool“ elluviimist, mis annab võimaluse taotluses kirjeldatud 

vabaühenduste ja kodanikuühiskonna arenguvajadustega tegelemiseks ulatuslikumalt ja mille sisu kattub 

oluliselt KÜSKi esitatud hea idee taotlusega.  

3. KÜSK juhatusel analüüsida ettevalmistatavate taotlusvoorude tingimusi ning kavandada tulevikus 

nendesse läbivalt tegevused ja oodatavad tulemused, mis aitavad kaasa vabaühenduste eetilisele 

tegutsemisele.  

Põhjendus: Projekti tugevuseks on olulise teemaga tegelemine ja selleks sobiv projektijuht. 

Vabaühenduste vastutavusele ja läbipaistvusele keskendumine ühe projekti raames võiks olla 

põhjendatud, kui projekt läheneks probleemistikule laiemalt. Antud taotlus piirdub aga vaid tegelemisega 

vabaühenduste eetikaküsimustega. Nõukogu on seisukohal, et eetika peaks tänapäeval olema pigem 

horisontaalne teema läbivalt erinevates projektides/koolitustel/ümarlaudadel.    

 

Hääletamine: Poolt – 5; Vastu – 1. 

 

 

10. Informatsioon: 

 

- Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel  ajavahemikus 10.12.12-18.02.13 

 

Toetatud: 

Taisi Valdlo – Taani otganisatsiooni Amatorernes Kunst & Kultur Samrad juhtimisel projekti „Not just 

for fun – but also for learning“ töökoosolek Kopenhagenis – 490 eurot. 

MTÜ Spordiaasta – Danny Silva (Soome), väliseksperdi osalemine üritusel „Spordikorralduse 

Inspiratsioonipäev 2013“ Narvas  - 430 eurot 

 

Mitterahuldatud 

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum – mõttekoja üritusele Ales Kranjc Kuslani (Sloveenis) 

kutsumine. Põhjendus – ei vasta konkursi tingimustele. 

 

Konsulteerimine tulemusel soovitatud mitte taotleda: 

MTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon – Erik Knifströmi (Taani) 

kutsumine konverentsile. Põhjendus:  ei vasta konkursi tingimustele, valdkondlik. 
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MTÜ Pikk Mari, Arle Soeson – aprillis 2013.a. näitetrupi USA idarannikul toimuva 4 etenduse 

näitlejate reisikulude katteks. Põhjendus: ei vasta konkursi tingimustele. 

Heidi Kiisa – magistritöö koostamise huvides osalemine USAs toimuval muusikatööstuse konverentsil. 

Põhjendus: ei vasta konkursi tingimustele. 

  

- Ülevaade läbiviidud taotlusvoorudest. 

 

Juhtimise ja mõju hindamise taotlusvooru saabus erakordselt palju projekte –kokku 81, toetuse 

sooviga kokku ligi 600 000 eurot. Sisulisse hindamisse läks neist kokku 63 (rahuldasime ka ühe vaide, 

mis puudutas pdf-vormis taotluse esitamist ja kodulehel mitteolevaid asju). Toetust saavad kokku 28 

organisatsiooni, summas 217 526,17 eurot (algses plaanis oli 250 000 eurot). Peamiseks mitterahastamise 

põhjuseks oli see, et ei olnud näha, et tegevuste tulemusena kuidagi juhtimissuutlikkus kasvaks, oli ka 

neid kes asja täies mahus sisse ostsid. Eraldi teemana tõstetus koosolekul see, kui palju projekte võib 

ühendusel korraga KÜSKis käimas olla? 

 

Ida-Virumaa linnade vabaühendused küsisid nende tegevusvõimekuse suurendamiseks 33 esitatud 

projekti  kohta KÜSKist toetust kokku 240 115,17 eurot. Büroo poolt tehtud tehnilise hindamise käigus 

langrs välja 7 taotlust, 26 läksid edasi sisulisse hindamisse. Üsna paljud ühendused langesid konkurentsist 

välja just seetõttu, et ei vastanud avalikes huvides tegutsevatele ühendustele esitatud nõuetele, näiteks 

kodulehelt ei olnud võimalik leida põhikirja, juhtorganite koosseisu ega majandusaasta aruandeid. 

Tulemused selguvad veebruari viimasteks päevadeks.  

Erandlik voor seetõttu, et toetuse saajad saavad IVEKist kõrvale endale ka projekti ajaks mentori. 

Eksperdid soovitasid toetada 14 taotlust, toetussumma pisut suurem, kui kavandatud (algselt 12) 

 

Piirkondlike ühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise vooru tuli 31 taotlust. Tehnilist 

hindamist ei läbinud 5 taotlust. 26 toimub hetkel sisuline hindamine. 

 

Välja on kuulutatud asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmise taotlusvoor. Infopäev toimunud, käib 

taotluse koostamine. Esitamise tähtaeg – 04. märts. 

 

 

- Ülevaade KÜSK uute ruumide renditingimustest. 

 

Seoses KÜSK kolimisega uutesse ruumidesse seoses töömahu ja tötöajate arvu kasvuga 1. jaanuaril 

2013.a. andis Agu Laius ülevaate ruumide rendilepingu ja –tingimuste osas.  

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

10. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 

 

Otsustati: KÜSK nõukogu koosolek KÜSK 2012. a. majandusaasta aruande ja audiitori aruande 

kinnitamiseks toimub 17. aprillil algusega kell 10.00 

 

Juhatas:        Protokollis: 

 Kristiina Tõnnisson        Agu Laius 

 

 Nõukogu liikmed: 

 Monika Haukanõmm 
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 Daniel Juhhov 

Maris Jõgeva 

Kaie Koskaru 

Tiit Riisalo 

Paul-Eerik Rummo 

Kaia Sarnet 

Arho Tuhkru 

Rainer Vakra 


