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Vastavalt KÜSK põhikirja punktile 4.12. esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil
12.08. – 18.08.2014.a. järgmise küsimuse otsustamiseks:
1. Reisitoetuste taotluste RT14-12, RT14-13 ja RT14-14 mitterahuldamise kohta esitatud
vaide arutamine
KÜSK büroo selgitus 30. juulil, 2014. a. esitatud vaide kohta:
KÜSK juhatus tegi mitterahuldamise otsuse kolme reisitoetuse taotluse (RT 14-12-JO, RT 14-13-JO
ja
RT
14-14-JO)
kohta
lähtuvalt
reisitoetuste
konkursi
tingimustest
(http://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/RT/Reisitoetuste%20konkursi%20tingimused_150414.pdf).
Tingimustes on sätestatud, et toetust antakse Eesti kodanikuühiskonna valdkonna asjatundja või
uuringuasutuse uurija aktiivses rollis (esinemine ettekandega, töörühma juhtimine või muus
aktiivses rollis) osalemisel rahvusvahelisel kodanikuühiskonna alasel üritusel, mille kaudu
tutvustatakse Eesti kodanikuühiskonna praktikaid, arenguid ja suundumusi.
Taotlejad esitasid taotlused esinemiseks ettekannetega MTÜ Misso Kandi Külade Seltsi
talgupäevadel „The First International Workshop on Straw Bale House Building Techniques &
Presentations and Joint Debates on Foundations of Information Society“, mis toimus 6.-12. juulil
2014 Mauri külas, Misso vallas. Kuna tegemist oli Eestis toimuva üritusega, siis KÜSK uuris
korraldajalt, MTÜ Misso Kandi Külade Seltsi juhilt Paul Nurmelt e-kirja teel mitu välisriigi
esindajat töötoas/talgupäeval osaleb. Reisitoetuste tingimustest lähtuvalt peab tegemist olema
rahvusvahelise sündmusega. 2. juulil saime hr Paul Nurmelt vastuse, milles ta kinnitab, et ühtegi
välisosalejat sellel perioodil sündmusel ei osale. Lähtuvalt sellest tegi KÜSK juhatus 2. juulil 2014
ka taotlusi mitterahuldavad otsused.
Vaides on taotlejad vaidlustanud rahvusvahelise ürituse mõiste ning vaatlevad seda taotlejate
(esinejate) poolt esindatavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja isiklike rahvusvaheliste
kogemuste kaudu. Kuigi reisitoetuste konkursi tingimustes ei ole definitsiooni rahvusvahelise
ürituse mõistele, on KÜSK juhatus kindlalt seisukohal, et rahvusvahelisel üritusel peab olema
rahvusvaheline osalejaskond (ehk vähemalt teatud hulk välisriikide esindajaid), mis käesoleval
juhul puudus.
Lähtuvalt eelpoolsest selgitusest palub KÜSK juhatus nõukogul kujundada seisukoht vaide kohta.
E-hääletamisel osalesid KÜSK nõukogu liikmed Margus Hanson, Madle Lippus, Raido Roop, Kaia
Sarnet, Toomas Trapido, Kristiina Tõnnisson, Maiu Uus, Demis Voss.
ei osalenud Enn Eesmaa, Arho Tuhkru.

KÜSK nõukogu tutvunud vaide esitanud isikute taotlustega, juhatuse otsustega nende taotluste
kohta ja esitatud vaidega ning KÜSK juhatuse selgitusega tehtud otsuste kohta,
otsustas: (poolt 8; ei hääletanud 2)
Nõustuda KÜSK juhatuse 19.05.2014 otsustega taotluste RT 14-12-JO, RT 14-13-JO ja RT 14-14JO rahuldamata jätmise kohta ja seal esile toodud põhjendustega taotluse mitterahuldamise kohta
ning jätta esitatud vaie rahuldamata.
Põhjendused:
1) MTÜ Misso Kandi Külade Seltsi toimunud talgupäevi „The First International Workshop on
Straw Bale House Building Techniques & Presentations and Joint Debates on Foundations of
Information Society“ ei saa käsitleda rahvusvahelise sündmusena ja sellisena ei vasta KÜSK
reisitoetuste konkursi tingimustele.
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