Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-13
Koht: Koosolek peeti virtuaalselt, zoom.us keskkonnas
Toimumise aeg: 18.02.2021
Algus kell 14:00, lõpp kell 15:30
Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees
Protokollis: Anneli Roosalu, juhatuse liige
Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Irene Käosaar, Raivo Küüt, Agu Laius, Eha Paas, Aage Õunap,
Avo Üprus.
Puudus Viljam Borissenko.
Külalisena osalesid: Anneli Roosalu (KÜSK), Kadri Väljaste (KÜSK).
PÄEVAKORD:
1. KÜSKi 2021. aasta finantsplaani ja tegevuskava kinnitamine.
2. KÜSKi 2021 a. eelarve kinnitamine.
3. Jooksvad küsimused.
Koosoleku avamine.
Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
Viljam Borissenko on andnud teada enda mitte osalemisest koosolekul ning ta on tutvunud saadetud
materjalidega ja jälginud nõukogu liikmete vahelist arutelu, mis toimus koosoleku eel e-posti teel.
Viljam Borissenko on andnud teada, et nõustub esitatud materjalides olevate ettepanekutega ja KÜSKi
2021. aasta finantsplaani ja tegevuskava ning KÜSKi 2021 a. eelarve kinnitamisega materjalides
kirjeldatud summade piires.
1. KÜSKi 2021. aasta finantsplaani ja tegevuskava kinnitamine.

Anneli Roosalu tutvustas finantsplaani ning andis ülevaate planeeritud tegevustest ja kuludest.
Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ning arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta
taotlusvooru eelarve on nõukogu poolt kinnitatud 26.01.2020 koosolekul. NULA inkubaatori eelarves
on üle toodud 2020 aasta summa kuna 2020. aasta lepingute sõlmimine jäi 2021. aastasse, mistõttu
kulu tehakse 2021. KÜSKil on vajadus luua kasutajasõbralik online taotlemis- ning
dokumendihaldussüsteem. KÜSK halduskuludesse on arvestatud kahe täiskohaga töötaja kaasamine
2021 aastal, taotlusvoorude koordinaator ning infojuht.
Arutelu: Leiti, et mõõdikud nimetatakse ümber indikaatoriteks. Mõju mõõtmiseks on vajalik
kvalitatiivne analüüs. Lepiti kokku, et need indikaatorid võiks edaspidi täpsemalt läbi arutada. Tehti
ettepanek võimekate ja hoolivate kogukondade teine indikaator nimetada ümber kui „elujõuliste
kogukondlike võrgustike arv“. Täpsustati, et maakondlike arenduskeskuste teenuslepingu sõlmimisel
tuleb jälgida, et teenus saaks sisuliselt uuendatud ning et seal kajastuks, kuidas jagab vabaühenduste
konsultant oma teadmisi kohaliku omavalitsuse või kogukondadega. Leiti, et finantsplaanis tuleb
arvestada 30 000 eurot maakondlikeks vabaühenduste tunnustusüritusteks (korraldavad MAK

vabaühenduste konsultandid) ning 10 000 üleriigiliseks vabatahtlike tunnustamiseks. Kuna nõukogule
esitatud finantsplaanis polnud nende kuludega arvestatud, tuleb ümberarvestused teha ja vähendada
arenguhüppe taotlusvooru ja rahvusvahelise suuna toetuste summasid. Nõukogu jätab selle KÜSKi
juhatuse otsustada, mis eelarveridadelt see raha eraldada. online taotlemis- ning
dokumendihaldussüsteemi osas leiti, et on vaja sõnastada täpne lähteülesanne. Mõistlik oleks leida
terviklahendus, eeldatav hind võiks olla ligi 30 000 eurot. Raivo Küüt selgitas, et väliseesti ajalehtede
toetusprogramm läheb üle Välisministeeriumi haldusalasse. Lepiti kokku, et finantsplaani jäetakse see
toetusprogramm ning selle halduskulud sisse, kuid täpsustatakse, et selle finantseerimisallikas on
Välisministeerium, mitte Siseministeerium. „Mina suudan“ konkurss jääb finantsplaani sisse, sisulise
korraldamisega tegeleb Siseministeerium nagu seni kahe aasta jooksul.
Otsustati: kinnitada finantsplaan ja tegevuskava koos koosolekul fikseeritud muudatustega.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.
2. KÜSKi 2021 a. eelarve kinnitamine.
Anneli tutvustas 2021 a. eelarvet. Selgitas, et eelarves on väiksemad summad, kui finantsplaanis, kuna
eelarve kajastab 2021 aastaks määratud summasid, 2020 aastast ületulevad summad ja kohustused
eelarves ei kajastu.
Arutelu: Arutleti finantsplaani ja eelarve sisulise erinevuse üle.
Otsustati: Teha 2021.aasta eelarvesse
finantsplaanist ja kinnitada eelarve.
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Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.
3. Jooksvad küsimused.
3.1. Ajakirja „Hea Kodanik“ rahastamine. Avaldati arvamust, et see võiks olla mõne siseministeeriumi
strateegilise partneri lepingu lisa.
3.2. Anneli Roosalu informeeris nõukogu, et KÜSK kuulutab välja kaks konkurssi, mõlemad
täiskohaga töötaja, infojuhi ja taotlusvoorude koordinaatori, leidmiseks.
3.3. 16. aprillil on plaanis kogukonnaseminar Viljandis.
Otsustati:
3.1. võtta info teadmiseks.
3.2. võtta info teadmiseks.
3.3. võtta info teadmiseks.
Järgmise koosoleku päeva otsustamine
Otsustati: KÜSKi nõukogu koosolekute toimumine:
3.03.2021 kell 13-15 veebikeskkonnas
21.04.2021 kell 13-15 Viljandis
27.05.2021 kell 13-15 Haapsalus
Lisa 1. KÜSK 2021 tegevuskava ja finantsplaan

Lisa 2. KÜSK 2021 eelarve
Juhatas:
Aage Õunap
Nõukogu liikmed:
Aage Õunap
Agu Laius
Avo Üprus
Eha Paas
Irene Käosaar
Raivo Küüt

Protokollis:
Anneli Roosalu

