
 

 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-22 

  

Koht: Amrita Cafe, Tallinna 29a, Viljandi, 71013 Viljandi maakond 

Toimumise aeg: 15.12.2021 

Algus kell 13.10  lõpp kell 14:58 

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees 

Protokollis: Anneli Roosalu 

  

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed: Aage Õunap, Agu Laius,  Avo Üprus (videosilla vahendusel), 

Irene Käosaar (videosilla vahendusel), Raivo Küüt, Viljam Borissenko. 

Puudusid: Kaur Siruli 

Külalisena osalesid: Anneli Roosalu (KÜSK), Henri Vaikre (KÜSK), Marten Lauri (SIM), Kristo 

Tõnissoo (KÜSK).  

 

PÄEVAKORD:  

1. Nupukate Lahenduste (NULA) starditoetuse 2021 aastal esitatud taotluste toetuste kinnitamine.  

2. Rahvusvahelise koostöö suuna konkursside tingimuste arutelu ja kinnitamine.  

2.1. Reisitoetuste konkursi tingimused. 

2.2. Välisprojekti toetamise konkursi tingimused. 

2.3. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimused. 

3. Välisministeeriumi ettepanek „Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumprogramm erialase 

praktika teostamiseks Eestis“ ellu viimiseks. 

4. KÜSK 2022 aasta finantsplaani arutelu. 

5. KÜSK hindajate kogu arutelu ja kinnitamine.  

6. Jooksvad küsimused ja info.   

 

Koosoleku avamine. 

Aage Õunap avas koosoleku ja tegi ettepaneku esitatud päevakord kinnitada. 

 

Otsustati: päevakord kinnitada 

 

 

1. Nupukate Lahenduste (NULA) starditoetuse 2021 aastal esitatud taotluste toetuste 

kinnitamine. 

 

Kristo Tõnissoo andis ülevaate NULA starditoetuse taotluste hindamise protsessist ja 

hindamistulemustest. Iga taotlust hindas kolm hindajat. 

 

1.1. MTÜ EatB4 projekt „EatB4“, kõik hindajad pidasid taotlust toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0 

 

Otsustati: toetada 

 

1.2. PEVICO MTÜ projekt „PEVICO (Personal Visualized Communication)“, kõik hindajad 

pidasid taotlust toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0 



 

 

Otsustati: toetada 

 

1.3. MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing projekt „#walkwise – juhendatud 

jalutusgrupid“, üks hindaja pidas taotlust toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 6 

 

Otsustati: mitte toetada 

 

Põhjendus:  

Grupijuhi roll on väga oluline, kuid ei selgunud, millised on vajalikud grupijuhi oskused. Idee 

toimimise selgitused ei ole piisavalt veenvad. Tegevustega planeeritakse kaasata neid, kes pigem on 

motiveeritud liikuma, aga pole selge, kuidas kaasata neid, kes ei ole motiveeritud liikuma. Ei ole 

piisavalt selgelt defineeritud, mis on oodatav tulemus projekti lõppedes. 

 

1.4. MTÜ Targalt praktikale projekt „Praktikale!“, kaks hindajat ei pidanud taotlust toetuse 

vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 6 

 

Otsustati: mitte toetada 

 

Põhjendus:  

Informatsiooni killustatuse lahendamine uue platvormiga ei pruugi lahendada olemasolevat 

probleemi. Taotlusest ei selgunud, miks just loodav portaal on parim lahendus sellele probleemile. Jäi 

ebaselgeks, kuidas osapooled just selle platvormiga suhestuvad. Partneritega koostöö kirjeldus on 

üldine. Taotlusest ei selgunud, mis on oodatav projekti tegevuste tulemus.  

 

1.5. MTÜ Metamorfoos projekt „Koostööõppe e-kursus“, kolm hindajat ei pidanud taotlust 

toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 6 

 

Otsustati: mitte toetada 

 

Põhjendus:  

Idee vajab põhjalikumat läbimõtlemist. Emotsionaalse intelligentsuse oskuseid ja suhtlemisoskuseid 

arendada üle veebi on keeruline. Võib juhtuda, et noor ei saa esitatud lahenduse baasil oodatud tuge. 

Ei olnud selge, mida kursus sisaldab. Ei ole selge kuidas simulatsioonilahendus e-õppe keskkonnas 

töötab ja kuidas tagasisidestatakse noorte eneseanalüüsi. Õpetaja aktiivne roll kursusel on välja 

toomata. Kommunikatsiooni ja turundustegevused vajavad põhjalikumat läbi mõtlemist.  

 

2.  Rahvusvahelise koostöö suuna konkursside tingimuste arutelu ja kinnitamine.  

 

2.1. Reisitoetuste konkursi tingimused (Lisa 1).  

 

Arutelu: Anneli Roosalu tutvustas ettepanekuid muudatusteks reisitoetuste konkursi tingimustes. 

Ettepanek: 1. Muuta tingimustes reisikindlustuse sõlmimine taotlejale soovituslikuks ning sätestada 

KÜSKi poolse hüvitise maksmise kord, mille eelduseks on sõlmitud reisikindlustusleping, tingimuste 

punktid 2.4, 3.2. 

2.Muuta toetuse välja maksmise aega, 7 päeva peale aruande heaks kiitmist, tingimuste punktid 6.1. ja 

6.2. 

 



 

Otsustati kinnitada Reisitoetuste konkursi tingimused (Lisa 1).  

 

2.2. Välisprojekti toetamise konkursi tingimused (Lisa 2). 

 

Arutelu: Anneli Roosalu selgitas välisprojektide konkursi aruandlusesse sisse viidavate muudatuste 

vajadust ja tegi ettepaneku konkursi tingimustesse lisada täpsustused punktidesse: 

5.2.1. Taotlusvormis esitatu täitmise kirjeldus KÜSKi aruandevormil, milles on kajastatud loetelu 

KÜSKi toetusest tehtud kuludest;  

5.2.2. välisrahastajale esitatud lõpparuanne koos selle heakskiitmise otsusega. 

 

Otsustati kinnitada Välisprojekti toetamise konkursi tingimused (Lisa 2). 

 

2.3. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimused 

(Lisa 3). 

 

Arutelu: Anneli Roosalu selgitas, rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise 

konkursi tingimuste muudatusettepanekuid. Anneli Roosalu tegi ettepaneku muuta konkursi 

tingimuste punkte: 

2.2. Konkursi raames toetatakse vabaühenduse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva 

suursündmuse, välja arvatud spordi- ja kultuuriüritused, korraldamist Eesti (liikmes)ühenduse poolt. 

2.7. Abikõlblikud ei ole: 

2.7.1. osalejate Eestisse saabumise ja lahkumise transpordikulud; 

2.7.2. toetuse saaja juhtorgani liikmete või projektist töötasu saavate seotud isikutega tehtud tehingud 

(enda või pereliikmete kontroll juriidilise isiku üle või kuulumine juhtorganisse, kellelt ostetakse 

projektis kaupa või teenust). Kui huvide konflikti pole võimalik vältida, tuleb tehingud seotud 

isikutega põhjendada taotluse eelarves või saada selleks KÜSKi nõusolek. 

2.7.3. kulud, mille katteks on toetust saadud teistest vahenditest. 

2.8. Ühingu üld- ja arenduskulud võivad moodustada kuni 10% toetuse mahust, mis näidatakse 

taotluses ja aruandes koondsummana. 

5.2. Toetuse saaja esitab 30 kalendripäeva jooksul pärast sündmuse toimumist aruande KÜSKi sisu- ja 

finantsaruande vormil. 

5.3.2. tehtud kulud ei ole tõendatud, ei vasta tingimustele või eelarvele, sh kui sündmuse kogukulud 

olid kavandatust väiksemad ja KÜSKi toetus ületas kogukuludest 25%; 

5.3.3. läbiviidud tegevused ei vasta lepingule või pole tõendatud (nt osavõtjate nimekirjad, fotod, 

kokkuvõtted); 

5.3.4. esitamata jääb lõpparuanne; 

5.3.5. on rikutud teavitusnõudeid ja ületatud tähtaegu; 

5.3.6. selgub, et taotlus rahuldati esitatud valeandmete põhjal; 

5.3.7. taotlejal on KÜSKi ees muid täitmata rahalisi kohustusi. 

6.1. Sündmus tuleb ellu viia välisrahastaja/juhtpartneri toetuse andmise 

otsuses/toetuslepingus/programmijuhendis sätestatud tingimustel ja tähtaegadel, kui suursündmuse 

korraldamiseks on välisrahastajale esitatud rahastustaotlus või sõlmitud leping. 

 

Anneli Roosalu selgitas, et tingimuste täpsem ja selgem sõnastus on abiks nii taotlejale kui 

koordinaatorile.  

 

Otsustati: kinnitada Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise 

konkursi tingimused (Lisa 3). 

 

3. Välisministeeriumi ettepanek „Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumprogramm 

erialase praktika teostamiseks Eestis“ ellu viimiseks. 

 

Arutleti: Anneli Roosalu tutvustas välisministeeriumi tehtud ettepanekut KÜSKile korraldamaks 

programmi „Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumprogramm erialase praktika teostamiseks 

Eestis“. Anneli Roosalu selgitas tegevusteks ette nähtud eelarvet ja kellele programm on suunatud, 

milline on praktika periood ja planeeritud stipendiumi suurus. Välisministeeriumi ettepanek on 

esimesel aastal kaasata hindajad välis-, kultuuri-, haridus- ja teadusministeeriumist, Integratsiooni 



 

Sihtasutusest.  

Anneli Roosalu ettepanek on kaasata vähemalt üks hindaja KÜSKi hindajate kogust ja võib olla ka 

KÜSK kollektiivist.  

Irene Käosaar kinnitas, et Integratsiooni Sihtasutus on valmis taotluseid hindama.  

Arutleti, et üle poolte hindajatest võiks olla KÜSK hindajate kogust ja/või KÜSK kollektiivist kuna 

KÜSK vastutab hindamiste tulemuste, toetuste määramise ja programmi elluviimise eest. Arutleti 

selle üle, et programmi edukaks elluviimiseks peaks olema tehtud põhjalik eeltöö 

praktikaorganisatsioonidega ja määratletud nende roll, et praktika oleks praktikandi jaoks sisukas. 

Tõdeti, et hetkel eelarves praktikaorganisatsioonidega tegevusteks eelarvet ei ole ette nähtud. 

Ettepanekud: Sõnastada praktika eesmärgid ja tingimused juba taotluse esitamisel (aga hiljemalt 

lepingu sõlmimisel), sh tingimused ja eeldused praktikaorganisatsiooni osas (nt mentori tagamine 

vms). 

Kuidas käsitleda olukorda, kui on soov tulla praktikale organisatsiooni, millega on eelnevalt seos 

olemas, ja kas on vaja reguleerida sellist olukorda? 

Praktika organisatsioon peab määrama praktikandile mentori, et praktikant saaks piisavalt tuge 

erinevate olukordade (nii praktika tegemisel kui Eesti ühiskonnas ette tulevate) lahendamiseks. 

Kas KÜSK saab ise pakkuda praktika kohta kui on stipendiumiprogrammi ellu viija? 

Anneli Roosalu lisas, et KÜSK ei saa omalt poolt tagada praktika kohta. 

 

Otsustati: koostöös välisministeeriumiga „Rahvuskaaslastest noortele suunatud 

stipendiumprogramm erialase praktika teostamiseks Eestis“ tingimuste välja töötamisega 

tegeleda ja jaanuaris otsustada kinnitamine nõukogu poolt 

 

4. KÜSK 2022 aasta finantsplaani (Lisa 4) arutelu. 

 

Anneli Roosalu tutvustas KÜSK 2022 finantsplaani kujunemist, vaadati läbi finantsplaanis 

erinevateks tegevusvaldkondade ellu viimiseks planeeritud summad. 

Siseministeeriumi poolt eraldatud kogusumma 2022 aastaks on 1 680 835 €.  

Arutelu: 

Anneli Roosalu selgitas, et Kodanike võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kontaktpunkti 

taotluse Eesti riigi finantseeringuks on 2021 aastal SIMi eelarvest eraldatud 18 950 €. Kui suur 

summa on järgnevatel aastatel SIMi eelarvest planeeritud? Marten Lauri vastas, SIMi eelarvest on 

planeerinud 25 000 €. Vajalik esitada korduv pöördumine teistesse ministeeriumitesse. 

 

Otsustati: võtta teadmiseks 

 

5. KÜSK hindajate kogu arutelu ja kinnitamine.  

 

Arutleti: Anneli Roosalu selgitas, et 4 hindajat on teatanud soovist hindajate kogust lahkuda ja tegi 

ettepaneku valida uued hindajad 2020 aastal kandideerinud isikute hulgast. Anneli Roosalu tutvustas 

hindajate nimekirja, kelle hulgast uusi hindajaid valida.  

Küsimus: Mitut hindajat juurde vajame? 

Vastus: Kuus hindajat, hindajate kogus võiks olla pigem rohkem kui vähem hindajaid.  

Arutelu: Anneli Roosalu selgitas, et hindajate poolt on tulnud sisend, et hindajate tasu võiks tõsta. 

Arutleti hindamiseks kuluva ajamahu üle ning jõuti järeldusele, et praegune hindajate tasu on 

turuhinnas ja konkurentsivõimeline. Arve alusel hindamise eest tasumine ei ole võimalik, kuna 

hindajate kogusse kuuluvad eraisikud, kellega hindamise kohta sõlmitakse leping. 

 

Otsustati: Kinnitada hindajate kogu nimekiri seisuga 15.12.2021 (Lisa 5). 

 

6. Jooksvad küsimused ja info.   

 

6.1. NULA inkubaatori toetamiseks on Luminor Bank AS teinud koostööpakkumise 

KÜSKile ja Heateo SA-le. 

Arutelu: Anneli Roosalu tutvustas Luminor Bank AS ettepanekut finantseerida NULA inkubaatori 

tegevusi 2022 aastal Heateo SA 15 000 € ulatuses ning pakkudes omalt poolt Luminor Bank AS 

töötajaid algatuste mentoriteks. Rahastatakse teavituskampaania kommunikatsioonitegevusi ja 



 

eriauhindasid inkubaatoris osalevatele algatustele. 

Nõukogu kinnitas, et see on väga hea kui NULA inkubaator on ettevõtete poolt märgatud ja ettevõtted 

soovivad ühiskondlikesse algatustesse panustada.   

 

Otsustati: Kinnitada koostöö Luminor Bank AS NULA inkubaatori tegevuste toetamiseks ning 

sõlmida KÜSKi juhataja poolt kolme poolne leping Luminor Bank AS, KÜSKi ja Heateo SA 

vahel.  

 

6.2. Anneli Roosalu lisatasu maksmine 

 

Arutelu: Aage Õunap tegi ettepaneku määrata Anneli Roosalule lisatasu suurepärase töö eest KÜSKi 

juhtimisel ja Kodanike võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi Eesti kontaktpunkti 

käivitamisel ning sellega seotud erinevate tegevuste eest ja maksta lisatasu ühe kuu palga ulatuses. 

 

Otsustati: Maksta Anneli Roosalule tulemusliku töö eest Kodanike võrdõiguslikkuse, õiguste ja 

väärtuste programmi Eesti kontaktpunkti käivitamisel ühe kuu palga ulatuses lisatasu, Kodanike 

võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi Eesti kontaktpunkti eelarve vahenditest. 

 

 

6.3.  Järgmise KÜSKi nõukogu koosoleku kuupäevad 

 

• 4 veebruar 2022 Jõhvis; 

• Aprillis kuupäev ja koht täpsustamisel. 

 

 

Lisad:  

Lisa 1 Reisitoetuste konkursi tingimused 

Lisa 2 Välisprojekti toetamise konkursi tingimused  

Lisa 3 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimused 

Lisa 4 KÜSK 2022 aasta finantsplaan 

Lisa 5 KÜSK hindajate kogu 

 

 

 

Juhatas:       Protokollis: 

Aage Õunap      Anneli Roosalu 

 

Nõukogu liikmed: 

 Aage Õunap 

Agu Laius 

Avo Üprus 

Irene Käosaar 

Raivo Küüt 

Viljam Borissenko 

 


