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PÄEVAKORD:
1. Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje 2021. aasta konkursi
paremusjärjestuse kinnitamine.
2. Arutelu: KÜSK strateegia 2021-2024.
3. KÜSKi 2021. aasta finantsplaan ja tegevuskava.
4. Jooksvad küsimused.
Koosoleku avamine.
Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
1. Kodanikuühiskonda

arendavate
paremusjärjestuse kinnitamine.

suursündmuste

ideekorje

2021.

aasta

konkursi

Aage Õunap tutvustas suursündmuste ideekorje koondtabelit, mille järgi saaks rahastada 5 sündmust
täies mahus ja 1 sündumust osaliselt. Esitas nõukogule ettepaneku avaldada arvamust suursündmuste
rahastamise osas. Anneli Roosalu täiendas, et suursündmuste eelarvesse on lisandunud eelmisest
aastast üle tulnud 4442,50 eurot, mis teeb suursündmuste toetusmeetme eelarveks 104 442,50 eurot.
Arutelu: Konkursile laekunud ideede põhieesmärk peab olema kodanikuühiskonna programmi
eesmärkide täitmine, mis on idee konkursi tingimustes peamine eesmärk. Ettepanek juhatuse poolt on
esitatud paremusjärjestusena.
Ettepanek: Arutada läbi paremusjärjestuses esitatud taotlused ja hääletada rahastuse määramine kuni
eelarve lõppemiseni.
Otsustati:
1.1 MTÜ Arvamusfestival sündmus „Arvamusfestival“
Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

Otsus: toetada MTÜ Arvamusfestival sündmust summas 20 000 eurot.
1.2 MTÜ Noortekonverentsid sündmus „Noortekonverents Lahe Koolipäev 2021“
Arutelu: Taotluse MTÜ Noortekonverentsid puhul tuleks paremini välja tuua see sisu, mis on
kodanikuühiskonda toetav tulem, seos Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024 ja KÜSKi
eesmärkidega. Sündmuse mõte on hea, kuid eesmärkidega seotud pole. Sisuliselt on tegemist
motivatsiooni-/koolituspäevaga, eelarve on väga suur ja taotletud eelarve samuti, ligi 25% kogu
suursündmuste ideekorje konkursi eelarvest, mistõttu ei pea põhjendatuks, et toetada rahastuse
määramist.
Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 0; Vastu 7
Otsus: mitte toetada MTÜ Noortekonverentsid sündmuse rahastamist.
1.3 SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus sündmus „VNEformat ehk Kogemusõppepäevad
venekeelsete vabaühendustele“
Arutelu: Sündmus on toimunud varasematel aastatel, paralleelselt toimus varem ka eestikeelne üritus,
mida korraldas EMSL. Taotlus on hästi esitatud, seos kodanikuühiskonna eesmärkidega olemas ja välja
toodud. Sündmus on vajalik, üle-eestiline ning varasematel aastatel on olnud tulemused väga head.
Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsus: toetada SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus sündmust summas 12 400 eurot.
1.4 Kistler-Ritso Eesti SA sündmus „Vabamu demokraatiateemaline rändnäitus ja programm „30
aastat iseseisvat riiki““
Arutelu: Kistler-Ritso Eesti SA (Vabamu) taotluses rändnäituse ettevalmistus, mis on viidud Eesti
erinevatesse maakondadesse 2021 aasta jooksul, iga näituse raames korraldatakse
demokraatiatreening, arutelud ja programm. Lisaks on toodud eesmärgina luua oma noortevõrgustik.
Rõhutada taotlejale, et näitus kindlasti toimuks Narvas.
Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsus: toetada Kistler-Ritso Eesti SA sündmust summas 10 000 eurot.
1.5 MTÜ Peace Child Eesti sündmus „Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäev 2021“
Arutelu: Taotluse puhul on väga hea, et venekeelsete noorte aktiivsuse tõstmise poole pealt on juurde
toodud KOVide roll. Hästi esitatud taotlus, korraldatakse suurejooneline üritus (kaastatud on 34% oma
või kaasfinantseeringut, sh omaosaluse tasumine osalejatel). Varasemad kogemused on väga head
korralduse ja Ida-Virumaa noorte kaasamise osas. Küsimus tõstatati, kas KÜSK toetuse raames
täiendava projektikonkurssi korraldamine on sobiv? Konkursi tingimused seda ei välista.
Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 1.
Otsus: toetada MTÜ Peace Child Eesti sündmust summas 15 000 eurot.
1.6 SA Eestimaa Looduse Fond sündmus „Teeme Ära talgupäev 2021“
Arutelu: Sündmus on toimunud väga pikalt, oleks võib olla aeg leida uusi lähenemisi. Paindlikud
korraldajad, üle-eestiline võrgustik, millel on väga suur ühiskondlik mõju. Sündmus jõuab väga
paljudesse Eesti paikadesse.

Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsus: toetada SA Eestimaa Looduse Fondi sündmust summas 38 000 eurot.
1.7 MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing sündmus „Kodanikuühiskonna Foorum 2021“
Arutelu: Tegevused ja tulemused jõuavad erinevatesse kohtadesse Eestis, sh Ida-Virumaale. Vajalik
jälgida, kas taotluses esitatud tulemused saavutatakse. Konkursi eelarvet arvestades on võimalus
toetada taotlust summas 9042,50 eurot.
Olukorras, kus MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing ei soovi osalist toetust vastu võtta, tehakse
ettepanek paremusjärjestusel järgmisele taotlusele ehk Vabaühenduste Liidule.
Hääletati toetamist.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 1.
Otsus: toetada MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu sündmust summas 9042,50 eurot.

Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkursi eelarve on 104 442,50 eurot.
Summa jagunes eelpool välja toodud ühingute vahel vastavalt: otsustati toetada MTÜ Arvamusfestival
taotlust summas 20 000 eurot, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlust summas 12 400 eurot,
Kistler-Ritso Eesti SA taotlust summas 10 000 eurot, MTÜ Peace Child Eesti taotlust summas 15 000
eurot, SA Eestimaa Looduse Fondi taotlust summas 38 000 eurot, MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu
taotlust summas 9042,50 eurot.
Konkursi eelarve lõppemise tõttu otsustati mitte toetada järgnevaid taotlusi:
1.8 Vabaühenduste
Liit
„Vabakonna
toetamine
kodanikuühiskonna
järjepideva
kommunikatsiooniga“,
1.9 Let´s Do It World MTÜ „Maailmakoristuspäev Eestis“,
1.10 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Eesti külade XIV Maapäev ja Aasta Küla 2021
konkurss“,
1.11 Peace AcBon Community Estonia MTÜ „Rahufoorum“,
1.12 MTÜ Loomus „Konverents: Loomade tulevik. Loomaõiguslus akadeemias ja aktivismis.
Animal Futures - Animal rights in Activism and Academia“,
1.13 MTÜ LC Põlva „Kagu-Eesti heategijate arenguseminar“,
1.14 MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts „Tervishoiusüsteemi ühendav konverents ja
heategevuslik gala“,
1.15 Vas Consulting MTÜ „Noortekonverents "Ökopsühholoogia 2021"“,
1.16 Vas Consulting MTÜ „Psuhholoogia.ee“.
2. Arutelu: KÜSK strateegia 2021-2024.
Aage Õunap tutvustas teist päevakorra punkti ja andis sõna Anneli Roosalule. Anneli tutvustas,
KÜSKi strateegiat 2021-20204, mis on ettevalmistatud Maris Jõgeva juhtimisel ja paljude inimeste
kaasabil. Anneli soovis täpsustada mõõdikuid, kuidas saame hinnata tulemusi strateegia ellu viimisel
ning samuti on ettepanek läbi vaadata kommentaarid, mida on nõukogu liikmed edastanud.

Arutelu: Eesti Külaliikumine Kodukant tehtud kaardistus on väga põhjalik. See uuring näitas, et
aktiivne kogukond omab mõju kohalikule omavalitsusele. Strateegia peab olema ambitsioonikas,
milliste ambitsioonikate tegevuste osas näeme võimalust tegutsema hakata? Nt. Omavalitsuste
nõustamine võiks olla MAKide pädevuses. Kellel on see ressurss, et seda korraldada? KOVide
nõustamine strateegia tegevusena on väga ambitsioonikas, samas MAKide kaasamisel oleks see
võimalik. Võimalusel lisada mingil määral MAK teenuse kirjeldusse sisse KOVide nõustamine. KÜSK
peaks olema aktiivne KOVide nõustamise osas ja Siseministeerium plaanib nõustamisteenust ka
finantsiliselt toetada 2021 aastal. Strateegias võiks olla KÜSKi võimekuse suurendamine KOV
nõustamise pakkumisel. Näitajat “Kasvab uute elujõuliste kogukondlike võrgustike arv…” pole
Siseministeeriumis arvuliselt määratud. Eesti Külaliikumine Kodukant tehtud kaardistuses esitatud
näitajaid peaks arutama, kas lisada ja KÜSK strateegiale. Eha tõi näite, et KOVi juures käiv
kogukondade ümarlaud võib väga erinevalt toimida. Iga indikaatori strateegiasse lisamisel peaks olema
eesmärk. KÜSK strateegia saab anda suuna ja rõhuasetuse ning selgitada partneritele, mis suunas
KÜSK tegutseb. Strateegia võiks anda üldise ambitsioonika raamistiku. Iga aasta lähtume konkreetse
aasta tegevuskavast.
Keeruline on praegu väita, et nelja aastaga on loodud igasse maakonda kogukonna profiiliga
koordinaator. Kodanikuühiskonna programmis on täpsustus Ida-Virumaa osas, plaan on luua üleeestiline kogukonna profiiliga koordinaatorite võrgustik, aga selgub töö käigus kuidas, kas maakonna
määratlusega vms. Raskesti on teostatav proaktiivse nõustamise tagamine ning mõõta rahulolu kui pole
selge, kas kogukonna koordinaatori ametikoht luuakse ja millal. Tuleb üle vaadata ja jälgida, et KÜSKi
strateegiast ja siseministeeriumi lepingust tulenevad mõjunäitajad kattuksid omavahel.
Ettepanek: muuta strateegia sõnastust, mitte on loodud, vaid on sisustatud. KÜSK saab luua ametikoha,
kui on tagatud rahastus.
Ettepanek: ära jätta rahulolu tulemuste seast.
Üldjoontes on nõukogu liikmed strateegiaga rahul.
Otsustati: võtta info teadmiseks.
3. KÜSKi 2021. aasta finantsplaan ja tegevuskava.
Siseministeeriumi poolt tutvustas Raivo ettepanekut KÜSKi 2021. aasta eelarve jaotuseks tulenevalt
„Kodanikuühiskonna programmi 2021–2024“ eesmärkidest.
Küsimused: Kas RTK teenus on KÜSKi eelarveväline summa? Ligi 6000 eurot on Riigi Tugiteenuste
Keskuse teenuse kulu. 2020 aastast üle tuua halduskulude jäägid ja NULA konkursi starditoetuste
taotluste eelarve (75 000 €) 2021. aasta eelarvesse. NULA starditoetuste taotlused otsustasime
15.12.2020, lepingud sõlmiti 2021 aasta jaanuaris.
5000 eurot Euroopa Kodanike programmist on KÜSK saanud nö preemiat Kodanike Euroopa
programmi ellu viimise eest. Ettepanek on summa lisada rahvusvahelise koostöö suuna konkursside
eelarvesse, kuna see on antud preemiaks hea töö eest.
Vastused: RTK teenuse eest tasumisega KÜSK eelarves ei ole vaja arvestada, summa peetakse
Siseministeeriumi poolt kinni KÜSKi eelarvest.
Siseministeerium asutajaõiguste teostajana teeb ettepaneku struktureerida KÜSKi taotlus järgmiste
teemade kaupa. Kõik tegevused konkreetse teema raames otsustab KÜSKi nõukogu, teemade vahel ei
ole eelarves võimalik muudatusi teha:

Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon
Võimekad ja hoolivad kogukonnad
Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine
(Rahvusvahelisele) koostööle toetuv kodanikuühiskond
Halduskulud
Lisavahendid 390 000 €, riigieelarve mõttes ühekordselt saadud lisaraha, mida võib kasutada kahe
aasta jooksul, 2021-2022.
Arutelu: Kas kogukondlike organisatsioonide puhul oleks tingimustesse sisse viidud piirkondlike ja
üleriigiliste taotlejate eristamine võimaluseks kogukondi rohkem toetada? Kas arenguhüppevoor,
millel on kogukondade ja üleriigiliste organisatsioonide mõõde võiks jaguneda eelarves kahe teema
vahel? Aage tegi ettepaneku teha uus veebikoosolek, kus eraldi finantsplaani arutada. Lepiti kokku
8.02. kell 11 nõukogu veebikoosolek 2021 aasta finantsplaani kinnitamiseks.
Ettepanek: Kinnitada Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru eelarve
141 000 €.
Otsustati: kinnitada vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru
(AHE21) eelarve summas 141 000 eurot.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
4. Jooksvad küsimused.
Kogukondade arutelu. Kui suure rolli soovib nõukogu võtta arutelu kujundamisel? Ettepanek
moodustada meeskond, kes hoiab teisi kursis, kes arutavad läbi, milline võiks olla kogukondade
toetamise kava. Täpsustada ja sõnastada selgelt, millega KÜSK tegeleb, kui kasutatakse mõistet
kogukonnad? Võimekus seda teistele tutvustada. Oluline see mõiste enda jaoks kokku leppida, kuidas
me seda mõistet sellel konkreetsel juhul käsitleme. Üks võimalik definitsioon on KOPi määruses.
Arutelus on nõus panustama: Eha, Avo, Agu, Anneli.
Otsustati: võtta info teadmiseks.
Järgmise koosoleku päeva otsustamine
Otsustati: Ettepanekud KÜSKi nõukogu koosolekute toimumiseks:
8.02.2021 kell 11-12 veebikeskkonnas, KÜSK 2021 aasta finantsplaani kinnitamine,
3.03.2021 kell 13-15 Tallinn,
21.04.2021 kell 13-15 Viljandi,
27.05.2021 kell 13-15 Haapsalu.
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