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Koosoleku avamine.
Maiu Lauring avas koosoleku.
KÜSKi juhataja Agu Laius tutvustas KÜSKi uusi töötajaid – Evelyn Valtin, Henri Vaikre ja Katriin
Pannal.
Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Sirle Domberg tutvustas KÜSKi 2016. a majandusaasta aruannet. Toimus arutelu.
Kari Käsper tegi ettepaneku lisada tegevusaruandesse ka statistika KÜSKis esineva palgalõhe kohta
või vähemalt jagada seda infot nõukoguga. Samuti tõi Käsper välja, et tegevusaruandes võiks olla
rohkem analüütilisust ning mõjuelementide kirjeldamist.

Maiu Lauring tegi ettepaneku 2017. aasta majandusaasta aruande täiendamist infoga, et KÜSK on
liitunud mitmekesisuse kokkuleppega ja järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid. Samuti tegi ta
ettepaneku, et järgmises aruandes võiks olla rohkem võrdlusi eelnevate aastatega.
Otsustati: Kinnitada KÜSKi 2016. aasta majandusaasta aruanne (lisatud)
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
2. KÜSKi 2017. a eelarve kinnitamine
Maiu Lauring tutvustas KÜSKi 2017. a eelarvet. Sirle Domberg selgitas eelarve detaile.
KÜSKi juhataja Agu Laius selgitas täiendavalt, et arenguhüppe taotlusvooru AH17 taotluste
rahuldamisel otsustati inimliku eksimuse tõttu toetada rohkem taotlusi, kui finantsplaanis ja eelarve
eelnõus oli selleks kavandatud vahendeid. Samuti, et eelmiste perioodide akumuleerunud ülejääk on
kokku 58 905 eurot. Juhatus taotleb nõukogult tekkinud ülekulu katmist summas 7 759,00 eurot
eelmistel aastatel kogunenud ülejäägi arvelt.
Juhatus teavitas nõukogu, et täna, 26. aprillil tulnud ministri käskkirja kohaselt on KOPis tänavuseks
aastaks sama toetussumma raames eraldatud suurem summa halduskuludeks (senise 38 000 asemel
45000 eurot), mille tulemusena muutuvad ka vastavad eelarveread.
Otsustati:
1. Kinnitada KÜSKi 2017. a eelarve (lisatud)
2. Nõustuda juhatuse selgitustega lisakulu tekkimisel arenguhüppe vooru AH17 taotluste
rahuldamisel ning katta lisakulu eelmistel aastatel kogunenud ülejäägi arvelt summas
7 759,00 eurot.
3. Võtta teadmiseks, et KOPis on ministri käskkirjaga 26. aprillist kinnitatud KOP
halduskuludeks 45 000 eurot.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
2.1. Välja maksmata jäänud saadud muud toetuste ettemaksed tuludesse kandmisest
Juhatus tegi ettepaneku välja maksmata jäänud saadud muud toetuste ettemaksed summas 332,44 eurot
kanda 2017. a tuludesse (tulude kujunemise ülevaade lisatud).
Otsustati: kanda ettemaksete saldo summas 332,24 2017. a tuludesse
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

3. Tugitegevuste taotluste otsustamine
Maiu Lauring tutvustas tugitegevuste konkursi taotluste otsustamise protsessi ning selgitas, et tänavu
on toetusteks kokku ette nähtud 70 406 eurot, mida on ligi poole vähem kui mullu. Nõukogu oli
üksmeelel, et taotlusi, mis ei saanud ühegi hindaja toetust, ei arutata ja neid ei rahuldata.

Tarmo Treimann tutvustas tugitegevuste konkursile laekunud taotlusi.
Nõukogu tugines taotluste mitterahuldamise otsuseid tehes muuhulgas ka hindajate põhjendustele ning
KÜSKi büroo selgitustele. Nõukogu otsuste põhjendus sisaldub koosoleku protokollis, kuid seda osa
ei avalikustata KÜSKi kodulehel. Taotlejatele saadetakse väljavõtte KÜSK nõukogu protokollist koos
põhjendustega nende esitatud taotluse kohta.
3.1. MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik „Vabaühendused julgelt turundama“
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Alari Rammo taandas end otsustamisest.
Otsustati: Toetada MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik projekti "Vabaühendused julgelt
turundama" 19 861,88 euroga.

3.2. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „Töötoad vabaühenduste digioskuste
parandamiseks“
Alari Rammo lahkus ruumist ja taandas end arutelust ning otsustamisest.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu projekti "Töötoad
vabaühenduste digioskuste parandamiseks" 17 160,40 euroga.

3.3. Eesti Külaliikumine Kodukant „Vabatahtliku tegevuse kalkulaator“
Arutelu: Nõukogu liikmete enamus leidis, et taolisel rakendusel ei ole piisavalt perspektiivi selleks,
et ta soovitud moel tööle hakkaks. Erinevate tehnoloogiliste rakenduste arendamine on seotud suure
riskiga, seni ei ole erinevad tööriistad vabatahtliku töö kohta arvestuse pidamiseks ennast
õigustanud.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 2; Vastu 6.
Otsustati: Mitte toetada Eesti Külaliikumine Kodukant projekti „Vabatahtliku tegevuse
kalkulaator“
Põhjendus: Ei avalikustata.

3.4. Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis „DD Akadeemia Maailmamuutjate
kool 2017“
Arutelu: Nõukogu arutas mida teha nn korduvtaotlustega, kes sarnase ürituse läbiviimiseks on juba
varem toetust saanud. Nõukogu leidis, et kuigi tingimuste kohaselt ei ole selliste taotluste
rahastamine välistatud, siis väga piiratud ressursside olukorras oleks mõistlik eelistada uute
algatuste toetamist ja käimalükkamist. Kuigi üritus on ise hästi läbi mõeldud ja vajalik, siis osad

nõukogu liikmed leidsid, et ta aitab tugitegevuste konkurssi eesmärki saavutada pigem kaudselt kui
otseselt.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis projekti „DD
Akadeemia Maailmamuutjate kool 2017“
Põhjendus: Ei avalikustata.

3.5. Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus „Mõju piirkond - Kogemusõppe päevad
mitteformaalsete meetodite abil venekeelsetele vabaühendustele“
Arutelu: Nõukogu leidis, et taotlus on liiga üldine ja pole piisaval tasemel ette valmistatud, et seda
ellu viia, oluline informatsioon on puudu. Taolise spetsiaalselt venekeelsetele ühendustele suunatud
kogemusõppe päevade korraldamise vajaduse osas olid nõukogu liikmed sisulises osas erinevatel
arvamustel, kuid soovitasid siiski taotlejal kaaluda taotluse täiendamist ja täpsustamist ning uuesti
esitamist.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 2; Vastu 5.
Demis Voss lahkus ruumist ja taandas end arutelust ning otsustamisest.
Otsustati: Mitte toetada Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse projekti „Mõju
piirkond - Kogemusõppe päevad mitteformaalsete meetodite abil venekeelsetele
vabaühendustele“
Põhjendus: Ei avalikustata.

3.6. Eesti Noorteühenduste Liit „Noored valimisvalvurid“
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Helina Loor lahkus ruumist ja taandas end arutelust ning otsustamisest.
Otsustati: Toetada Eesti Noorteühenduste Liidu projekti "Noored valimisvalvurid" 9 000
euroga.

3.7. Neli taotlust ei saanud kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise tingimuste punkti 7.4
kohaselt hindamisekspertidelt ühtegi soovitust taotluste rahastamise kohta:
- Iisaku Muuseumi Sõprade Selts „Kodukoha aabits“
- Anseküla Põllumeeste Selts „Kaasamise abimaterjali, PDF-raamatu „Normaalsete
inimeste kaasamine” koostamine ja levitamine“
- Mittetulundusühing AIESEC Eesti „MTÜ AIESEC EESTI LIIKMED“
- MTÜ Sõbralik Eesti „Kestliku arengu teavituskampaania festivali Tallinn Music
Week raames“

Nõukogu nõustus hindajate tähelepanekute ja seisukohtadega antud taotluste osas..
3.7.1. Otsustati: mitte toetada Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi projekti „Kodukoha aabits“
Põhjendus: Ei avalikustata.
3.7.2. Otsustati: mitte toetada Anseküla Põllumeeste Seltsi projekti „Kaasamise abimaterjali,
PDF-raamatu „Normaalsete inimeste kaasamine” koostamine ja levitamine“
Põhjendus: Ei avalikustata.
3.7.3. Otsustati: mitte toetada Mittetulundusühingu AIESEC Eesti projekti „MTÜ AIESEC
EESTI LIIKMED“
Põhjendus: Ei avalikustata.
3.7.4. Otsustati: mitte toetada MTÜ Sõbralik Eesti projekti
teavituskampaania festivali Tallinn Music Week raames“

„Kestliku

arengu

Põhjendus: Ei avalikustata.
Nõukogu tegi ka KÜSKi juhatusele ettepaneku kaaluda, kuidas tugitegevuste konkursi formaati
taotleja jaoks paindlikumaks muuta.

4. Nupukate lahenduste 2017 stardiraha konkursi tingimuste kinnitamine
Mari-Liis Dolenko tutvustas Nupukate lahenduste tänavuse hooaja hetkeseisu ja korraldust ning tõi
välja, et tänavu laekus kokku 71 ideed (eelmisel aastal 85). Neist valitakse välja 6 sisukamat, mis
läbivad pooleaastase inkubaatori, mille järel kandideerivad stardirahale kuni 25 000 eurot, mida
antakse välja kuni kolmele meeskonnale.
Nõukogu kinnitab stardiraha konkursi tingimused. Mari-Liis lisas, et büroo nägemuses on võimalus
kandideerida stardirahale ka neil, kes tänavu inkubaatorisse ei jõudnud, aga kes osalesid nt eelmise
aasta inkubaatoris või muus arenguprogrammis. Lõppotsuse teeb nõukogu.
Toimus arutelu.
Otsustati: kinnitada Nupukate lahenduste 2017 stardiraha konkursi tingimused (lisatud)
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
5. Reisitoetuste tingimuste kinnitamine
Agu Laius selgitas reisitoetuste konkursi tingimuste muutmise vajadust. Seni on taotlejad tõlgendanud
taotlejat kui inimest, kes läheb välisreisile. Samas tekkis vastuolu, kus inimesed sidusid end küll
taotleva vabaühendusega, kuid tegelikult oli tegemist väga isiklike huvidega. Muudatus on
redaktsiooniline, kuid sätestab, et reisiv inimene peab reisima vabaühenduse huvides.
Otsustati: kinnitada reisitoetuste tingimused (lisatud).
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Alari Rammo tõi välja, et KÜSK ei peaks tegelema bürokraatliku asendustegevusega ning soovitas
mõelda, kuidas anda juhatusele mõningatel juhtudel edaspidi suuremat kaalutlusõigust.

6. KÜSKi taotlusvoorude ja konkursside tingimuste täiendamisest
Tarmo Treimann selgitas tingimuste täiendamise vajadust. Muudatus teeb tingimusi lihtsamaks ja
lühemaks. Praktiline takistus, mis muudatuse tingis, on see, et varem võis mõningatel juhtudel taotleja
maksuvõlg olla küll nõuetekohaselt ajatatud, kuid erinevad andmebaasid võisid anda erinevaid
tulemusi. Edaspidi jääb läbivalt nõue, et taotlejal ei tohi olla maksuvõlga, v.a. juhul, kui see on ajatatud.
Agu Laius lisas, et tegemist on tingimuste ja praktika kokkuviimisega.
Raido Roop ütles, et ei poolda muudatust, sest see teeb tingimused leebemaks kui riigihangete
seaduses. Tarmo Treimann selgitas, et KÜSKi eeskujuks on EASi regionaalsete investeeringutoetuste
programm.
Kari Käsper ütles, et eelnõu näitab selgelt, et KÜSKis on liiga palju erinevaid tingimusi ning on vaja
viia konkursi tingimused üld- ja eritingimusteks.
Maiu Lauring võttis teema kokku, et selliste põhimõtteliste küsimuste arutamiseks leitakse koht ja aeg.
Otsustati: muuta taotlusvoorude ja konkursside tingimusi maksuvõla punktide muutmise
kaudu (lisatud).
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 2.

7.

Informatsioon
Antud reisitoetused nõukogu koosolekute vahelisel perioodil

7.1.

Nõukogu võttis info teadmiseks.
Nõukogu töö korraldamise arutelust ja suveseminari korraldamisest

7.2.

Mari-Liis Dolenko rääkis, et nõukogu töö korraldamise aruteluks oleks vaja eraldi päeva,
sest ka täna tuleb välja mitmeid teemasid, mida arutada.
Maiu Lauring pakkus välja, et järgmise nõukogu koosoleku alguses veidi nendel teemadel rääkida ning
suminaril teha põhjalikum arutelu, kui nõukogu varem kohale tuleb.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
7.3. NULA käigust – Mari-Liis Dolenko
Nõukogu võttis info teadmiseks.
8. Arutelu käimasolevate reformide mõjust KÜSKile ja nõukogu tegevus nende
mõjutamisel
Maiu Lauring selgitas, et KÜSKi nõukogul oleks hea teada, mis toimub vabaühenduste ja nende
rahastamise maailmas ning koostas selleks puhuks graafiku, kust on näha, et KÜSKi tegevust
mõjutavad paljud rahastamisallikad ning oleks vaja arutada muudatusi, mis KÜSKi puudutavad, et
saaks teha paremaid otsuseid.

Raido Roop tutvustas hetkeolukorda maavalitsuste reformi osas seoses KÜSKiga.
Agu Laius ütles, et KOPi hindajate valikut võiks laiendada ning anda võimalus KÜSKi nõukogule
määrata hindajaid, sest hetkel on hindajad ja taotlejad väga lähedalt seotud, mõnikord ka kattuvad.
Raido Roop sõnas, et KÜSK peaks minema ühel hetkel rahandusministeeriumiga läbirääkimistesse sel
teemal.
Nõukogu oli üksmeelel, et KÜSK võib kuuluda nii rahandusministeeriumi kui siseministeeriumi alla,
kuid oluline on, et KÜSKi haldaks üks ministeerium, mitte kaks nagu praegu. Kari Käsper tõi välja, et
KÜSK võiks olla sootuks sõltumatu asutus.
Maiu Lauring sõnastas nõukogu seisukoha KOPi osas – KÜSK soovib KOP programmi alates 2018.
aastast ise koordineerida.
Agu Laius ütles, et MAK võrgustiku eestseisuse sõnul töötab praegune maakondlike arenduskeskuste
MTÜ konsultantide koordineerimise süsteem hästi ning muutmiseks pole põhjust.
Põgusalt puudatati ka hasartmängmaksu nõukogu teemat. Nõustuti, et see on teema, mis mõjutab
vabaühendusi laiemalt, mitte üksnes KÜSKi. Samuti toodi välja, et HMS on alates 2004. aastast
muutmata. Alari Rammo nentis, et kuna teema puudutab kolme ministeeriumit, ei ole sellega lihtne
edasi minna. VVTP-s on tegevus aprill 2017 tähtajaga, kuid edasiminekut pole väga näha.
Nõukogu pidas vajalikuks jätkata nende teemade arutamist ja pidada KÜSKi rolli ja tegevuste üle
läbirääkimisi vastavate ministeeriumitega.
9. Järgmise koosoleku aja otsustamine
Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub neljapäeval, 29. juunil kell 14.0017.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.
Nõukogule anti edasi info, et KÜSKi suveseminar toimub 16. ja 17. augustil.
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