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Koosoleku avamine. 

      Koosoleku juhatas sisse nõukogu esimees Maiu Lauring. 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

1. 2018. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimuste kinnitamine 

Mari-Liis Dolenko tuletas sissejuhatuseks meelde, et 2018. aastaks on nõukogu kinnitanud kaks 

erineva suunitlusega arenguhüppe vooru, millest esimene keskendub taas ühingus tegutsevate 

inimeste võimestamisele ning ühingu tööprotsesside tõhustamisele. Nõukogule tutvustati 

tingimustest tähtsaimaid punkte ja eelmise aastaga võrreldes tehtud muudatusi.  

 

Nõukogu pidas õigeks, et juhul, kui toetuse saaja projekti eelarves ei olnud ette nähtud kogu 

võimalikku üld- ja arenduskulude summat, siis on toetuse saajal õigus kulude kokkuhoiu korral 

suurendada üld- ja arenduskulusid kuni piirmäärani.  

Nõukogu asus seisukohale, et taotlusvoorust ei saa toetust taotleda taotlusvoorust AH17 toetust 

saanud taotlejad.    

Nõukogu täpsustas punktide 6.1.12 ja 4.2.5 sõnastusi. 

 



 

Otsustati: Kinnitada 2018. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimused. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

2. Sotsiaalse ettevõtluse ja delegeeritud avalike teenuste osutamise arenguprogrammi 

avaliku pakkumise tingimuste kinnitamine 

 

Agu Laius tuletas sissejuhatuseks meelde, et käesolev arenguprogramm ja raha selle 

läbiviimiseks on tulnud Siseministeeriumi poolt sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks KÜSKile 

antud täiendavatest vahenditest.  Nõukogu delegeeris avaliku pakkumuse hindamise juhatusele. 

 

Otsustati: Kinnitada sotsiaalse ettevõtluse ja delegeeritud avalike teenuste 

osutamise arenguprogrammi avaliku pakkumise tingimused. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

3. Tugitegevuste tingimuste kinnitamine  

 

Tarmo Treimann tõi välja, et tugitegevuste konkursi ümberkorraldamisel arutati kahte varianti 

– kas fokusseerida seda rohkem, töötades iga aasta jaoks välja mõne fokusseeritud teema, mida 

taotlejatele ette anda, või jätta see laiaks ja võimaldada konkursil osaleda väga mitmesugustel 

kodanikuühiskonda arendavatel ideedel. Toetust sai teine variant, ehk säilis laiem fookus, kuid 

edaspidi on 4 asemel aastas 2 taotlemistähtaega – üks aasta alguses ja teine septembris. Samuti 

hakkavad uute tingimuste järgi kõik taotlejad hindajate poolt esitatud küsimusi kommenteerima 

ning toetuse saanud ja projekti läbi viinud ühingud hakkavad oma projekti tulemusi KÜSKi 

nõukogule tutvustama.  

Arutelu nõukogus jõudis samale järeldusele ja täpsustas toetuse saajale toetuse ülekandmise 

sätet.. 

Otsustati: Kinnitada tugitegevuste tingimused. 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

 

4. Arutelu: KÜSKi toetuste eraldamise ja sihipärase kasutamise kontrollimise eeskiri 

 

Büroo selgitas, et praegu on KÜSKil nõukogu poolt kinnitatud kaks dokumenti, mis annavad 

aluse sellele, kuidas KÜSK toetusi eraldab ja eraldatud toetuste kasutamise üle kontrolli teeb. 

Järelevalve eeskirjad vajavad uuendamist. 

Nõukogu leidis, et need järelevalvet puudutavad osad, mis pakuvad taotlejatele rohkem huvi ja 

võiks neile olulised olla, peaks edaspidi ühe koonddokumendi asemel olema kirjas iga 

toetusmeetme tingimustes. Taotlejale on selgem, kui toetuse eraldamist ja selle kasutamise 

kontrollimist puudutav on ühes kohas.  

Antud toetuste kasutamise kontrollimise protseduurika osas asus nõukogu seisukohale, et   

kontrollimise protseduurikat puudutav peaks olema fikseeritud büroo sisedokumendina.  

Büroole anti ülesanne koostada selline sisekasutuseks mõeldud dokument, mis kirjeldaks 

praegu juba tehtava järelevalve protseduure ning konkreetsed järelevalvet puudutavad 

küsimused, mille kohta on bürool vaja nõukogult suuniseid . 



Nõukogu liikmed Alari Rammo ja Raido Roop võtsid endale ülesande saada selgus Avaliku 

sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi § 24 lõige 2 punkt 2 sätestatust KÜSKi jaoks 

tulenevate kohustuste osas.  

 

5. Arutelu KÜSKi edasisest tegevusest 

 

5.1. KOP, turvalisuse taotlusvoor, EV 100, Šveitsi VÜF, hasartmängumaksu reform, 

muud teoreetilised võimalikud tegevused (VM arengukoostöö; Leader) 

 

Agu Laius teavitas nõukogu, et 2018. aastal jätkuvad KÜSKis lisaks põhilepingule, mille 

osaks ei ole suure tõenäosusega enam turvalisuse toetusvoor, ka Kodanike Euroopa 

programm ja koostöö Riigikantseleiga EV 100 taotlusvooru korraldamiseks.    

Kohaliku omaalgatuse programmi osas ei soovi rahandusministeerium enam teha koostööd 

KÜSKiga.  

HMNi reformi osas ja sellega seoses võimalike ülesannete osas KÜSKile ei ole hetkel 

piisavalt teavet. Šveitsi VÜFi  jätkumine ei ole selge, kuid see ei toimu enne  2 aastat.   

Nõukogu arutas hetke olukorda ning leidis, et KÜSKi tuleviku osas peaks kindlam selgus 

tulema Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi poolt.  

Peeti vajalikuks KÜSKi 2018. aasta olukorra arutamiseks pidada erakorraline nõukogu 

koosolek  2. novembril kl 15.00. KÜSKi juhatusele anti ülesanne koostada selleks ajaks 

olemasoleva info põhjal erinevad KÜSKi haldus- ja finantsküsimusi puudutavad 

stsenaariumid.   

Tanel Talve lahkus antud päevakorrapunkti arutamise ajal kl 17.07 

 

5.2. Suminari kokkuvõtetest lähtuvalt uuendustest KÜSKi töös. Kokkuvõte ja 

KÜSKi büroo mõtted 

 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate tehtud kokkuvõtetest ning ütles, et töö suminaril arutatu 

põhjal muudatuste tegemiseks käib.  

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

6. Informatsioon 

 

6.1. Reisitoetuste otsused nõukogu koosolekute vahelisel perioodil - Agu Laius   

 

Agu Laius andis ülevaate otsustest reisitoetuste taotluste kohta.  

Nõukogu võttis info teadmiseks.  

 

6.2. NULA stardiraha konkursi võitjate otsustamise protseduurikast 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas NULA stardiraha konkursi võitjate otsustamise protseduuri – 

laekunud projekte hindavad 3 eksperti ning nende hinnangutele tuginedes otsustab võitjad 



nõukogu. Enne otsustamist on novembris plaanis korraldada oma lahendustega konkursile 

tulnud meeskondadele ideede esitlemise üritus, kus oleks lisaks nõukogule ka teisi NULAga 

seotud osapooli. Ürituse kuupäevaks lepiti kokku 24. november, koht ja aeg täpsustuvad.  

Demis Voss lahkus päevakorrapunkti arutamise järel. 

 

7. Nõukogu järgmise koosoleku ajast 

 

Otsustati: Erakorraline KÜSKi nõukogu koosolek toimub 2. novembril algusega kell 15.00  

KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a ning korraline detsembrikuine koosolek toimub 14. 

detsembril 15.00.  

 

Juhatas:        Protokolli koostas: 

     Maiu Lauring              Agu Laius 
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