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PÄEVAKORD: 

 

1. 2018. aasta halduskulude eelarve  

2. Arutelu: KÜSKi 2019. aasta finantsplaan ja strateegia 

 

Koosoleku avamine. 

Koosoleku juhatas sisse nõukogu esimees Maiu Lauring. 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

1. ja 2.  2018. aasta halduskulude eelarve. Arutelu: KÜSKi 2019. aasta finantsplaan ja strateegia 

Agu Laius tutvustas KÜSKi 2018. aasta halduskulude eelarvet lähtuvalt olukorrast, mis kaasneb 

kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) KÜSKist äraviimisel. Selle tulemusel on suurenenud KÜSKi 

halduskulude osakaal võrreldes KÜSKi sisutegevuste kuludega.  

KÜSKis jätkuvad 2018. aastal KÜSKi põhitegevus koos maakondlike MTÜ konsultantide töö 

koordineerimisega lepingu kaudu siseministeeriumiga, Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti 

töö  Euroopa Komisjoni ja siseministeeriumi võrdsetes osades kaasrahastamisel, toimuvad 

läbirääkimised EV 100 meeskonnaga veel kahe taotlusvooru läbiviimiseks 2017 – 2018 aastatel. 

Lisaks tegeleb KÜSK rahandusministeeriumi soovil KOP 2016. ja 2017. aastatel antud toetuste 

aruannete kontrollimise 2018. aastal. 

Nii jätkub KÜSKis ligikaudu sama töömaht, mis 2017. aastal, kuid toetusvahendite äraviimine muudab 

oluliselt haldus- ja sisutegevuse kulude proportsiooni. Keerulisem olukord on 2019.aasta eelarvega. 

Raivo Küüt teavitas, et siseministeeriumil on jätkuvalt huvi ja tahe teostada KÜSKi kaudu 

kodanikuühiskonna arendamise plaane: toetuste andmise jätkumine, MAK MTÜ konsultantide teenuse 

tellimine ja töö koordineerimise jätkumine. Laiem poliitiline kontekst tekitab väljakutseid, sest oluline 

osa rahastamisest liigub omavalitsuste koostöö tasandile. Samas ühenduste rahastamine kohalikul 

tasandil vajab nõustamist, milleks võiks kaaluda ka KÜSKi. Siseministeerium soovib hakata juba  

2018. aastal uuendama kodanikuühiskonna arengukava ja pöördus selleks Riigikantselei poole. 

 



Toimus põhjalik arutelu, mille käigus arutati päevakorrapunkte koos. 

 

Otsustati: 

 

1. KÜSKi juhatus esitab nõukogu detsembri koosolekuks 2018. aasta halduskulude eelarve, mis 

lähtub 2017. aasta põhimõtetest, sealjuures püüab saavutada kulude kokkuhoidu. 

2. Arvestades, et praeguse parema teadmise järgi väheneb KÜSK tööde maht 2019. aastal ning 

halduskulude osakaalu on vaja vähendada, tuleb KÜSKi juhatusel kaaluda tänasele olukorrale 

alternatiive, millest üks võib tähendada tugiteenuste ja ruumide osas suuremat koostööd 

siseministeeriumiga. 

3. Alustada KÜSKi strateegia uuendamist 2018. aastal. Esimene ettevalmistav arutelu toimub  

nõukogu detsembri koosolekul Maiu Lauringu eestvedamisel. 
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