
 

 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-19 

 

Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Aeg: 24.09.2019 kl 15:00 – 17:00 

Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu esimees 

Protokollis: Agu Laius 

 

 

Osalesid nõukogu liikmed: Alari Rammo, Helina Loor, Raivo Küüt (lahkus 16.30). 

Puudusid: Kari Käsper, Raido Roop, Demis Voss 

Külalisena osalesid: Mari-Liis Dolenko, Marten Lauri, Tarmo Treimann 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvooru tingimuste kinnitamine 

3. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimuste 

kinnitamine 

4. Reisitoetuste konkursi tingimuste kinnitamine 

5. Välisprojekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimuste kinnitamine 

6. Arutelu 

6.1. KÜSKi juhataja valimise ettevalmistamine 

6.2. KÜSKi organisatsiooni lähitulevikku puudutava informatiooni hetkeseis ja asjaolud 

7. Reisitoetuste konkursi taotluste ja nende rahuldamise ülevaade 

8. Järgmise nõukogu koosoleku päeva otsustamine 

 

 

1. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Kuna nõukogu esimees Maiu Lauring läheb õige pea rasedus- ja sünnituspuhkusele, tuleb valida 

nõukogule uus esimees. Esimehe kandidaadiks esitati Alari Rammo, aseesimehe kandidaadiks 

Maiu Lauring. 

 

Otsustati:  

valida nõukogu esimeheks Alari Rammo, volituste algusega 01.10.2019. 

 

Hääletamine: poolt 4; vastu 0. 

 

 

Otsustati:  

valida nõukogu aseesimeheks Maiu Lauring, volituste algusega 01.10.2019. 

 

Hääletamine: poolt 4; vastu 0. 

 

  



 

2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvooru tingimuste 

kinnitamine 

Mari-Liis Dolenko selgitas, et kuna kevadel sai uuendatud ja keeleliselt lihtsustatud arenguhüppe 

vooru tingimused, oleks mõistlik ka teiste voorude tingimused samas stiilis sõnastada.  

Arenguhüpet ettevalmistava vooru tingimustes võrreldes selle aastaga on kolm muudatust:  

1) edaspidi ei saa toetust taotleda vabaühendused, kes on selliste ühingute valitseva mõju all, 

kes on ise välistatud taotlejad (täpsem sõnastus lisatud tingimustes)  

2) toetuse taotleja peab olema Eestis registreeritud vabaühendus  

3) arengueksperdi kaasamine on selles voorus kohustuslik. Teised muudatused on tehnilised. 

 

Otsustati:  

kinnitada vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvooru tingimused. 

(lisatud) 

 

Hääletamine: poolt 4; vastu 0. 

 

 

3. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimuste 

kinnitamine 

Agu Laius selgitas, et ka rahvusvahelise koostöö toetuste tingimuste sõnastused on nüüd 

ühtlustatud. Seni oli konkurss seotud EV100 sünnipäeva tähistamisega, nüüd soovib KÜSK jätkata 

ilma viiteta juubelile. Sisuliselt midagi ei muutu. 

 

 

4. Reisitoetuste konkursi tingimuste kinnitamine 

Agu Laius kinnitas, et selleski eelnõus sisulisi muudatusi ei ole. Ilmselt ka järgmisel aastal tuleb 

veidi suurendada konkursi rahalist kogumahtu, kuna taaskord lõppesid vahendid enne aasta lõppu. 

Tekkis arutelu, kas oleks mõistlik jagada vahendid kahe poolaasta vahel kaheks osaks. Arutelu 

tulemusena jõudis nõukogu järeldusele, et pole piisavalt argumente süsteemi muutmiseks ja vooru 

mahu suurendamist arutatakse koos KÜSKi finantsplaaniga talvel.  

 

 

5. Välisprojekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimuste kinnitamine 

Agu Laius selgitas, et sisuliselt on sellegi konkursi eesmärk ja tingimused endised. 

 

Otsustati:  

kinnitada rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise, reisitoetuste ja 

välisprojekti omafinantseeringu toetamise konkursside tingimused uute terviktekstidena. 

(tingimuste dokumendid lisatud) 

 

Hääletamine: poolt 4; vastu 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Arutelu 

 

6.1.KÜSKi juhataja valimise ettevalmistamine.  

 

6.2.KÜSKi organisatsiooni lähitulevikku puudutava informatiooni hetkeseis ja asjaolud. 

Raivo Küüt andis ülevaate viimastest uudistest. KÜSK jätkab praeguste plaanide kohaselt 

uuel perioodil (2021-2030) tihedalt seotuna kodanikuühiskonna programmi eesmärkide ja 

meetmetega. Rahvastikuministril on soov KÜSK Tallinnast välja viia, milleks on vaja ette 

valmistada kolimiskava  ning -eelarve. Üleminek peaks toimuma järgmise aasta keskel, täpne 

uus asukoht ja ajakava ei ole hetkel paigas. 

  

Nõukogu suvise arutelu tulemusena ministrile tehtud ettepanekut jagada halduskulude 

vähendamise nimel KÜSKi ülesanded Siseministeeriumi ja RTK vahel hetkel ei kaaluta. 

 

Nõukogu leidis, et KÜSKi uue juhi valimise konkurss on mõistlik välja kuulutada siis, kui 

kolimise plaanide detailid on paigas ning ka uus kodanikuühiskonna programm on kinnitatud, 

hiljemalt 30.11.2019. 

 

Nõukogu pidas vajalikuks sama teema arutamiseks erakorraliselt koguneda oktoobri lõpus või 

novembri alguses. Juhataja koostab koos Siseministeeriumiga (pakub asukohtade valiku) 

selleks ajaks esialgse 2020 eelarve või vajadusel alternatiivseid versioone, mis arvestab 

kolimise ja üleminekuajal kahes linnas samaaegselt töötavate büroo kuludega. 

  

 

7. Reisitoetuste konkursi taotluste ja nende rahuldamise ülevaade. 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

 

8. Järgmise koosoleku päeva otsustamine 

Nõukogu valib järgmise koosoleku aja Doodle’i abil. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 


