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Koosoleku avamine. 

Maiu Lauring avas koosoleku.  

 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

  

 

1. NULA inkubaatori läbiviimisest ja tulemustest ning toetuste otsustamine.  

 

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate seitsmest NULA inkubaatoris osalenud algatustest ning tõi välja 

neist viis, kes esitasid stardirahastuse jaoks taotluse. Nõukogule meenutati, et sel aastal toimus 

projektide hindamine uutmoodi. Esmalt esitasid hindajad taotluse saatnud algatustele küsimused, 

seejärel neile vastati ning siis anti hinnangud ja soovitused projektide rahastamiseks.  

 

Nõukogu lähtus hääletamisel ja otsuste tegemisel hindajate kommentaaridest ja omavahelises arutelus 

kõlanud hinnangutest. Need on protokollitud kokkuvõtlikult iga taotluse järel. Igal nõukogu liikmel oli 

3 häält kolme toetuse andmiseks. 

  

1.1 MTÜ Spark Makerlab   

Taotleja puhul hinnati kõrgelt meeskonna potentsiaali algatuse edasiarendamisel. Neil on piisavalt 

kogemusi, kompetentsi, motivatsiooni ja juba ka toimiv koostöövõrgustik pakutava toote levitamiseks. 



Samuti nähti tootel kindlat jätkusuutlikkust pärast pilootprojekti – toode on testitud ning selle eest 

maksjaid nähakse hästi ette.  

Hääletamine: 6 poolt. 

 

1.2 MTÜ Seniorship   

Positiivseks hinnati planeeritud koostööd väheste suurte ettevõtetega – nii on kindlam ja mõjusam 

tegutseda kui paljude väikeste vahel end ära jagada. Samuti hinnati kõrgelt meeskonna kompetentsi ja 

võimekust pilootprojekt ellu viia. Murekohana toodi välja, et pilootprojekti raames võiks veelgi suurem 

osa sihtrühmast kasu saada kui hetkel planeeritud on. Samuti leiti, et pakutav lahendus ei tegele eriti 

ühe peamise sõnastatud probleemi – inimeste vähese eneseusu parandamisega.  

Hääletamine: 6 poolt. 

 

1.3 MTÜ Tugitakso – 6 poolthäält 

Positiivsena nähti meeskonna suurt motiveeritust, nende head arusaama sihtrühma vajadustest ja tehtud 

tööd meeskonna ja võrgustiku rollide paika panemisel. Teenuse laia kättesaadavust ja elujõulisust 

silmas pidades oldi aga kahetistel seisukohtadel, kas vaid ühe taksofirmaga koostöö alustamine on 

parim lahendus. Kaaluda võiks kohe firmade- ja platvormideülese lahenduse loomist.  

Hääletamine: 6 poolt. 

 

1.4 MTÜ Hopeholders   

Algatuse puhul tõsteti esile lahendatava probleemi kasvavat olulisust ja lahenduse läbimõeldust. Kuna 

pilootprojekti näol on tegemist on võrgustiku loomisega ja oluline osa algatuse edust langeb sihtrühma 

teavitamisele, siis leiti, et just turundus ja kommunikatsioon ei ole piisavalt hästi läbi mõeldud. Samuti 

nähti mitmeid ebaselgusi finantsplaanis ja oldi ebakindlad meeskonna piisavas võimekuses.  

Hääletamine: 0 poolt. 

 

1.5 Eesti toitumisnõustajate ühendus   

Algatuse puhul tõsteti esile lahendatava probleemi olulisust ja lahenduse läbiviimiseks planeeritud 

metoodika selget tõestatust teistes riikides. Kitsaskohana nähti finantsplaani liigset optimistlikkust, mis 

eeldab väga paljude lasteaedade huvi programmi vastu. Arvati, et programmi ostmise probleemid 

võivad tekkida just neis vähema jõukusega lasteaedades, kus seda kõige rohkem vaja on. Samuti leiti, 

et programmi rakendamise osas võiks jõuliselt suhelda Tervise Arengu Instituudiga. 

Hääletamine: 0 poolt. 

 

Otsustati: Toetada stardirahaga kolme konsensuslikult kõigilt poolthääli saanud NULA projekti: 

- MTÜ Spark Makerlab taotlust summas 24,997.20 eurot; 

- MTÜ Seniorship taotlust summas 25,000.00 eurot; 

- MTÜ Tugitakso taotlust summas 24,986.55 eurot.  

 

Helina Loor liitus pärast antud arutelupunkti kell 14.40 

 

 

 



2. Informatsioon NULA riigihanke tulemustest.  

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas järgmiseks kaheks aastaks NULA läbiviimiseks otsitud partneri hanget ja 

selle tulemusi. Hankel esitati üks pakkumine Heateo SA poolt. Pakkumist hindasid KÜSKi poolt kolm 

hindajat, kes andsid kõrged hinnangud ning omalt poolt ka mõned soovitused. Edasi tegeldakse hanke 

tehniliste aspektide vormistamisega.  

 

Nõukogu soovil andis Mari-Liis ülevaate ka peamistest muudatustest, mis NULA inkubaatoris 

järgmisel kahel aastal tulemas on.   

 

Nõukogu võttis info teadmiseks. 

 

 

3. SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotluse Vneformati sündmuse nimetamine KÜSKi 

suursündmuseks.  

 

Agu Laius tõi välja, et SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus poolt läbiviidav Vneformat projekt on 

end eduka venekeelseid vabaühendusi võimestava sündmusena  tõestanud. Eelnevalt on projekt saanud 

toetust KÜSKi tugitegevuste konkursil kaudu. Seda konkurssi aga 2019. aastal ei toimu. Kuna 

Vneformati puhul on tegemist väärt ettevõtmisega, mis on suunatud venekeelsete vabaühenduste 

võimestamisele ja sarnase mõjuga sündmust hetkel Eestis ei ole, siis oleks seda vaja edaspidigi toetada. 

Juhatus teeb ettepaneku hakata seda toetama suursündmuste konkursi kaudu, kuhu see väga hästi ka 

kvalifitseerub.  

 

KÜSKi büroo selgitas nõukogu soovil enne hääletama asumist põhjalikumalt lahti seniste Vneformaati 

ürituste mõju venekeelsetele vabaühendustele. 

 

Otsustati: Lähtudes nõukogu 29.09.16 koosoleku otsuse punkt 5 kinnitada suursündmusteks, 

lähtudes „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ aastate 2016-2019 rakendusplaani punktist 

3.1.12, perioodil 2019 – 2020 HEAKi korraldatav venekeelsete ühenduste sündmus Vneformat.  
 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0 

 

4. 2019. aasta suursündmuste toetamise otsustamine. 

 

Agu Laius tutvustas suursündmuste konkursile esitatud taotlusi.   

 

4.1 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Eesti külade XIII Maapäev 2019“. 

 

Nõukogu arutas MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant soovi taotleda sel korral projekti jaoks 5 000 euro 

võrra suuremat summat võrreldes eelmise korraga. Nõukogu jäi seisukohale, et kõiki seniseid 

suursündmuste projekte toetatakse samas mahus, nagu eelmistel aastatel. 

Hääletati taotluse toetamist mahus 25 000 eurot: Poolt 7; Vastu 0 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Eesti külade XIII Maapäev 

2019“ summas 25 000 eurot. 

 



4.2 MTÜ Arvamusfestival taotlus „Arvamusfestival 2019“ 

Alari Rammo ja Maiu Lauring taandasid end hääletamisest. 

 

Hääletati toetamist: Poolt 5; Vastu 0 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Arvamusfestival taotlust „Arvamusfestival 2018“ summas 10 000 

Eurot 

 

4.3 MTÜ Davai taotlus „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2019“ 

 

Toimus arutelu taotluse toetamise summa üle. 

 

Hääletati MTÜ Davai taotluse „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2019“ toetamist taotletud 

mahus - 4 000 eurot:  

Poolt 4; Vastu 3. 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Davai taotlust „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2019“ summas 

4000 eurot. 

 

4.4 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Märka vabatahtlikku 2019!“ 

 

Hääletati toetamist: Poolt 7; Vastu 0 

 

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku 2019!“ 

summas 10 000 eurot. 

 

4.5 SA Eestimaa Looduse Fond taotlus „Teeme Ära talgupäev 2019“ 

 

Hääletati toetamist: Poolt 7; Vastu 0 

 

Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond taotlust „Teeme Ära talgupäev 2019“ summas 

38 400 eurot. 

 

4.6 SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlus „Vneformat“ 

 

Hääletati toetamist: Poolt 7; Vastu 0 

 

Otsustati: Toetada SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlust „Vneformat“ summas 

8000 eurot 

 

4.7 Vabaühenduste Liit taotlus „Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine aastal 2019“ 

Alari Rammo taandas end hääletamisest. 

Hääletati toetamist: Poolt 6; Vastu 0 

 

Otsustati: Toetada Vabaühenduste Liidu taotlust „Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine aastal 

2019“ summas 26 500 eurot. 



 

 

Raivo Küüt lahkus pärast eelneva päevakorrapunkti arutamist kl 15.30. 

 

5. Arutelu siseminister Katri Raikiga.  

 

Kohtumise eesmärk oli tutvustada  KÜSKi tegemisi, rääkida tulevikust ning kuulata ministri seisukohti 

erinevates KÜSKi ja vabakonda puudutavates küsimustes. Maiu Lauring tutvustas ministrile, et KÜSK 

on kümne aastaga muutunud toetuste jagajast kodanikuühendustele vajalikuks arendus- ja 

tugikeskuseks. Kümne aastaga on antud hoog sisse paljudele edulugudele ning hoitud 

kodanikuühiskonna traditsioone. Teeme Ära talgupäev, TEDxLasnamägi ning Eesti Laste ja Noorte 

Diabeedi Ühing on vaid mõned näited KÜSKi toetatud algatustest, mis on Eesti ühiskonnas aidanud 

muutusi luua.  

Ühtlasi tõi Maiu Lauring esile, et 10 aasta jooksul ei ole KÜSKi riigieelarveline toetus suurenenud, 

kuigi samal ajal on oluliselt kasvanud riigieelarve ning tarbijahinnaindeks. 

 

Siseminister tunnustas KÜSKi silmapaistva töö eest ning ütles, et KÜSKi toetatud algatused on 

ühiskonnas tuntud, tuntavad ja nähtavad. Siseminister lubas kodanikuühiskonna valdkonnas säilitada 

stabiilsuse ja tõi välja vabaühenduste rahastamise korrastamisega tegelemise vajaduse, milles saab 

KÜSKi praktikaid eeskujuks võtta. Samuti pani minister südamele, et mistahes ühiskondliku muutuse 

loomine algab kodanikest endist ning nende algatustele tuule tiibadesse puhumine on väga oluline. 

 

 

6. KÜSKi 2019. aasta tegevuskava, finantsplaani ja eelarve II lugemine.   

Agu Laius andis ülevaate 2019. aasta tegevuskavast, finantsplaanist ja eelarvest. Ta tõi välja suuremad 

muudatused erinevate eelarveridade lõikes ning tutvustas muudatuste taga olnud varasemaid otsuseid 

ja arutelusid. Eelarve on 1/3 ulatuses vähenenud tulenevalt EV100 voorude ning KOPi tegevuste ära 

lõppemisega. Neist lähtuvalt on kitsas seis ka halduskuludes, mis ei ole enam jaotatud mitme lepingu 

vahel, vaid tuleb ainult siseministeeriumi lepingust. Sellest tulenevalt jätkatakse uuest aastast vaid 8 

töötajaga ning tugitegevuste konkurss ei saa enam jätkuda. Lisatud on vahendeid reisitoetuste 

konkursile. Sinna lisatud 10 000 eurot leevendab olukorda, kus konkursi populaarsuse tõttu on 

viimastel aastatel vahendid juba poole aasta peal otsa saanud.  

 

Nõukogule tutvustati ka vajadust muuta paindlikumaks vabade vahendite suunamine kahe konkursi 

vahel, milleks on välisprojektide omafinantseeringu toetamise ja EV100 rahvusvaheliste 

katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss. Eesmärgiks on vältida olukorda, kus ühest 

rahvusvahelist tegevust toetavast konkursist on enne aasta lõppu vahendid otsas ning taotlejad peavad 

uut aastat ootama, samas kui teisel konkursil on vahendeid piisaval. Nõukogu oli sellise muudatusega 

edasiminemisel päri. 

 

Nõukogu nõustus KÜSKi 2019. aasta tegevuskava, finantsplaani ja eelarve eelnõudega ja tegi 

juhatusele ülesandeks esitada need kinnitamiseks järgmisel nõukogu koosolekul.   

 

 

 

 



7. Ülevaade ja arutelu MTÜ konsultantide töö sisust ja mõjust ning tulemuste hindamisest. 

(nõukogu 2018. juuli otsus) 

 

Tarmo Treimann andis nõukogule ülevaate KÜSKi poolt maakonna arenduskeskustelt tellitava teenuse 

kohta – milline on teenuse täpne sisu, milliseid tegevusi läbi viiakse ja kuidas nende tegevuste 

tulemuslikkust hinnatakse. Ta tõi välja, et 2018. aastal oli oktoobrikuu seisuga arenduskeskuste MTÜ 

konsultantide poolt ligi 1900 nõustamist läbi viidud. Nõustamisteenusega rahulolu hindamiseks viiakse 

läbi küsitlusi, mille põhjal on kliendid nii teenuse kui ka nõustajaga väga rahul olnud. Samuti tellib 

KÜSK arenduskeskustelt maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi läbiviimist ja maakonna 

ühenduste tunnustamist – needki on edukad, vajalikud ning jätkuvad ka edaspidi. 

 

Nõukogu andis suunise nii arenguprogrammide kui ka nõustamisteenuste puhul mõelda nii KÜSKi 

bürool kui ka konsultantidel selle peale, kuidas hinnata vabaühenduste juhtide arengut ja 

nõustamisteenuse mõju, mitte lihtsalt rahulolu arenguprogrammi ja nõustamisteenusega. Samuti 

soovitas nõukogu koguda nõustamisteenuste puhul kokku info selle kohta, palju on unikaalseid 

nõustatud ühingud ja inimesi, ehk paljudeni teenus jõuab ning lisaks ka seda, millist infot enamasti 

küsitakse. Viimase puhul peaks võrdlema ja tegema järeldusi, kas nõustamisel küsitav info on juba 

MAKISes olemas, kuivõrd nõustamised ja veebis olev info end dubleerivad.  

 

 

8. Järgmise koosoleku aja otsustamine 

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub kolmapäev 06.02.19 15.00-17.00 

KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.  

 

 

Juhatas:        Protokollis: 

Maiu Lauring        Agu Laius 
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Demis Voss 
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Raido Roop 

Raivo Küüt 

 


