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PÄEVAKORD: 

1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve täitmise aruanne.  

2. AH19 tingimuste kinnitamine. 

3. NULA starditoetuse tingimuste kinnitamine. 

4. Rahvusvahelise välisrahastatud ja omafinantseeringu osas KÜSKi toetatud projekti „Social 

Empowerment in Rural Areas (SEMPRE)“ elluviimise tulemustest.  

5. KÜSKi 14. – 15. augustil 2019 toimuva suminari teemade arutelu.  

6. Info.  

6.1. Perioodil 1.01 – 31.03 antud reisitoetuste ja rahvusvahelise koostöö toetuste kohta.  

6.2. Taotlusvooru KV15 tulemustest järelaruannete põhjal.  

6.3. Taotlusvooru AHE1 taotlemise ja antud toetuste ülevaade.  

7. Järgmise nõukogu koosoleku päeva otsustamine. 

 

 

Koosoleku avamine. 

 

Maiu Lauring avas koosoleku. 

 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 

 

1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve täitmise aruanne. 

Nõukogu koosoleku kutses, millega koos saadeti tutvumiseks ka KÜSKi 2018. majandusaasta 

aruanne, palus nõukogu esimees nõukogu liikmetel 5 päeva jooksul teada saada, kas nad soovivad 

koosolekul audiitorilt saada selgitusi ja esitada audiitorile küsimusi. Ühtegi sooviavaldust nõukogu 

liikmetelt ei tulnud. 

Pearaamatupidaja Sirle Domberg toob välja, et selle aasta põhitegevuse tulemi miinus (-39 374 €) 

on seotud Siseministeeriumi sotsiaalse ettevõtluse täiendava lepinguga, mille mõju kajastub 

majandusaruannetes läbi kahe aasta. 

Käive oli varasematest aastatest väiksem, sest mitmed programmid on lõppenud ja toetusi on 

seeläbi vähem (KOPi rahastamine ei käi enam läbi KÜSKi, EV100 voorud on lõppenud). 



 

2018. aasta eelarve täitmise koondtabelis on täitmine eelarvest suurem seetõttu, et eelarve sai vastu 

võetud 1. veebruaril, kuid tegelikkuses lisandus ka hiljem lepinguid, mida ei saanud 1. veebruari 

seisuga veel eelarvesse kirja panna (nt. EV100TT18 leping, KOPi koordineerimise leping). 

Tegevuskuludest on võrreldes eelmise aastaga suurenenud info- ja PR tegevuste kulud ning 

koolituste korraldamise kulud vabaühendustele, mis taaskord seotud Siseministeeriumi sotsiaalse 

ettevõtluse eriprojektiga.  

Arutlusel oli ka audiitori vahetamise vajadus peale tema volituste kehtivuse aja lõppu. 

 

Otsustati: 

1. Võtta teadmiseks informatsioon eelarve täitmise kohta (lisatud). 

2. Kinnitada 2018. majandusaasta aruanne (lisatud). 

 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0 

 

 

2. AH19 tingimuste kinnitamine. 

Maiu Lauring teeb sissejuhatuse ning täpsustab, et eelmisel nõukogu koosolekul otsustati 

lühendada AH19 vooru tingimusi, et taotlejal oleks lihtsam tingimustest aru saada ning 

orienteeruda, et ebavajalikku juriidilist keelt oleks tingimustes vähem. Büroo koostöös nõukogu 

liikme Alari Rammoga, tegi AH19 tingimuste dokumendi oluliselt lihtsamalt loetavaks ja 

lühemaks. Uues dokumendis ei ole dubleerimist ning ristviitamist (ükski punkt ei viita teisele), 

eemaldati lepingu punktid, mis enam juriidiliselt ei kehti. Alari Rammo sõnul on uus variant 

juriidiliselt pädev. 

Arutelu tekitas tingimuste punkt nõuetest taotlejatele: 

Taotleja ei või olla erakond, äriühingute liit, ametiühing ega ühistu, ega niisuguste ühingute või 

avaõiguslike asutuste valitseva mõju all (üle 50% hääleõigus juhtorganite liikmete määramisel). 

Leiti, et sellises sõnastuses oleksid abikõlblikud taotlejad justkui ka ühingud, kes on äriühingute 

valitseva mõju all, kuid seni on KÜSK need taotlejatena välistanud. Arutleti selle üle, kas ehk ei 

võikski KÜSK lähtuda toetuste andmisel rohkem algatuse enda avalikes huvides olevast sisust, kui 

taotleja juriidilisest sobivusest (sh sotsiaalsed ettevõtted), kuid see teema vajab nõukogu poolt 

edaspidi põhjalikumat arutamist.  

Arutlusele tulid AH19 vooru tingimuste valguses ka teiste voorude ja konkursside tingimused, mis 

tuleks tulevikus üle vaadata, et taotlejates ei tekiks erinevate voorude tingimusi lugedes segadust. 

Leiti, et büroo võiks üle vaadata, mis voorude tingimustega on vaja lähiajal tegeleda ja esitab 

ettepaneku nõukogule. 

 

Otsustati:  

1. Kinnitada 2019. aasta arenguhüppe vooru tingimused (lisatud). 

2. Bürool vaadata üle, milliste voorude ja konkursside tingimusi tuleks toimunud arutelu 

alusel uuendada. 

3. Jätkata KÜSKi abikõlblike taotlejate sisulist arutelu.  

 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0 

 

 

 



 

3. NULA starditoetuse tingimuste kinnitamine. 

Mari-Liis Dolenko teeb kokkuvõtte NULA voorust ning palub nõukogu seisukohta kahes 

tingimuste punktis.  

3.1 Tingimuste punkt 3.4 - Taotlemise eelduseks on taotleja poolt täies mahus läbitud NULA 

inkubaator kas sel või mõnel eelneval aastal. 

Ettepanek – stardiraha võimalust pakkuda ainult nendele, kes on sel või varasematel aastatel 

läbinud NULA inkubaatori, mitte kandideerijatele, kes on läbinud inkubatsiooni mõnes teises 

programmis. Nõukogu nõustub, sest nõnda tugevneb NULA bränd veelgi ning inkubaatori 

läbinute ettevalmistuse ja valmisoleku osas lahendusi ellu viia on KÜSKil kindlam tõendus. 

3.2 Tingimuste punktid 4.7 – 4.11, mis puudutavad hindamise korraldamist 

Büroo teeb ettepaneku jätkata sarnaselt eelmisele aastale ja nõukogu nõustub.  

 

Otsustati:  

1. Kinnitada NULA 2019. aasta starditoetuse tingimused (lisatud).  

  

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0 

 

 

4. Rahvusvahelise välisrahastatud ja omafinantseeringu osas KÜSKi toetatud projekti „Social 

Empowerment in Rural Areas (SEMPRE)“ elluviimise tulemustest. 

Agu Laius selgitab lühidalt projekti ja KÜSKi rolli selles ning tutvustab Avo Üprust Ühiskonnatöö 

Sihtasutusest. 

Avo Üprus tänab KÜSKi kodanikuühiskonna arendamise eest, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

ja Kirikute Nõukogu projekti toetamise eest ning teeb ülevaate SEMPRE projekti tulemustest. 

Projektis sai võimestati vähemalt 20 organisatsiooni ja algatust – sealhulgas Lootuse Küla, Sõbralt 

Sõbrale kauplustekett, Ida- ja Lääne-Virumaal pakutav tugiisikuteenus üksikutele inimestele 

haiglates, tugiisikuteenus arestimajas viibivatele isikutele. Avo Üprus on ise projekti raames 

koolitanud ligi 200 isikut.  

 

Otsustati:  

Võtta info teadmiseks. 

 

 

5. KÜSKi 14. – 15. augustil 2019 toimuva suminari teemade arutelu. 

Arutati ideid, mis teemasid suminaril käsitleda – KODARa ja KÜSKi mõjuanalüüsi (mis võtab 

hästi kokku viimase 4 aasta tehtud töö tulemused ja mõju) ning vabatahtlikkuse uuringu tulemuste 

tutvustamine (lähtudes sellest, et üks KÜSKi suundadest on ka kodanikuaktiivsusele tähelepanu 

pöörata). Kuna kodanikuühiskonna arenguprogrammi koostamine on lõpusirgel, siis võiks 

kasutada koosviibivat ekspertide seltskonda, et konkreetseid programmi tegevusi ühiselt arutada.   

Nõukogu soovitas bürool tuua välja ka põhimõttelisemad teemad, mille arutamine nõukogu 

koosolekutel on jäänud ajapuudusel käsitlemata.  

 

Otsustati: 

Võtta info teadmiseks ja anda büroole ülesanne suminari ettevalmistusega edasi tegeleda.  

 

 



 

6. Info 

 

6.1 Perioodil 1.01 – 31.03 antud reisitoetuste ja rahvusvahelise koostöö toetuste kohta.  

Agu Laiuse teavitas, et nõukogu koosoleku toimumise ajaks on rohkem, kui pool finantsplaani 

reisitoetuste summast toetusteks antud. Oleme otsustanud, et kui taotlus esitatakse kahe sama 

taotleja esindaja reisikulude katteks, siis toetame reeglina vaid ühe isiku reisimist.  

 

6.2 Taotlusvooru KV15 tulemustest järelaruannete põhjal.  

Üle poole 4 aastat tagasi toetust saanud võrgustikest toimib tänini – on kas kasvanud või edasi 

arenenud.  Lähiajal on plaanis teha KV15 kokkuvõttest ka ülevaatlik lühiversioon, mida suuremale 

avalikkusele esitleda, eesmärgiga tuua KÜSKi mõju rohkem pildile läbi konkreetsete näidete.  

 

6.3 Taotlusvooru AHE1 taotlemise ja antud toetuste ülevaade. 

Mari-Liis Dolenko teeb ülevaate AHE1 vooru taotlustest ja tagasisideküsitlusest. Taotlejate 

tagasiside on valdavalt positiivne ning büroo hinnangul on sellise uue vooru käivitamine ennast 

õigustanud. Ilmnevad huvitavad tähelepanekud, mida tulevikus analüüsida - näiteks Ida-Virumaalt 

taotles toetust 12 ühingut, kuid toetust ei saanud ükski. Langes piirkondlike ühenduste osakaal 

saadud toetuste hulgas. Mõju analüüsimise ja hindamise küsimus on jätkuvalt probleemne nii 

taotlejate kui ka hindajate hulgas. Koostöös partneritega leiame lahendusi koolituste näol. Lisaks 

tegeleme arenguekspertide andmebaasi jooksva kasvatamisega. 

  

Otsustati:  

Võtta info teadmiseks. 

 

7. Järgmise koosoleku päeva otsustamine 

 

Otsustati:  

7.1 Korraldada järgmine koosolek 11.06.2019 kell 14:00 

 

 

Juhatas:        Protokollis: 

Maiu Lauring        Agu Laius 

 

Nõukogu liikmed: 

Raivo Küüt 

Helina Loor 

Alari Rammo 

Demis Voss 


