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PÄEVAKORD:
1. Vene töökeelega vabaühenduste 3-päevase koolitusürituse kokkuvõte. Ettekandja Jevgenia
Rõbakova
2. NULA projektide rahastamise otsustamine
3. 2018. a suursündmuste toetamise otsustamine
4. 2018. a halduskulude eelarve
5. KÜSKi 2018. a tegevuskava ja finantsplaan ning kogueelarve. I lugemine
6. Rahandusministeeriumi ettepanek koostööks KOP 2018 rakendamisel
7. KÜSKi toetuste eraldamise ja sihipärase kasutamise kontrollimise eeskirja kehtetuks tunnistamine
8. Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2017. a tingimuste täiendamine
9. KÜSKi strateegia uuendamisest
10. Järgmise koosoleku aja otsustamine
Koosoleku avamine.
Maiu Lauring avas koosoleku.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
1. Vene töökeelega vabaühenduste 3-päevase koolitusürituse kokkuvõte
Jevgenia Rõbakova Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest tutvustas vene töökeelega vabaühenduste 3päevase koolitusürituse kokkuvõtteid, mida toetati KÜSKi tugitegevuste programmist. Üritus oli edukas
– kuna seni puudus venekeelsetel vabaühendustel keskkond, kus omavahelisi koostöösuhteid arendada,
oli osalejaid rohkelt, tagasiside positiivne ja huvi suur ka järgmisel korral osaleda või korraldamises
kaasa lüüa.
Saabus Demis Voss
2. NULA projektide rahastamise otsustamine
Mari-Liis Dolenko tutvustas NULA projektide rahastamise tingimusi ja lühidalt algatuste olemust. Kuus
algatust on osalenud inkubaatoris ja teinud läbi suure arengu.
Maiu Lauring tutvustas hindamise protseduuri ning tegi ettepaneku arutada läbi kõik kuus algatust.
Seejärel toimub otsustamine hääletuse teel.

Alari Rammo tegi ettepaneku muuta järgmisel aastal hindamissüsteemi.
Saabus Tanel Talve
Hääletamine:
2.1.MTÜ Käpp ja Käsi – 9 poolthäält
Nõukogu liikmed tõid hääletusele eelnenud arutelus välja, et sihtrühm ja mõju hindamise pool on
põhjalikult läbi mõeldud ning probleemi ulatus lai. Samas nenditi, et jätkusuutlikkuse poolt võiks
veidi läbi mõelda.
2.2.MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool – 8 poolthäält
Nõukogu liikmed tõid hääletusele eelnenud arutelus välja, et valdkonnas on selge ootus sellise
teenuse järele. Eestvedajaid peeti võimekaks.
2.3.MTÜ ASÕP – 6 poolthäält
Nõukogu liikmed tõid hääletusele eelnenud arutelus välja, et idee vajadus on hästi esile toodud,
ulatub ka väljapoole Tallinna, Pärnut ja Tartut. Toodi välja tavapäratult suur kaasfinantseering.
Tegevus juba käib ja teenust pakutakse, aga mitte soovitud tasemel.
2.4.MTÜ Mure Pooleks – 4 poolthäält
Nõukogu liikmed tõid hääletusele eelnenud arutelus välja, et idee ei jõua üle Eesti. Samas on teema
ühiskonnas aktuaalne.
2.5.MTÜ Liikumisretsept – 0 poolthäält
Nõukogu liikmed tõid hääletusele eelnenud arutelus välja, et idee on kasutusel mitmes teises riigis
ja on teaduspõhine, ent nõudlust teenuse järele hetkel veel pole. Tervislik liikumine on ühiskonnas
oluline teema, ent sellega tegeletakse hoolimata NULA starditoetusest.
2.6.Heade Otsuste SA – 0 poolthäält
Nõukogu liikmed tõid hääletusele eelnenud arutelus välja, et ideel puudub meeskond ning idee
kirjeldus ei olnud piisavalt arusaadav.
-

Otsustati: Toetada stardirahaga kolme enim poolthääli saanud NULA projekti:
MTÜ Käpp ja Käsi taotlust summas 24 906,00 eurot,
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool taotlust summas 24 990,08 eurot,
MTÜ ASÕP taotlust summas 25 000,00 eurot.

3. 2018. a suursündmuste toetamise otsustamine
Marten Lauri tutvustas 2018. a suursündmuste toetamiseks esitatud taotlusi. Maiu Lauring tegi
ettepaneku vaadata 2018. aastal üle suursündmuste toetamise korra otsustamise protsess ja toetatavate
sündmuste nimekiri.
Kari Käsper ei osalenud hääletusel ja põhjendas: „Konkreetse hääletuse puhul kasutan võimalust
hääletusel mitte osaleda, sest ei olnud aastatoetuste otsuste tegemise juures, sest polnud siis veel
nõukogu liige. Seetõttu ei saa ma ka teha piisavalt informeeritud otsust selle aasta konkreetsete
summade osas.“

3.1.MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Märka vabatahtlikku 2018“
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0
Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku 2018“
summas 10 000 eurot.
3.2.SA Eestimaa Looduse Fond taotlus „Teeme Ära talgupäev 2018“
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0
Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond taotlust „Teeme Ära talgupäev 2018“ summas
38 400 eurot.
3.3.Vabaühenduste liit EMSL taotlus „Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine aastal 2018“
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0
Alari Rammo taandas end hääletamisest ja lahkus otsustamise ajaks ruumist. Kari
Otsustati: Toetada Vabaühenduste liit EMSL taotlust „Ajakiri Hea Kodanik väljaandmine aastal
2018“ summas 26 500 eurot.
3.4.MTÜ Arvamusfestival taotlus „Arvamusfestival 2018“
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
Alari Rammo ja Maiu Lauring taandasid end hääletamisest ja lahkusid otsustamise ajaks
ruumist.
Otsustati: Toetada MTÜ Arvamusfestival taotlust „Arvamusfestival 2018“ summas 10 000
eurot.
4. 2018. a halduskulude eelarve
Juhatus tutvustas KÜSKi 2018. a halduskulude plaani. Vähendatud eelarve järgi moodustavad
halduskulud 16,7% KÜSKi 2018. a eelarvest. Maiu Lauring tõi välja, et see on aktsepteeritav osakaal,
kuna järgmine aasta on nö üleminekuaasta.
Otsustati: Kinnitada KÜSKi 2018. aasta halduskulude eelarve (lisatud)
Hääletamine: Poolt 9; Vastu 0
5. KÜSKi 2018. a tegevuskava ja finantsplaan ning kogueelarve. I lugemine
Juhatus tutvustas KÜSKi 2018. a tegevuskava, finantsplaani ja kogueelarvet. Toimus esimene lugemine,
sest ületulevate vahendite maht täpsustub jaanuari lõpuks. Agu Laius selgitas, et suuri muutusi võrreldes
2017. aastaga ei ole. Samuti tõi ta välja, et kui pärast tegevuskava heakskiitmist soovib nõukogu teha
eelarves muudatusi, tuleb bürool taotleda Siseministeeriumist lepingu lisa muutmist.
Agu Laius tõi välja, et 2018. aastal saab KÜSK täiendavad 30 000 eurot maakondlike arenduskeskuste
MTÜ konsultantide palgafondiks, millega jõutakse EASi-aegse palgatasemeni 2015. aastal.
Otsustati:
1. Lõpetada KÜSKi 2018. a tegevuskava, finantsplaani ja kogueelarve I lugemine.
2. Volitada KÜSKi juhatust koostama MAKidelt tellitavad vabaühenduste maakondlike
arenguprogrammi lähteülesanded ning tegema nende taotluste kohta otsused.
Hääletamine: Poolt 9; Vastu 0

Lahkus Demis Voss
6. Rahandusministeeriumi ettepanek koostööks KOP 2018 rakendamisel
Agu Laius tutvustas Rahandusministeeriumi ettepanekut koostööks Kohaliku omaalgatuse programmi
rakendamisel 2018. aastal. Välja on pakutud mitu varianti, kuid ühegi osas ei ole kindlust, et need
kestaksid pikemalt kui üks aasta.
Nõukogu võttis rahandusministeeriumi ettepaneku teadmiseks ja asus seisukohale, et koostööpakkumise
võib vastu võtta tingimusel, et võimalik sõlmitav leping näeks ette ettepanekust tulenevate tegevuste,
tööjõu ja töökoha kulude katmise.
7. KÜSKi toetuste eraldamise ja sihipärase kasutamise kontrollimise eeskirja kehtetuks
tunnistamine
Tarmo Treimann tutvustas KÜSKi vajadust tunnistada kehtetuks senine KÜSKi toetuste eraldamise ja
sihipärase kasutamise kontrollimise eeskiri. Selle võtab üle juhatuse kinnitatav sisedokument, mis
avaldatakse KÜSKi kodulehel.
Otsustati: Tunnistada kehtetuks KÜSKi toetuste eraldamise ja sihipärase kasutamise
kontrollimise eeskiri.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0
8. Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2017. a tingimuste täiendamine
Tarmo Treimann selgitas, et Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2017. a tingimused vajavad
täiendamist punktiga, mis annaks KÜSKile õigusliku alguse nõuda toetuse saajatelt aruandeid.
Otsustati: Täiendada Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2017. a tingimusi
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 1
9. KÜSKi strateegia uuendamisest
Maiu Lauring tegi kokkuvõtte senistest aruteludest KÜSKi strateegia uuendamise osas. Selleks, et
strateegiat täpsemalt arutada, on vaja nõukogul leppida kokku ühised lähtekohad, milleks Maiu Lauring
pakkus välja järgnevad:
•

KÜSK on eraldiseisev asutus oma nõukoguga, mis vastutab KÜSKi heaolu eest.

•

2019.a eelarve on prognooside järgi 1,6 mln eurot – KÜSK büroo hinnangul liiga väike, et toime
tulla praeguse organisatsiooniga. Vaja lisavahendeid juurde või tegevust muuta. 2019.a
hakkamasaamiseks vaja muudatusi ja ettevalmistamist juba 2018.aastal.

•

KÜSKi alguses olid sihtgrupiks vähesed tugevamad, eesrindlikud ühendused. Kohalikud
ühendused ja kogukonnad said KÜSKi sihtgrupiks 2013.a KOPiga seoses. Kuna KÜSKi roll
KOPis muutub/kaob, tuleb läbi arutada KÜSKi sihtrühmad.

•

KÜSK on viimastel aastatel täitnud korraga mitut, võib-olla liiga mitut rolli, mille seast tuleb teha
valikuid.

Järgnes arutelu lähtekohtade osas. Raido Roop tegi ettepaneku arutada sisulist strateegiast, mitte üksnes
organisatsioonist lähtuvat strateegiast. Raivo Küüt nõustus, et lähtuda tuleks sellest, mis KÜSK hetkel
on ja arutada seda, kuidas jaotada ümber olemasolevat raha ja võimalusi ise raha juurde tuua mujalt.
Raivo Küüt ütles, et Siseministeerium valmistab ette seisukohta, et KÜSKi ümberpaigutamisega
hakataks tegelema 2019. a uueneva Kodanikuühiskonna arengukava raames. Nõukogu liikmed
nõustusid, et kolimise planeerimine peab käima koos valdkondliku arengukavaga. Samuti tõi ta välja

kaks olulist ajaraami: 1. märtsiks peavad esitama ministeeriumid oma lisataotlused 2019. aastaks ning
Kodanikuühiskonna arengukava hakatakse uuendama 2019. a lõpus-2020. a alguses.
Nõukogu leppis kokku, et ei poolda praegusel hetkel kolimist, kuid soovib kaasa rääkida nii
Kodanikuühiskonna arengukava kui Riigivalitsemise arengukava koostamises.
Nõukogu arutas ka KÜSKi rolle ja sihtrühmi. Maiu Lauring andis ülevaate, kuidas on toetusmeetmete
proportsioonid aastate lõikes muutunud – suurenenud on vabaühenduste võimestamine ja taotluste
läbiviija roll on endiselt suurim. Raha vahendamine kaob pikas perspektiivis KÜSKi rollidest.
Nõukogu arutas, et vabaühendustel oleks vaja sildfinantseerimise pakkujat, ent nõustus, et selle teenuse
pakkuja ei peaks olema KÜSK – KÜSKi rolliks saab üksnes olla osapoolte kokkuviimine.
Juhataja Agu Laius tõi välja, et hetkel on kõik KÜSKi senised rollid vajalikud, kuid järgmisel aastal võib
tekkida vajadus rollid ümber vaadata. Nõukogu arutas, et NULA-laadsed lahendused võivad olla
tulevikuperspektiiviga, sest teisi taolisi toetusi kodanikuühendustele pigem pole. Arutelus leiti, et kui
rahastamismudelid on läbi mõeldud ja toimivad riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ning piirkonnad on
haldusreformi tulemusena tugevamad, ei pruugi KÜSK tulevikus enam piirkondlikke ühendusi toetada.
KÜSK võiks seejuures kaaluda KOVide nõustamise rolli võtmist, et pakkuda nõu näiteks taotlusvoorude
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Kaaluti, et ehk peaks 2018. a üks taotlusvoor keskendumagi kohalikele
organisatsioonidele, et muuta neid tugevamateks läbirääkijateks KOVidega.
Otsustati:
1. Mitte toetada KÜSKi kolimist Tallinnast välja 2018.aastal enne uue strateegia valmimist.
2. Arutada 2018. aasta jaanuaris KÜSKi uue strateegia koostamise protsessi.
3. Teha ülesandeks juhatusele pakkuda jaanuari alguseks välja plaan, kuidas strateegia
koostamisega edasi minna.
10. KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast
Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub neljapäeval, 1. veebruaril kell 15.0017.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.
11. Juhatuse liikmele preemia maksmisest
Nõukogu arutas nõukogu esimehe algatusel ettepanekut maksta juhatuse liikmele preemiat. Seni on
juhatusele makstud preemiat vaid korra aastal 2008 pärast KÜSKi asutamist ja kiiret käivitamist.
Nõukogu leidis, et juhatuse liige väärib preemiat KÜSKi kui eesrindliku rahastaja juhtimise ja
vabaühenduste rahastamise hea tava eest võitlemise eest.
Otsustati: Premeerida juhatuse liiget ühe kuu palga summas.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 2
Juhatas ja esitas protokolli juurde punkt 11 sisu ja otsuse:
Maiu Lauring
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