
 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-01 

 

Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Toimumise aeg: 27.02.2020.a. 

Algus kell 12:40, lõpp kell 14:10 

Juhatas: esialgu rahvastikuminister Riina Solman, pärast valimist nõukogu esimees Aage 

Õunap 

Protokollis: Agu Laius 

Osalesid: Asutajaõiguste teostajana rahvastikuminister Riina Solman (kuni 13:20) ning KÜSKi 

nõukogu liikmed: Eha Paas, Raivo Küüt, Aage Õunap, Avo Üprus, Irene Käosaar. 

Puudus: Viljam Borissenko 

Külalisena osalesid: Tarmo Treimann (KÜSK), Marten Lauri (Siseministeerium) 

 

PÄEVAKORD: 

1. Nõukogu esimehe valimine.  

2. Nõukogu aseesimehe valimine 

3. KÜSKi juhatuse liikme volituste pikendamine 

4. Uuringu „Haldusreformijärgsed rahastamise praktikad kohalikes omavalitsustes“ 

lähteülesande    ikinnitamine. 

5. Taotlusvooru AH20  tingimuste oluliste sätete alternatiividest.  

6. Nõukogu töö korraldamisest 

7. Nõukogu järgmise koosoleku ajast. 

 

Koosoleku avamine. 

Rahvastikuminister Riina Solman asutajaõiguste teostajana avas koosoleku, tervitas osalejaid, 

andis edasi oma esmased sõnumid nõukogu liikmetele. Riina Solman tegi ettepaneku kinnitada 

päevakord.  

 

Otsustati: kinnitada päevakord 

  

1. KÜSKi nõukogu esimehe valimine 

Asutajaõiguste teostaja Riina Solman korraldas nõukogu esimehe valimise. 

Raivo Küüt tegi ettepaneku korraldada avalik hääletus. Nõukogu liikmed olid sellega päri.  

Agu Laius selgitas, et nõukogu liikmed ise esitavad kandidaadi ja hea tava on olnud, et esimees 

tuleb vabaühenduste esindajate hulgast. Avo Üprus pakkus esimehe kandidaadiks Aage 

Õunapi. Eha Paas esitas kandidaadiks Irene Käosaare.  

Hääletamine 

Aage Õunap – 3 häält 

Irene Käosaar – 2 häält 

 

Otsustati:  valida KÜSKi nõukogu esimeheks Aage Õunap. 

 

Koosoleku juhatamist jätkas nõukogu esimees Aage Õunap. 



 

 

2. Nõukogu aseesimehe valimine 

Irene Käosaar esitas kandidaadiks Eha Paasi. Raivo Küüt esitas kandidaadiks Avo Üpruse. 

Aage Õunap esitas kandidaadiks Raivo Küüti. Raivo Küüt võttis oma kandidatuuri tagasi.  

Hääletamine 

Eha Paas – 2 häält 

Avo Üprus – 3 häält 

 

Otsustati: valida KÜSKi nõukogu aseesimeheks Avo Üprus. 

 

3. KÜSKi juhatuse liikme volituste pikendamine 

Agu Laius selgitas, et juhataja volituste kehtivuse aeg on 4 aastat ning tema volitused lõppevad 

käesoleva aasta veebruari lõpuga. Uue juhataja valimise protsess, mille käivitas nõukogu 

eelmine koosseis, on aga hetkel pooleli. Selleks, et asutus saaks edasi toimida, tuleks juhataja 

volitusi pikendada, kuna tegemist on ainsa juhatuse liikmega.  

Raivo Küüt selgitas, et uut juhatuse liiget ei ole veel valitud, kuna asutajaõiguste teostaja 

soovitas, et uue juhataja valiks nõukogu uus koosseis. Samas juhatuse liikme konkurss on 

toimunud ja kandidaadid olemas. Selle protsessiga tuleb jätkata. 

Agu Laius lubas nõukogu liikmetele saata kandidaatide kohta materjalid.   

 

Otsustati: pikendada KÜSKi senise juhatuse liikme Agu Laiuse volitusi kuni uue juhataja 

tööle asumiseni. 

 

4. Uuringu „Haldusreformijärgsed rahastamise praktikad kohalikes omavalitsustes“ 

lähteülesande kinnitamine. 

Agu Laius selgitas uuringu tellimise tausta. Varem on korra väiksemas mahus sarnane analüüs 

koostöös maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega tehtud. Tookord 

osutus see kasulikuks. Nüüd, pärast haldusreformi vajaks see analüüs uuendamist. Valimis 

oleks kõik omavalitsused peale Tallinna ja Tartu, kelle analüüsimiseks ei ole meie võimekus 

arvestades olemasolevat ressurssi piisav. Uuringu sisuosa viivad läbi maakondlike 

arenduskeskuste konsultandid, lõpuks aga Tallinna Ülikool koostab kogutud andmete alusel 

kokku raporti. Esimeses etapis on meil abiks ka eksperdid. Eelmine nõukogu seadis edasi 

liikumise tingimuseks selle, et nõukogu peab kinnitama analüüsi lähteülesande saab.  

Eha Paas palus, et lähteülesandes sõnastataks ka põhjus, et Tallinn ja Tartu jäävad välja rahalise 

võimekuse puudumise tõttu. Eha Paas tõi välja ka selle, et ühe eesmärgina oleks kirjas, et 

analüüs saaks olla töövahendiks ka omavalitsustele endile. Oluline on, et omavalitsused oleks 

ise motiveeritud ja sooviksid ise uuringus aktiivselt osaleda. Analüüsist võiksid välja tulla ka 

soovitused ja järeldused.  

Avo Üprus tõi välja, et Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise uuringu tegi PRAXIS 

tosina aasta eest ja sotsiaalmajandusliku keskkonna muutumise tõttu võib see olla iganenud. 

Vaja oleks ka tööriista selle rakendamiseks. Samuti oleks oluline, et KOVid saaksid ise rohkem 

kaasa rääkida.  



 

Raivo Küüt arvas, et uuring võiks olla veelgi laiemaks sisendiks. Selleks oleks vaja ka Tallinn 

ja Tartu samuti sisse haarata. Rääkida tuleks ka linnade ja valdade liiduga ning 

rahandusministeeriumiga.  

Eha Paas soovitas küsida maakondlikult arenduskeskuselt (HEAK), kui palju maksaks, kui 

tellida Tallinna kohta sarnane analüüs, kui palju see maksaks. Samuti võib seda uurida ka 

Tallinna Ülikoolist. Samuti uurida, mida tähendaks ka Tartu linna kaasamine valimisse.  

Avo Üprus palus täpsustada uurimisküsimust "Kui suures summas omavalitsused 

vabaühendusi rahastavad" sõnadega "ja kogudusi".   

 

Otsustati:  

1. Kinnitada uuringu lähteülesanne (lisatud) arvestades nõukogu poolseid soovitusi ja 

Tallinna uuringust välja jäämise ning eesmärgi teisiti sõnastamise kohta (töövahendiks ka 

omavalitsustele).  

2. Suurendada uuringu maksumust võrreldes KÜSKi 2020. aasta tegevuskavas ja 

finantsplaanis sätestatuga ja nõustuda uuringu maksumusega kokku summas 25 489,20 

eurot. Lisanduvad kulud katta tegevusvaldkonna 2 teiste tegevuste kulude vähendamise abil. 

3. KÜSKi bürool uurida Tallinna osas, kas konsultandid oleks nõus tegema ka selle töö ära 

ja mis see täiendavalt maksab.  

 

Poolt 5 häält, vastu 0 häält. 

 

5. Taotlusvooru AH20  tingimuste oluliste sätete alternatiividest. 

Agu Laius selgitas, et tingimused tulevad kinnitamisele aprilli koosolekul. Hetkel on aga vaja 

suuniseid, kas võrreldes eelmise aasta vooruga soovitakse teha mingeid põhimõttelisi 

muudatusi.  

 

Nõukogu võttis info teadmiseks ja lubas anda tagasiside hiljem. 

 

6. Nõukogu töö korraldamisest 

6.1. Huvide konfliktist hoidumine – Agu Laius saadab nõukogu hea tava ja huvide 

konfliktist hoidumise kinnituse allkirjastamiseks. 

6.2. KÜSKi strateegia koostamisest – see on nõukogu üks selle aasta põhilisi tööülesandeid 

aga peab käima kooskõlas kodanikuühiskonna programmi valmimisega 

6.3. Nõukogu info korraldus - info liigub tavapäraselt e-kirjadena listi kaudu, nõukogu 

koosolekutel jätkame info jagamist juhatuse tehtud otsustest, samuti anname ülevaateid 

taotlusvoorude tulemustest. KÜSKi veebilehel on olemas intranet, kuhu pannakse ka 

nõukogu koosolekuks vajalikud materjalid. 

6.4. Kuidas edasi minna juhatuse liikme valimisega – Agu Laius saadab kõigile nõukogu 

liikmetele materjalid kõigi kandidaatide kohta. Kui järgmisse etappi (vestlusvoor) 

pääsenud on lõplikult välja valitud või eelmise nõukogu soovitused selle osas heaks 

kiidetud, annab nõukogu Agu Laiusele sellest teada. Agu Laius seejärel uurib esile 

tõstetud kandidaatidelt, kas nad on endiselt kandideerimisest huvitatud. Seejärel tuleks 

korraldada vestlusvoor ühel kindlal päeval.  

 



 

7. Nõukogu järgmise koosoleku ajast 

Esmalt lepiti kokku koosoleku aeg majandusaasta aruande kinnitamiseks. Koosoleku ajaks 

lepiti kokku 14. aprill, kell 14:00.  

Juhatuse liikme kandidaatidega vestluse võimalikuks ajaks lepitu kokku 24. märts kell 9:00  

 

Juhatas:        Protokollis: 

Aage Õunap        Agu Laius 

 

Nõukogu liikmed: 

Eha Paas, Raivo Küüt, Avo Üprus, Irene Käosaar 

(allkirjastatud digitaalselt) 


