
 

 

 

Koht: veebikeskkond Zoom 

Toimumise aeg: 21.04.2021 

Algus kell 10:00, lõpp kell 12:15 

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees 

Protokollis: Anneli Roosalu, juhatuse liige 

 

Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Viljam Borissenko, Irene Käosaar, Raivo Küüt (alates 

10:28), Agu Laius, Eha Paas, Aage Õunap. Puudus Avo Üprus.  

Külalisena osalesid: Marten Lauri (Siseministeerium), Anneli Roosalu (KÜSK), Kadri Väljaste 

(KÜSK). 

 

PÄEVAKORD: 

1. KÜSK 2020 majandusaasta aruande kinnitamine. 

2. Kinnitada ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2020. aastal. 

3. Väliseesti väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2021. aasta tingimuste kinnitamine. 

4. Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvooru arutelu, ettepanekud tingimuste 

täiendamiseks. 

5. Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse taotluse info. 

6. KÜSK strateegia aastateks 2021-2024 kinnitamine. 

7. Jooksvad küsimused ja info.   

Koosoleku avamine. 

 

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.  

 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

Avo Üprus on tutvunud saadetud materjalidega ja saatnud oma seisukoha. Avo Üprus on 

andnud teada, et nõustub esitatud materjalides olevate ettepanekutega, KÜSK 2020 

majandusaasta aruande, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu töö 2020. a. ülevaate, 

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimuste ja KÜSK strateegia aastateks 

2021-2024 kinnitamisega. 

1. KÜSK 2020 majandusaasta aruande kinnitamine.  

Anneli Roosalu tutvustas lühidalt majandusaasta aruannet juhtides tähelepanu käibevaradele ja 

tulemile. Audiitori hinnangul kajastab KÜSKi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud 

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.  

 

Arutelu: Majandusaasta aruandest ei kerkinud otsest vajadust audiitori osalemiseks, mistõttu 

nõukogu ei pidanud audiitori osalemist antud nõukogu koosolekul vajalikuks.  

 

Otsustati: kinnitada KÜSK 2020 aasta majandusaasta aruanne. 



 

 

 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0.  

 

2. Kinnitada ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2020. aastal. 

 

Aage Õunap tutvustas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu töö 2020. aasta ülevaate 

dokumenti, kus on välja toodud nõukogu liikmete koosseis ja kõikide koosolekute käigus 

käsitletud teemad. Kokku oli 2020. aastal 12 koosolekut, lisaks osalesid nõukogu liikmed 

strateegia aruteludel ning KÜSKi suveseminaril. Nõukogu koosolekute protokollid on 

avalikustatud KÜSKi kodulehel, lisana on eraldi välja toodud nõukogu liikmete tasud.  

 Otsustati: kinnitada ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 

2020. aastal. 

 

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0.  

 

3. Väliseesti väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2021. aasta tingimuste 

kinnitamine. 

 

Anneli Roosalu andis teada, et Välisministeerium on valmis KÜSKiga koostööd tegema 

Väliseesti väljaannetele suunatud toetusprogrammi läbiviimisel. Anneli andis ülevaate 

tingimuste muudatustest võrreldes eelmise aastaga punktide kaupa: 

 

2.3 Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2021 - 30. november 2021. 

2.4 Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 7000 eurot. 

2.7 Taotluse esitamise tähtaeg on 14. juuni 2021 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee. 

5.11 Tehnilise hindamise läbinud taotlusi hindab sisuliselt toetusprogrammi tingimuste ja 

hindamiskriteeriumite alusel komisjon, millesse kuulub KÜSKi määratud 3 sõltumatut 

hindajat. 

5.14 Taotluse rahuldamise eelduseks ehk lävendiks on koondhinne vähemalt 60 punkti.  

 

Otsustati: teha muudatused Väliseesti väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2021. 

aasta tingimustes ning olla valmis tingimuste kinnitamiseks e-kirja teel.  

 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.  

4. Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvooru arutelu, ettepanekud 

tingimuste täiendamiseks. 

Kadri Väljaste tutvustas vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe tingimusi, mille aluseks on 

võetud AH20 tingimused. Muudatuste tegemisel lähtuti KÜSKi põhikirja muudatusest, AH20 

taotlejate ja hindajate tagasisidest, AHE21 tingimustest ning 3. märtsil toimunud nõukogu 

koosoleku ettepanekutest. Järgnevalt on välja toodud sisulised muudatusettepanekud, 

kuupäevade ja muid tehnilisi muudatusi pole protokollis eraldi välja toodud. Peamine sisuline 

muudatus on ettepanek eristada piirkondlikke ning üleriigilisi/rahvusvahelisi organisatsioone. 

Selleks on lisatud punktid:  

mailto:kysk@kysk.ee


 

 

2.2. Piirkondlikult tegutsev vabaühendus on maakonna, valla, linna, alevi, aleviku või 

küla sihtgruppide huvides tegutsev vabaühendus. Piirkonnaks loetakse vooru 

mõistes ka kuni kolme maakonda.  

2.3. Üleriigiliselt või rahvusvaheliselt tegutsev vabaühendus (sh katus– ja 

eestkosteorganisatsioon või võrgustik) on ühendus, kelle tegevused on suunatud 

sihtgrupile üle Eesti, väljaspool Eestit või enam kui kolmes maakonnas. 

2.9. Taotlusvooru toetuste kogumaht on 478 847 eurot, millest 239 424 euroga 

toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 239 423  euroga üleriigilise või 

rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. 

2.10. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse 

eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

2.11. Toetussumma ülemmäär nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse 

kohta on maksimaalselt 25 000 eurot. 

Lisaks täiendati punkti 4. Nõuded taotlejale, et tagada aus ja läbipaistev KÜSKi toetuste 

jaotumine. 

4.1. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi 

poolt rahastatud arenguhüpet ettevalmistav projekt ega arenguhüppe projekt. 

4.5. Taotleja ei või olla erakond, ametiühing, ühistu, ega nende, äriühingute või 

avalik-õiguslike asutuste valitseva mõju all (üle 50% hääleõigus juhtorganite liikmete 

määramisel), ega ka selliste ühingute valitseva mõju all, kes ei või olla taotleja. 

4.6. Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine: 

4.6.1. erakond;  

4.6.2. äriühing;  

4.6.3. äriühingute (ettevõtjate) liit;  

4.6.4. ametiühing;  

4.6.5. ameti-, kutse- ja erialaliidud, mis koondavad ühe ameti, kutse või eriala 

inimesi ja edendavad nende ameti-, kutse- või erialaoskusi ja/või kaitsevad 

nende huve (välja arvatud juhul, kui projekti raames tegeletakse ühingu 

avalikes huvides eesmärkide täitmisega); 

4.6.6. aiandus-, suvila-, garaažiühistud jmt mittetulundusühingute seaduse alusel 

tegutsevad ühistud;  

4.6.7. mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50% moodustavad äriühingud 

või avalik-õiguslikud asutused või nende mõju alla kuuluvad 

organisatsioonid; 

4.6.8. sihtasutused, mis on riigi või kohaliku omavalitsuse poolt asutatud või 

mille nõukogu liikmetest üle 50% esindavad äriühinguid või avalik-

õiguslikke asutusi; 

4.6.9. Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi 

vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud. 

Nõukogu tegi ettepaneku muuta hindamiskriteeriume ning tõsta kriteeriumi 5.11.5 kaal 10 

protsendilt 15 protsendini ning langetada kriteeriumi 5.11.3 kaalu 35 protsendilt 30 

protsendini. 



 

 

5.11.1. taotleja võimekus ühingu avalikes huvides seatud eesmärke saavutada ja 

neid mõõta, oma sihtrühmale tõendatud väärtust ja mõju luua, tema 

usaldusväärsus – 15% 

5.11.2. projekti ettevalmistamise sisukus: arenguvajaduste analüüsi põhjalikkus, 

sellest lähtudes projekti vajalikkuse põhjendus ja selle vastavus 

taotlusvooru eesmärgile; seatud tulemuste ja nende mõõtmise realistlikkus – 

25% 

5.11.3. kavandatud tegevuste (tegevuskava) piisavus, arusaadavus ja vastavus 

ühingu(te) arendamise vajadustele. Äriplaani elluviimise projektis 

teenuste/toodete pakkumise puhul äriplaani teostatavus. Tegevuskava või 

äriplaani sobivus ühingu ja projekti eesmärkide saavutamiseks, tulemuste 

jätkusuutlikkus – 30% 

5.11.4. projekti meeskonna, partnerite, vabatahtlike, arenguekspertide 

asjakohasus ja rolli kirjeldus – 15% 

5.11.5. projekti kulude vajalikkus, nende selgus ja põhjendatus – 15% 

Arutelu: Soovitati infopäeval rõhutada, et külaseltsid on oodatud taotlejad. Toodi välja, et 

juhul, kui pingerea alusel saaks mõni projekt osalise rahastuse nii, et puuduolev summa oleks 

võimalik tuua üle teisest meetmest, siis on nõukogul võimalik muuta meetme eelarvet teise  

eelarve arvelt, et tagada projektile täistoetus.  

Otsustati: kinnitada vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvooru 

tingimused.  

 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.  

5. Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse taotluse info. 

Anneli Roosalu andis teada, et KÜSK on saanud rahastuse rahvusvahelisele projektile 

sotsiaalse innovatsiooni keskuse loomiseks Eestisse. Eesti loob sotsiaalse innovatsiooni 

kompetentsikeskuse (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), mis võtab koordineeriva rolli ja 

koondab sotsiaalse innovatsiooni infrastruktuuri raamistiku, mis koosneb kohalike partnerite 

võrgustikust. Projekti kaastaotlejad on Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete 

Ettevõtete Võrgustik. Projektiga seotud organisatsioonid on Siseministeerium ja 

Sotsiaalministeerium. Konsortsiumi partnerriigid on Saksamaa (juhtpartner), Suurbritannia, 

Poola ja Taani. Projekti periood on 05.2021-04.2023. Evelyn Valtin on andnud teada, et soovib  

tegeleda sotsiaalse innovatsiooni projektiga. KÜSK vajab lisarahastust omafinantseeringu 

katmiseks ning taotlus selle kohta saadetakse Siseministeeriumisse.  

 

Otsustati: võtta info teadmiseks.  

6. KÜSK strateegia aastateks 2021-2024 kinnitamine. 

Anneli Roosalu andis teada, et mitu kuud kestnud strateegia loomise protsess on jõudnud lõpule 

ning tänas nõukogu nende panuse ja täienduste eest. Lisaks rõhutas Anneli, et iga aasta lõpus 

tuleb hinnata KÜSKi tegevuskava vastavust KÜSKi strateegiale.  

 



 

 

Arutelu:  Soovitati starteegia visioon lahtikirjutada kodulehel ning KÜSK kommunikatsioonis 

kasutada visiooni koos mõjusuundadega. 

 

Otsustati: kinnitada ja vastu võtta Kodanikuühiskonna Sihtkapitali strateegia 

aastateks 2021-2024.  

 

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.  

7. Jooksvad küsimused ja info.   

7.1. Anneli andis teada, et 10. maist alustab KÜSKis taotlusvoorude koordinaatorina tööd 

Mirjam Ait, kes on seotud varasemalt organisatsiooniga Nähtamatud Loomad ning hetkel 

lõpetab Lundi ülikoolis magistriõpinguid.  

 

7.2. Anneli andis teada, et KÜSK on esitanud Baltic-American Freedom Foundationile 

(BAFF) Balti-Ameerika dialoogiprogrammi taotluse Debbi Brookesi Eestisse toomiseks 

sotsiaalse innovatsiooni koostööpraktikate jagamiseks. KÜSKi omapanus ca 3000 eurot, 

programmilt taotletud ca 5000 eurot, otsus tehakse teatavaks 1. juunil.  

 

7.3. Anneli andis infot, et praegu on käimas NULA ideede konkurss, 22.04.21 selgub NULA 

ideede TOP10. Lisaks andis Anneli teada arutelust NULA inkubaatori käivitamiseks Ida-

Virumaal Irene Käosaarega ja IVEKi juhi Pille Sööt’iga. Momendil on välja pakutud  

Innovatsiooni ja loomekeskus Objekt ja MTÜ Vitatiim.   

 

7.4. Anneli andis teada, et 30. aprillil annavad Anneli Roosalu KÜSKist ja Marten Lauri 

Siseministeeriumist veebi teel Brasiilia delegatsioonile ülevaate KÜSKi ja Siseministeeriumi 

tegevustest.  

 

7.5. Anneli jagas infot, et Justiitsministeerium on andnud nõusoleku, et KÜSKist saab Citizens, 

Equality, Rights and Values programmi (CERV) kontaktpunkt Eestis. Uues programmis on üle 

kümne teemavaldkonna.  

 

Arutelu: Marten Lauri jagas infot, et ettepanek KÜSKi nimetamiseks CERV kontaktpunktiks 

on Justiitsministeeriumi poolt esitatud. Täpsemat infot veel pole. Programm on iseenesest 

käivitatud. Riigi esindaja tolles küsimuses on Justiitsministeerium. Programmilt on võimalik 

saada 85 000 eurot aastas, juhul kui riik paneb pool sellest. Varasemalt oli maksimaalne summa 

50 000 eurot samadel tingimustel. Seega on hetkel Siseministeerium arvestanud 25 000 euroga. 

Kogu maksimaalse toetuse summa taotlemiseks aastal 2021 on vaja, et lisanduks veel 17 500 

eurot kaasfinantseeringut. Anti ülesandeks Martenile, viia see teadmine 

Justiitsministeeriumini. 

 

7.6. Anneli andis teada, et reedel toimus kogukonnaseminar, mis läks edukalt. Pikem ülevaade 

kavas järgmisel nõukogu koosolekul.  

 



 

 

7.7. Anneli edastas nõukogu liikmetele meeldetuletuse, et 27. aprillil kell 10 toimub kohalike 

omavalitsuste rahastusuuringu tutvustus, mille viib läbi uuringu teostanud Tallinna Ülikool.  

 

7.8. Anneli tegi ettepaneku järgmisel koosolekul arutada Ida-Viru NULA inkubaatori 

käivitamise teemal ning jagada kogukonna seminari tulemusi.  

 

7.9. Aage täpsustas, et kui nõukogu liige ei osale koosolekul, siis on tema kommentaarid 

oodatud enne koosolekut, et mõtetega saaks arvestada koosolekul.  

 Otsustati: 

 7.1. Võtta info teadmiseks. 

 7.2. Võtta info teadmiseks. 

 7.3. Võtta info teadmiseks. 

 7.4. Võtta info teadmiseks. 

 7.5. Võtta info teadmiseks. 

7.6. Võtta info teadmiseks. 

 7.7. Võtta info teadmiseks. 

 7.8. Võtta info teadmiseks. 

 7.9. Otsustati, et edaspidi kehtib nõukogu liikmetele puudumise korral koosolekul 

osalemise arvestamiseks nõue saata oma kommentaarid kirjalikult enne koosolekut.  

 

Järgmise koosoleku päeva otsustamine 

 

Otsustati: 

Teha KÜSKi nõukogu koosolek 27.05.2021 kell 13-15 Haapsalus.  

Teha KÜSKi nõukogu koosolek 16.06.2021 kell 11-12.45 veebis. 

Teha KÜSKi suminar 10.-11.08.2021. 

 

Lisa 1. KÜSK 2020 majandusaasta aruanne. 

Lisa 2. Ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2020. aastal. 

Lisa 3. Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimused.  

Lisa 4. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali strateegia aastateks 2021 – 2024. 

 

Juhatas:        Protokollis: 

Aage Õunap        Anneli Roosalu 

 

Nõukogu liikmed: 

 

 Aage Õunap 

Agu Laius 

Avo Üprus 

Eha Paas 

Irene Käosaar 

Raivo Küüt 

Viljam Borissenko 


