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Toimumise aeg: 07.10.2020 

Algus kell 12:15, lõpp kell 14:30 

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees 

Protokollis: Anneli Roosalu, juhatuse liige 

 

Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Aage Õunap, Raivo Küüt, Avo Üprus, Viljam Borissenko, Agu Laius, 

Irene Käosaar, Eha Paas (veebi teel). 

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

Maris Jõgeva (KÜSKi strateegiaprotsessi moderaator, veebi teel), Mariliis Saaret (KÜSK, veebi teel). 

 

PÄEVAKORD: 

1. KÜSK põhikirja muutmise ettepanek asjaõiguste teostajale. 

2. KÜSK 2020. aasta finantsplaani ja tegevuskava muutmine. 

3. Ülevaade suursündmuste toetamisest, arutelu ning ettepanek aastaks 2021. 

4. 2021. aasta KÜSK taotlusvoorude ajakava arutelu ja kinnitamine. 

5. NULA hanke tehniliste tingimuste ja hindamiskriteeriumite kinnitamine ning 

hindamiskomisjoni moodustamine. 

6. SA KÜSK nõukogu liikme tasu maksmine.  

7. Sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskuse taotluse esitamine. 

8. KÜSK 2021-2024 strateegia ettevalmistus. 

9. Jooksvad küsimused . 

 

Koosoleku avamine. 

 

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.  

 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 

1. KÜSK põhikirja muutmise ettepanek asjaõiguste teostajale. 

 

1.1.  Anneli Roosalu andis ülevaate KÜSKi põhikirja muudatusettepanekutest:  

- Punkt 1.3. KÜSKi asukoht on Eesti Vabariik, Viljandi. 

- Punkt 2.1. KÜSKi eesmärgi sõnastamine. Ettepanek vaadata läbi erinevad sõnastused 

ning kinnitada sobilik. 

- Lisada punkt 4.10. 

- Muuta numeratsiooni ning sõnastada ümber punkt 4.15 ja 4.17. 

Lisaks tuletas Anneli meelde, et põhikirjas muudetakse ka punkti 5.6, mis on varasemalt kinnitatud 

nõukogu poolt.  

 



 

 

Esitatud 5 varianti KÜSKi põhikirja punkt 2.1. eesmärgi sõnastamiseks.  

a. KÜSKi eesmärgiks on avalikes huvides tegutsevad jõustatud mittetulundusühingud ja 

sihtasutused Eesti tugeva kodanikuühiskonna loomiseks ning aktiivse kodanikkonna 

kujundamiseks. 

b. KÜSKi eesmärgiks on avalikes huvides tegutsevad jõustatud mittetulundusühingud ja 

sihtasutused tugeva kodanikuühiskonna loomiseks ning aktiivse kodanikkonna kujundamiseks 

Eestis. 

c. KÜSKi eesmärk on avalikes huvides tegutsevad vabaühendused tugeva kodanikuühiskonna 

loomiseks ning aktiivse kodanikkonna kujundamiseks Eestis. 

d. KÜSKi eesmärgiks on jõustatud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja 

sihtasutused, tugev kodanikuühiskond ning aktiivne kodanikkond Eestis. 

e. KÜSKi eesmärgiks on jõustatud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja 

sihtasutused, mis töötavad tugeva kodanikuühiskonna loomiseks ning aktiivse kodanikkonna 

kujundamiseks Eestis. 

Arutelu: Erinevate ettepanekute mõtestamine. Eelistatud variant: KÜSKi eesmärk on jõustatud 

avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, tugev kodanikuühiskond ja 

aktiivsed inimesed. Viljam Borissenko tegi ettepaneku esitada ministeeriumile kaks ettepanekut, kuna 

kogudused identifitseerivad end pigem vabaühenduse kui mittetulundusühinguna. Ministeeriumi 

poolt tuleb hinnata, kas vabaühendused on juriidiliselt korrektne termin või peaks siiski eelistama 

sõnastuses mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.  

 

1.2. Aage Õunap tutvustas ülejäänud põhikirja muudatusi, mis puudutasid punkte 4.10, 4.14, 

4.15, 4.17 ja 5.6.  

 

Arutelu: Raivo Küüt kommenteeris, et muudatusettepanekud vaadatakse üle Siseministeeriumi poolt 

ning kontrollitakse, et juriidiliselt oleks kõik sõnastused täpsed ja vastavuses seadusandlusega. 

 

Otsustati:  

1.1. Esitada Siseministeeriumile kaks ettepanekut põhikirja punkti 2.1 ümbersõnastamiseks: 

- KÜSKi eesmärk on jõustatud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja 

sihtasutused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed. 

- KÜSKi eesmärk on jõustatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev 

kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed. 

1.2. Kinnitada põhikirja muudatuste ettepanekud. Esitada Siseministeeriumile ettepanek KÜSK 

põhikirja muutmiseks (Lisa 1). 

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

  



 

  

2. KÜSK 2020. aasta finantsplaani ja tegevuskava muutmine. 

 

Anneli Roosalu andis ülevaate rahvusvahelise koostöö soodustamise toetuse 2020 aasta eelarvest. 

Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste ja välisprojektide omafinantseeringu 

suundade eelarved on 2020. aastaks lõppenud. 

Reisitoetuste konkursi eelarves on tänaseks jääk, koos loobumistega, summas ca 20 000€. Anneli 

Roosalu selgitas, et KÜSKi ja SiMi vahelise lepingu, Haldusleping nr 7-3/829-1 (17.01.2020), punkt 3.3. 

alusel on KÜSKil õigus teha finantsplaanis ja tegevuskavas muudatusi kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis ministeeriumi heakskiidul.  

Ettepanek on reisitoetuste konkursi eelarve praegust jääki kasutada kõigi kolme rahvusvahelise suuna 

toetamiseks 2020. aasta lõpuni, jooksva taotlemisena. 

 

Otsustati: võtta info teadmiseks ja kinnitada muudatusettepanek. Esitada Siseministeeriumile 

ettepanek KÜSK 2020.a. finantsplaani ja tegevuskava muutmiseks (Lisa 2). 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

 

3. Ülevaade suursündmuste toetamisest, arutelu ning ettepanek aastaks 2021. 

 

Aage Õunap juhatas teema sisse ning selgitas, et eesmärk on otsustada, mida teha suursündmuste 

toetusega 2021. aastal. Anneli Roosalu andis ülevaate KÜSKi erinevatest suursündmuste toetamise 

vormidest ning 2017-2020. aasta toetust saanud organisatsioonidest. 

 

Arutelu: Erinevate suursündmuste tausta arutelu. Siseministeeriumil lõppevad 2020. aastal kõik 

strateegilised partnerluslepingud. Kujunes ettepanek korraldada suursündmuste ideekorje konkurss 

ning sõnastada ideekorje võtmeküsimus järgnevalt: Millise ideega paremini aktiveerida 

kodanikuühiskonda? Taotluses peaks olema määratud soovitud eelarve, mille alusel saab KÜSK 

algatada läbirääkimisi. Tehti ettepanek saata kõigile senistele suursündmuste korraldajatele kiri, kus 

tänada neid koostöö eest ja selgitada ideekorjet. Ideekorjet peaks levitama KÜSKi kodulehel ja MAK 

võrgustiku kaudu, mis tagab selle, et info jõuab maakondadesse, lisaks tuleks anda välja pressiteade.  

Kui nt Kodukant ei ole huvitatud tunnustusürituse korraldamisest ning seda teemat ideekorjesse ei 

tule, siis saab Siseministeerium selle tellida mõnelt oma partnerilt (nt Presidendikantselei või KÜSK). 

KÜSK saaks panna selle oma tugitegevuste eelarvesse.  

 

Otsustati: võtta info teadmiseks. Anda juhatusele ülesanne sõnastada suursündmuste 

ideekorje konkursi tingimused ning saata nõukogule e-kirja teel kooskõlastamiseks. Praegusele 

kuuele suursündmuse toetuse saajale saata kõigile teave ideekorje toimumise kohta.  

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

 

  



 

4. 2021. aasta KÜSK taotlusvoorude ajakava arutelu ja kinnitamine. 

 

Anneli Roosalu tutvustas taotlusvoorude ajakava: 

Jaanuar 2021 - Rahvusvahelise koostöö toetamine – avatud konkursid aasta algusest 

taotlemiseks. 

• Reisitoetuse konkurss 

• Välisrahastatud projektide omafinantseeringu toetamise konkurss 

• Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suurürituste Eestis korraldamise konkurss 

Veebruar 2021 - Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor AHE21 

September 2021 - Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor AH21 

November 2021 - NULA Inkubaator (Nupukad Lahendused)  

Anneli Roosalu hinnangul pole põhjust muudatuste tegemiseks, kuna antud ajakava toimib hästi. 

Ajakavasse tuleb hiljem lisada suursündmused. Teadmata on Väliseesti ajalehtedele suunatud 

toetusprogrammi (VEAJAL) toimumine, kui programm jätkub, võiks taotlusvooru tähtaeg olla aasta I 

kvartalis. Küsitavused VEAJAL ja NULA osas tulevad järgmise koosoleku punktina arutelule. 

 

Arutelu: Raivo Küüdi hinnangul saab tõenäoliselt VEAJAL vooru edaspidi ka teha, kuid seda ei saa 

momendil kinnitada. Arenguhüppevooru osas kärpeid ei tohiks kindlasti teha. Praeguses menetluses 

ei ole KÜSKi eelarve kärpeid plaanis.  

 

Otsustati: võtta info teadmiseks ja kiita ajakava heaks.  

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.  

 

5. NULA hanke tehniliste tingimuste ja hindamiskriteeriumite kinnitamine ning 

hindamiskomisjoni moodustamine. 

 

Arutelu: Agu Laius selgitas NULA inkubaatori korraldamise riigihanke korraldamise varasemat 

praktikat. KÜSKi toetus moodustab kogu NULA inkubaatori läbi viimise eelarvest umbes poole, mis 

seab selle vastuollu hankeseadusega. Kokku maksab konkursi läbiviimine aastas hinnanguliselt ca 

60 000€, KÜSKi toetus 30 000€. Seni on hankes osalenud ainult 1 hankija. Ettepanek on korraldada 

konkurss NULA inkubaatori elluviija leidmiseks ja mitte korraldada riigihanget, kuna see ei mahu 

riigihanke raamidesse, kuna KÜSK ei ole valmis maksma tellimuse eest täithinda.  

Kommunikatsioon on väga oluline, tingimustesse tuleks kirja panna, et KÜSKi roll peab olema nähtaval 

kohal.  

 

Otsustati: teha konkurss partneri leidmiseks kolmeks aastaks Nupukate Lahenduste inkubaatori 

ja sellele eelnevate tugitegevuste läbiviimiseks. Eelarve 30 000 eurot aastas. 

Hindamiskomisjoni kuuluvad Marten Lauri, Kadri Pau ja nõukogu esindajana Agu Laius.  

 

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. 

 

  



 

6. SA KÜSK nõukogu liikme tasu maksmine.  

 

Siseministeeriumi esindaja Marten Lauri tutvustas juriidilist selgitust, kuidas SA KÜSK nõukogu liikme 

tasu maksmist mõistetakse rahvastikuministri käskkirjas (12.02.2020 nr 1-3/18). Koos KÜSKi põhikirja 

muutmisega muudetakse rahvastikuministri käskkirja SA KÜSK nõukogu liikme tasu maksmise osas. 

 

Arutelu: Praegune kokkulepe on nõukogu koosolekul osalemist aktsepteerida, kui nõukogu 

koosolekul osaletakse füüsiliselt ruumis või veebi teel. Edaspidi loetakse koosolekul osalemiseks seda, 

kui protokollis on fikseeritud, et nõukogu liige on tutvunud päevakorra punktidega ning avaldanud 

oma seisukoha kirjalikult. Koosolekult puuduv nõukogu liige hääletamisel ei osale.  

 

Otsustati: võtta info teadmiseks.  

 

7. Sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskuse taotluse esitamine. 

 

Anneli Roosalu tutvustas olukorda. Tähtaeg taotluste esitamiseks on 16. november 2020. Kokku 

taotlemiseks eelarve 5 miljonit, 20% omafinantseering. KÜSK on Eesti-poolne partner, kaastaotlejad 

on Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) ja 

Siseministeerium, koostööpartnerid on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Sotsiaalministeerium. KÜSK 

ootab RTK kinnitust, et Šoti ülikool, kes on projekti juhtpartner, tunnistaks KÜSKi kui ametlikku 

partnerit. Hetkel oleme registreeritud kui potentsiaalne partner. 

 

Arutelu: Marten Lauri selgitas, et RTK-ga on kokku lepitud, et KÜSK saab kinnituskirja. Kinnituskirjale 

on vaja lisada projekti nimi ja projekti maksumus, mis tulevad juhtpartneri heakskiidul. Enne pole 

võimalik kinnituskirja väljastada. Koguprojekti eelarve on 5 miljonit, riigis tervikuna on valmisolek 

projekti rahastada ning Siseministeeriumi poolt omafinantseeringu osa katta.  

 

Otsustati: võtta info teadmiseks.  

 

8. KÜSK 2021-2024 strateegia ettevalmistus. 

 

Koosolekuga ühines veebi teel Maris Jõgeva, kes andis ülevaate toimunud strateegia ettevalmistuse 

protsessist. Üks oluline teema, mis on mitmel arutelul esile kerkinud on, et KÜSK võiks olla 

kokkupuutepunktide tekitaja vabaühenduste ja kohaliku omavalitsuse vahel, maakondlikud 

arenduskeskused (MAK) võiksid seda rolli kanda. Teine teema: osalus ja kodanikuteadlikkus, mis 

peaks näitama mõju, mida vabaühendused loovad KÜSKi toel inimeste käitumises. Kolmas teema on 

kogukonnad. KÜSK ei peaks hakkama ise osalema poliitikakujundamise aruteludes, vaid toetama 

vabaühendusi ja eestkõnelejaid selles protsessis. KÜSKi strateegia elluviimise piiranguteks ja riskideks 

on sihtrühma suurus, praegune inimressurss, kommunikatsioonipädevus, ise kampaaniaid 

tehes/rahastades oht politiseerituseks, KOV mõjutamine on piiratud, KÜSKi ressursid on tegevuste 

läbiviimiseks piiratud, KÜSKi taotlusvoorude vahendid on piiratud – taotlejad võivad väsida ja 

motivatsiooni kaotada. Plaanitud on liikuda edasi keskendudes KÜSKi eduteguritele ja võimekusele. 

Visioon peaks minema kokku mõjuvaldkondadega. Visiooni esialgne sõnastus: Eestis on elujõuline ja 



 

koostöine kodanikuühiskond, kus vabaühendused ja kogukonnad loovad igaühele/mitmekülgseid 

võimalusi osalemiseks. 

 

Arutelu: Kohalikule tasandile jõudmine on väga õige suund. Visiooni sõnastuses tahaks näha rohkem 

praktilist tulemit, kui ainult osalemine. Tulevikus hakkavad kogukonnad suuremat rolli mängima kui 

vabaühendused. Näiteks olukorrad, kus aktiivsed kogukonnad tulevad kokku lühiajaliselt mingi 

eesmärgi täitmiseks, nn kogukonnakeskne lähenemisviis, saab olema edaspidi tavalisem praktika. 

Viimasel ajal on hakatud vastandama vabaühendusi ja kogukondi, mida tuleks vältida. Vabaühenduse 

loomine on üks kogukondade tööriist, mis annab neile juriidilise vormi. Sõnastati visiooni teine 

versioon: Eestis on elujõuline kodanikuühiskond, kus vabaühendused ja kogukonnad loovad ruumi 

koostööks ja probleemidele lahenduste leidmiseks. 

 

Otsustati: võtta info teadmiseks.  

 

9. Jooksvad küsimused. 

 

Anneli Roosalu andis lühiülevaate esmakordselt läbiviidud Väliseesti ajalehtede toetusprogrammi 

(VEAJAL) vooru tulemustest ning teavitas nõukogu, et vooru tingimustes tuleb teha muudatusi.  

    

Otsustati: võtta info teadmiseks. 

 

Järgmise koosoleku päeva otsustamine 

 

Otsustati:  

Teha järgmine nõukogu koosolek 9.11.2020 kell 10-12 Harkujärve külas, Harku vald.  

Teha ülejärgmine nõukogu koosolek 15.12.2020 kell 13-17.  

 

Lisa 1. KÜSKi nõukogu ettepanek KÜSK põhikirja muutmiseks. 

Lisa 2. Ettepanek KÜSKi 2020 aasta finantsplaani ja tegevuskava muutmiseks. 

 

Juhatas:        Protokollis: 

Aage Õunap        Anneli Roosalu 

 

Nõukogu liikmed: 
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Agu Laius 

Avo Üprus 

Eha Paas 

Irene Käosaar 

Raivo Küüt 

Viljam Borissenko 


