Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr. V-25
Koosolek peeti: Vabaduse plats 2, Viljandi linn.
Toimumise aeg: 14.04.2022
Algus kell 11:00, lõpp kell 13.30
Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees
Protokollis: Anneli Roosalu
Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Avo Üprus, Viljam Borissenko, Veiko Kommusaar Agu Laius, Irene
Käosaar, Kaur Siruli.
Külalisena osales: Kerstin Rei (KÜSK).
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KÜSK 2021 majandusaasta aruande kinnitamine.
KÜSK 2021 aasta kasutamata riigieelarvelise toetuse tekkepõhise jäägi kinnitamine.
KÜSK 2022 aasta finantsplaani kinnitamine.
Kinnitada ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2021. aastal.
Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
Nupukate Lahenduste (NULA) starditoetuse konkursi tingimuste 2022 kinnitamine.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi 2022 saajate lühitutvustus.
Arutelu siseaudiitori ametikoht või sisekontrolli teenuse ost.
Jooksvad küsimused ja info.

Koosoleku avamine.
Koosoleku alguses Veiko tutvustus ja teiste nõukogu liikmete lühitutvustus.
Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
KÜSK 2021 majandusaasta aruande kinnitamine.
Anneli andis ülevaate 2021 majandusaasta tegevustest ja tulemustest.
Hääletamine : Poolt 7 ; Vastu 0
Otsustati : Kinnitada KÜSK 2021. a majandusaasta aruanne (Lisa 1).
1.

KÜSK 2021 aasta kasutamata riigieelarvelise toetuse tekkepõhise jäägi kinnitamine.
Anneli andis ülevaate tekkinud jääkidest (Lisa 2) ja selgitas nende tekkimise põhjusi. Kokku 2021. a
kasutamata riigieelarveline toetus 585 111,51 €. Arvutuskäik 2021 eelarvest on lahutatud 2021 aasta
tekkepõhine kulu. Seejuures tekkepõhised kulud ei ole tehtud vaid 2021 aastaks planeeritud
summadest. KÜSKi taotlusvoorude puhul kajastub eelarves summa, mida konkreetse aasta
taotlusvoorus on võimalik määrata. Kuid varasemate aastate taotlusvoorude lepingu järgsed maksed
tehakse projektide ellu viimise ajal (sh lõpparuande alusel). Projektide kestus on kuni 1,5 aastat.
2.

Hääletamine: Poolt 7 ; Vastu 0
Otsustati: Kinnitada 2021 aasta kasutamata riigieelarvelise toetuse tekkepõhised jäägid
vastavalt nende sihtotstarbele summas 585 111,51 eurot (Lisa 2).
3. KÜSK 2022 aasta finantsplaani kinnitamine.
2021 aasta eelarvest määramata ja/või kasutamata summade kasutuse määramine 2022. aastal. Anneli
selgitas, et 2021 aastal väljamakstud arenguhüppe taotlusvoorust on tagasi laekunud, ettepanek summa
kasutusele võtta arenguhüppe 2022 taotlusvoorus.
Ettepanek varasemate aastate kasutamata summad lisada 2022 eelarvesse vastavale samaks
tegevuseks, va Nupukate lahenduste (NULA ) inkubaatori ja starditoetuse summa, kuna selles sisalduvat
kasutamata summat 2527,78 eurot ei ole võimalik lisada NULA starditoetusele, mis on fikseeritud 25 000
eurole. Ettepanek tõsta 2527,78 euro kasutamiseks arenguhüppe 2022 aasta taotlusvoorus.
Arutelu: 2021 aasta eelarves määratud 90 000 eurot NULA inkubaatori läbiviimiseks Ida- Virumaal.
Anneli arutas 2021 aastal Ida-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, Integratsiooni Sihtasutuse esindaja ja
kohalike vabaühenduste esindajatega, jõuti järeldusele, et summa on liiga väike uue meetme üles
ehitamiseks. Samal ajal kui Ida-Virumaal on aktiivselt läbi viidud erinevaid ideeturge, häkatone (Garaaz
48). Uute ideede otsimise ja inimeste (vabaühenduste) kaasamisega Ida-Virumaal tegeletakse.
Ettepanek: Vabaühendustel on tihti peale suur vajadus kasutada toetusi investeeringuteks, kuna ikka on
puudu igapäevastest asjadest, mida kasutatakse oma tegevustes, kas spordivahendid, muusikariistad
vms. sellise järelduse saab teha ka varasemate arenguhüppe taotlusvoorude põhjal, kuhu on tihtipeale
esitatud taotlus millegi soetamiseks, mitte organisatsiooni arendamiseks. Soetused, mis on tehtud
avaliku teenuse arendamiseks.
Arutelu: Toetuse summa kuni 7000 eurot. Juriidiline isik registreeritud ja tegutseb Ida-Virumaal. Toetuse
saamisel peab olema kirjeldatud lisaväärtus, mis tekib soetusega vabaühenduse praeguses tegutsemises
(nt. SPIN programm). Taotluses peab põhjendama millist mõju avaldab investeering kogukonnale.
Lisada 2022 aasta finantsplaani: 1. Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine, tegevusena:
investeeringu taotlusvoor avalike teenuste pakkumiseks vabaühendustele Ida-Virumaal 2021–2022.
Küsimus: Kui palju eelarvest on reaalne ära kasutada?
Vastus: Osaliselt on 2022 KÜSK eelarve toetuste osas juba kasutatud, arenguhüppe taotlusvoor,
suursündmuste taotlusvoor), erandiks 2022 aastal Kogukonna arendamine, rahvusvahelise suuna
konkursid (COVID 19 tõttu vähenenud kasutus) ning KÜSKi poolt algatatud tegevused, mis osaliselt lükati
edasi 2022 aastasse (2021 parima vabaühenduse stipendium, koolinoorte ideekonkurss) ning
sündmused (KÜSK kogemuspäev, infoseminarid jne) samuti ei saanud täies mahus toimuda COVID 19
tõttu. Toetuste puhul on eelarve mahus enamasti lepingute kaetud aasta lõpuks. Kogukonna eestvedaja
stipendium on 2022 aastal uus teema, milles stipendiumi maksmisele lisaks on kulud stipendiaatide ja
mentorite koolitamiseks, võrgustiku loomiseks, kogemuste vahetamiseks, ühised arutelud vms, mis
vajavad veelplaneerimist.
Probleemi ei näe kasutamises osas. KESi osas – uus asi, neile ja mentoritele koolitusi, rakendamisega ei
ole muret. Kogemuspäev +NULA üritus piirangute tõttu 2021.aastal. Kui kõik jään nii nagu on, siis praegu
on häasti – samas inimesed ei ole enam füüsiliselt kohale tulemas. Terve aasta sündmused MAKle on
ette teada antud, aga soovivad ikkagi ZOOMIS ka osaleda.
Ettepanek: Lisada 2022 aasta finantsplaani 2021. aastal kasutamata jäägid vastavalt Lisa 3 toodud
summadele.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

Otsustati: Kinnitada KÜSK 2022 finantsplaan (Lisa 3).
4.

Kinnitada ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2021. aastal.

Aage Õunap andis ülevaate nõukogu tööst 2021. aastal
Hääletamine: Poolt 7; vastu 0
Otsustati: Kinnitada ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2021. aastal
(Lisa 4).
5.

Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimuste kinnitamine.

Anneli selgitab, et tingimustesse viidud sõnalised parandused on seotud vajadusega täpsustada
sõnastust. Need on tehtud punktides 5.4, 5.5.3. ja 6.3.
Arutelu: Allkirjaõigusliku isiku poolt antud õigus taotlus esitada teisele isikule, kui selgub vajadus
volikirja järele, see lisatakse hiljem. Teatud määral paindlikkus on hea. Hilisema esitamise puhul ei ole
õigust nõuda digiallkirja kui see pole tingimustes sätestatud.
Püüame ise mitte luua võimalust, et aksepteerime hiljem lisatud dokumente, selgitame ennetavalt ja
toome eraldi välja, et taotlust saab esitada vaid allkirjaõiguslik isik või volitusega isik.
Hääletamine : Poolt 7 ; Vastu 0.
Otsustati : Kinnitada vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimused (Lisa 5).
6.

Nupukate Lahenduste (NULA) starditoetuse konkursi tingimuste 2022 kinnitamine.

Anneli selgitab, et võrreldes eelmise aastaga ei ole tingimustes muid muudatusi kui kuupäevad on
vastavalt 2022 aastale. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2022. a.
NULA 2022 ideekorje tulemus – 71 ideed, 1. aprill tähtaeg keset Ukraina kriisi, mis võis mõjutada ideede
esitamise hulka. Valdkonniti esitati ideid järgnevalt: haridus 19, keskkond 18, sotsiaalvaldkond 18, varia
18 ideed.
Hääletus: Poolt 7; Vastu 0
Otsustati: Kinnitada Nupukate Lahenduste (NULA) starditoetuse konkursi tingimused 2022
(Lisa 6).
Ettepanek: päevakorra punkt jooksvad küsimused arutada läbi, kuna Avo ja Viljam peavad lahkuma.
7.

Jooksvad küsimused ja info.

7.1. Järgmiste nõukogu koosolekute ajad 2022 aastal.
2.06.2022 – Tallinnas Siseministeeriumis kell 11.
24.08. 2022 kell 11 Suminari toimumispaigas.
6.10., 24.11. – toimumiskohad lepime kokku edaspidi.
7.2. Kulude tegemine akumuleeritud tulemi arvelt.
7.2.1. Akumuleeritud tulem tänase seisuga ca 100 000 eurot, SAP aruandluses koodiga WBS-Muud.
Mari-Liis Dolenko soovib katkestada lapsehoolduspuhkuse ja asuda tööle 04.mail 2022. vajadus
koondamiseks, kuna töö asukoht on muutunud võrreldes sõlmitud töölepinguga. Koondamishüvitis

sisaldab 1 kuu töötasu, saamata puhkuse päevade tasu, 90 kalendripäeva etteteatamise tähtaja
mittejärgimise tasu, koondamise kulu kokku: hüvitised ca 9000 euri, sotsiaalmaks ca 2800 euri.
7.2.2. KÜSK uuenenud kodulehele on vaja lisada rohkem infot vene ja inglise keeles, kulud katta
akumuleeritud tulemi arvelt (WBS MUUD). Tegevust uus-sisserändajatega toetab Euroopa Sotsiaalfondi
projekti kaudu Kultuuriministeerium (uus-sisserändajate konsulteerimiseks rahastatud konsultantide
inglise keele koolitused ja infomaterjalide ettevalmistamine).
Hääletus: Poolt 7; Vastu 0
Otsustati: Kinnitada erakorraliste, eelarveväliste kulude katmine akumuleeritud tulemi arvelt,
kulukoodiga (WBS) MUUD.
Koosolekult lahkus Avo Üprus.
7.3. Kokkuvõtted viimastest tegevustest.
Ülevaade Stipendiumi taotlemisest välismaal elavatele Eesti noortele (rahvuskaaslastele) eriala praktika
sooritamiseks Eestis, laekunud 20 taotlust, mis lähevad sisulisse hindamisse.
Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud 2022. aasta toetusprogrammi, laekus 6 taotlust. Kõik
korduvtaotlejad, lähevad suilisse hindamisse.
Jooksvalt osaleb Anneli erinevatel Ukraina põgenike teemalistel kriisiaruteludel. Koostöö SIM, INSA,
eesliinil PPA, SKA, töötukassa, Punane Rist, Pagulasabi, Vabaühenduste Liit. Probleem, kuidas saada
ülevaadet KOVides toimuvast ja kuidas vabaühendused saaksid KOVides osaleda Ukraina põgenikega
tegelemisel.
Aage tänas KÜSKi meeskonda Euroopa Komisjonile esitatud Liidu väärtuste projekti koostamise ja
esitamise eest. Projekt Meie Euroopa – ühiste väärtuste edendamise ja kaitsmise rahastusprogramm /
Our Europe - a funding and capacity building program for the promotion and protection of common
values.
Anneli andis ülevaate „Kodanike, võrdõiguslikkuse, väärtuste ja õiguste programmi“ kontaktpunkti
tegevusest.
8.

Kogukonna eestvedaja 2022 stipendiumi saajate lühitutvustus.

Ülevaate andis KÜSKi koordinaator Kerstin Rei.
Arutelu: Milliseid muudatusi võiks edaspidi teha, näiteks eraisikud esitavad kahe peale stipendiumi
taotluse. Kuidas mõõdame oodatavat mõju, kas mõju on saavutatav?
Taotlemise ajal oli palju tagasiside, et selline stipendium on vajalik. Kindlasti on esile kerkinud
kitsaskohad, mida tuleb analüüsida ja leida lahendused.
Tihedalt arutelud ja suhtlus hindajatega, maakondlike konsultantidega, samuti on kavas kohtumised
stipendiaatide ja mentoritega.
Väga oluline pidevalt rõhutada, mis on kogukond selle stipendiumi tähenduses.
Kogu aasta vältel püüame olla stipendiumi saajatega ühenduses, et olla kursis, kuidas edeneb nii
tegevuste ellu viimine kui koostöö mentoritega.
Koosolekult lahkus Viljam Borissenko.

9.

Arutelu siseaudiitori ametikoht või sisekontrolli teenuse ost.

Lähtudes 2021.aasta majandusaasta aruandest on KÜSKI 2021.aasta bilansimaht 1 620 991 € ja tulud
summas 1 772 444 €. Sellest tulenevalt ei rakendu riigivara seaduse § 87.
Arutelu: 2021 aastal KÜSKile laekunud summa on üle 2 000 000 euri, kuid selle sisu on enamuses
ettemaks, tulusse kantakse kulukannete alusel jooksvalt järgnevatel aastatel.
Ettepanek: kasutada Siseministeeriumi siseaudiitorit, kes saab otsustada, kas on vajadust siseaudiitori
järele. Eraldi ametikohta luua pole vaja, sest bilansi maht on väike.
Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0
Otsustati: Mitte luua siseaudiitori ametikohta ja sisekontrolli teenuse ost ei ole vajalik.
Lisa 1. KÜSK 2021 majandusaasta aruanne
Lisa 2. KÜSK 2021 aasta kasutamata riigieelarvelise toetuse tekkepõhine jääk
Lisa 3. KÜSK 2022 finantsplaan
Lisa 4. Ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tööst 2021. aastal
Lisa 5. Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimused
Lisa 6. Nupukate Lahenduste (NULA) starditoetuse konkursi tingimused
Juhatas:
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Aage Õunap
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