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Koosoleku avamine. 

 

Aage Õunap avas koosoleku.  

 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 

1. 2022. aasta Nupukate Lahenduste (NULA)  starditoetuse määramine. 

 



 
Kristo Tõnissoo andis ülevaate NULA starditoetuse taotluste hindamise protsessist ja hindamistulemustest. Iga 

taotlust hindas kolm hindajat. 

 

1.1. MTÜ Kõnnime koos projekt „Kõnnime Koos juhendatud jalutusgruppide süsteemne käivitamine“, 

kolm hindajat pidasid taotlust toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 1; vastu 5, erapooletuid ei olnud. 

 

Otsustati: mitte toetada 

 

Põhjendus: Idee ei ole veenev, eriti selle jätkusuutlikkus ja edaspidine rahastamise tagamine. Mis on inimeste 

motivatsioon osaleda jalutusgrupis? Inimesed, kes soovivad jalutada saavad iseorganiseeruda. Ei ole kirjeldatud, 

kas kasutatakse metoodilist lähenemist juhendaja poolt osalejate juhendamiseks.  

 

 

1.2. Digiõps MTÜ projekt „Kvalifitseeritud aineõpetajaga reaalajas toimuvad veebitunnid Eesti 

koolidesse“ kaks hindajat pidasid taotlust toetuse vääriliseks, üks hindaja hindas taotlust toetuse 

vääriliseks teatud tingimustel. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 6; vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

Otsustati: toetada tingimusel, et taotleja selgitab põhjalikumalt lahti turunduse eelarve, täiendab 

kommunikatsiooni plaani ja toob tegevuse mõju selgemalt välja.  

 

Põhjendus: Projekt keskendub väga olulisele teemale ühiskonnas ja idee on elujõuline. Lahendus on läbimõeldud 

ja mõju sihtgrupile on olemas. Planeeritud tegevused ja tulemused on realistlikud. 

 

1.3. MTÜ Arusaamise Agentuur projekt „Arusaamise Agentuuri arendamine“ üks hindaja pidas taotlust 

toetuse vääriliseks, kaks hindajat hindasid taotlust toetuse vääriliseks teatud tingimustel. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsustati: toetada tingimusel, et taotleja selgitab põhjalikumalt lahti loodava koolituskava sisu, toob välja mis 

selle tulemusel muutub ja kirjeldab detailsemalt turundusplaani.  

 

Põhjendus: Idee keskendub olulisele teenusele, mille vajalikkust ei pruugi enamik ühiskonnast märgata. 

Tegevuskava ja eelarve on üldiselt selge ja arusaadav. Projekti käivitav meeskond on oma ala professionaalid. 

 

1.4. MTÜ Om Nom projekt „Om Nom - ennast ise ära majandavaks sotsiaalseks ettevõtteks“ kaks hindajat 

hindasid taotlust toetuse vääriliseks teatud tingimustel, üks hindaja ei pidanud taotlust toetuse 

vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Vastu 6, poolt ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati: mitte toetada 

 



 
Põhjendus: Idee olulisus on üldiselt mõistetav aga selgemalt oleks pidanud sõnastama konkreetse sihtrühma 

vajadused (lastega peredele, eri menüüd nt. gluteenitalumatuse korral). Laialivalguv selgitus, millised on 

kvalitatiivsed muutused projekti sihtrühma jaoks konkreetsemalt (indikaatoreid kasutades). Tegevuskava on 

üldiselt põhjalik, enim pööratakse tähelepanu analüüsi poolele aga põhitegevus - kvaliteetse ja maitsva toidu 

valmistamise ning selle kvaliteedikontrolli osas ei ole kirjeldus piisav. 

 

 

1.5. MTÜ Restailit projekt „Restailit“ üks hindaja hindas taotlust toetuse vääriliseks teatud tingimustel, 

kaks hindajat ei pidanud taotlust toetuse vääriliseks. 

 

 

Hääletati toetamist.  

Hääletamine: Vastu 6, poolt ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati:  mitte toetada 

 

Põhjendus: Tegevuskava oleks võinud olla põhjalikum. Eelarve selgitused ei ole piisavad. Ei ole veenvalt 

selgitatud Eesti noorte disainerite loomingu vastavust kiirmoe tarbija ootustele. Teenuse kasutamise tasu (3 kuu 

tasu 90 €) on kallis kiirmoe tarbija jaoks ning võib paljudele potentsiaalsetele klientidele takistuseks saada 

teenuse kasutamisel.  

 

1.6. MTÜ Rattaga Kooli projekt „Kooliratas: aitame muuta Eesti koolid rattarikkaks!“ üks hindaja hindas 

taotlust toetuse vääriliseks, kaks hindajat ei pidanud taotlust toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Vastu 6, poolt ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati:  mitte toetada 

 

Põhjendus: Tegu arendamist vääriva teemaga, aga taotlus on paljudes olulistes punktides liialt üldsõnaline ja 

põhjendused pole veenvad. Mõju sihtgrupile on väike, kuna probleemi lahendusel keskendutakse vaid ühele 

osale - teadlikkus, koos tegemine. Probleemist jäävad välja muud põhjused, miks noored ei sõida rattaga. Mõju 

mõõtmise ideed on küll kirjas, kuid puudub kirjaledus, kuidas neid mõõdetakse. Väärtuspakkumine koolile ei 

olnud selge. Finantsprognoosid olid ebaselged. Infotehnoloogiliseks rakenduseks on raha planeeritud, aga selle 

funktsionaalsus ei olnud selgelt välja toodud. Jäi ebaselgeks, miks ei liituta juba mõne olemasoleva 

programmiga (näiteks Liikuma Kutsuv Kool), et lihtsustada koolide kaasatus erinevatesse programmidesse.  

 

 

1.7. MTÜ Tuksu Teise Südames projekt „Tuksu Teise Südames!“ kolm hindajat ei pidanud taotlust 

toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Vastu 6, poolt ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati:  mitte toetada 

 

Põhjendus: Tegevuskava on liiga üldine. Lahenduse läbimõeldus pole piisavalt põhjalik. Keskendutakse 

peamiselt auhindade andmisele aga kampaania sisu, mis peaks olema kesksel kohal, pole eriti tähelepanu saanud. 

Taotlusest ei selgu, kas ja kuidas on tehtud koostööd verekeskustega. Eelarve keskendub suures osas auhindade 

jagamisele. Lähetustega seotud kuluna on välja toodud toitlustuskulud, mis tekivad külaliste/partnerite 

võõrustamisel, mis pole kajastatud tegevuskavas.  

 

 



 
1.8. Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus projekt „Noorte Vabamu iseõppimisplatvorm“, kolm hindajat ei 

pidanud taotlust toetuse vääriliseks. 

 

Hääletati toetamist. 

Hääletamine: Vastu 6, poolt ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati:  mitte toetada 

 

Põhjendus: Taotlusele polnud lisatud eelarvet. Projekt läbi mõtlemata. Tegevuskava ja kommunikatsioonikava 

ebapiisav. Eesmärgid liiga optimistlikud. Idee on välja töötada õpiampsud noortele, kuid ei olnud selgitatud, 

kuidas neid luuakse ja kuidas on tagatud kvaliteet loodud õpiampsudele. 

 

2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta taotlusvooru tingimuste ja eelarve 

kinnitamine. 

Anneli Roosalu tutvustas 2023. aasta Vabaühenduste arenguhüppe ettevalmistava taotlusvooru tingimuste (Lisa 

1) muudatusettepanekuid. Täpsustati tingimuste sõnastust ja lisati tingimustesse nõue, et taotluste menetlemine 

toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise süsteemi kaudu. Kuni 1.10.2022 oli e-äriregistris sisalduvate 

juriidiliste isikute andmete vaatamine tasuline. Äriregistri andmete tasuta kättesaamise tõttu muudeti taotleja 

avalike andmete nõudeid, tingimustes ei ole enam nõuet, et ühing peab lisama kodulehele majandusaasta aruanded, 

põhikirja ja juhtorgani liikmete nimekirja. Taotleja peab oma avalikkusele kättesaadaval veebilehel või 

sotsiaalmeedia lehel avaldama info eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses 

järgib. 

Ettepanek: Kinnitada Vabaühenduste arenguhüppe ettevalmistava 2023. aasta taotlusvooru tingimused ja 

eelarve summas 140 000 €. 

 

Hääletamine: Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati: Kinnitada Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta taotlusvooru tingimused 

(Lisa 1) ja eelarve 140 000 €. 

 

3. Reisitoetuste konkursi tingimuste kinnitamine. 

 

Anneli Roosalu tutvustas tutvustas Reisitoetuste konkursi tingimuste (Lisa 2) muudatusettepanekuid.  

Täpsustati tingimuste sõnastust ja lisati tingimustesse nõue, et taotluste menetlemine toimub 

kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise süsteemi kaudu. Kuni 1.10.2022 oli e-äriregistris sisalduvate 

juriidiliste isikute andmete vaatamine tasuline. Äriregistri andmete tasuta kättesaamise tõttu muudeti taotleja 

avalike andmete nõudeid, tingimustes ei ole enam nõuet, et ühing peab lisama kodulehele majandusaasta aruanded, 

põhikirja ja juhtorgani liikmete nimekirja. Taotleja peab oma avalikkusele kättesaadaval veebilehel või 

sotsiaalmeedia lehel avaldama info eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses 

järgib. 

Ettepanek: Kinnitada Reisitoetuste konkursi tingimused. 

 

Hääletamine: Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati: Kinnitada „Reisitoetuste konkursi“ tingimused (Lisa 2).  

 

4. Välisprojekti toetamise konkursi tingimuste kinnitamine. 

 

Anneli Roosalu tutvustas Välisprojekti toetamise konkursi tingimuste (Lisa 3) muudatusettepanekuid. Täpsustati 

tingimuste sõnastust ja lisati tingimustesse nõue, et taotluste menetlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste 

menetlemise süsteemi kaudu. Kuni 1.10.2022 oli e-äriregistris sisalduvate juriidiliste isikute andmete vaatamine 

tasuline. Äriregistri andmete tasuta kättesaamise tõttu muudeti taotleja avalike andmete nõudeid, tingimustes ei 

ole enam nõuet, et ühing peab lisama kodulehele majandusaasta aruanded, põhikirja ja juhtorgani liikmete nimekirja. 



 
Taotleja peab oma avalikkusele kättesaadaval veebilehel või sotsiaalmeedia lehel avaldama info eetilise 

tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses järgib. 

Ettepanek: Kinnitada Välisprojekti toetamise konkursi tingimused. 

 

Hääletamine: Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati: Kinnitada „Välisprojekti toetamise konkursi“ tingimused (Lisa 3). 

 

 

5. Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimuste kinnitamine. 

 

Anneli Roosalu tutvustas Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimuste 

(Lisa 4) muudatusettepanekuid. Täpsustati tingimuste sõnastust ja lisati tingimustesse nõue, et taotluste 

menetlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise süsteemi kaudu. Kuni 1.10.2022 oli e-

äriregistris sisalduvate juriidiliste isikute andmete vaatamine tasuline. Äriregistri andmete tasuta kättesaamise tõttu 

muudeti taotleja avalike andmete nõudeid, tingimustes ei ole enam nõuet, et ühing peab lisama kodulehele 

majandusaasta aruanded, põhikirja ja juhtorgani liikmete nimekirja. Taotleja peab oma avalikkusele kättesaadaval 

veebilehel või sotsiaalmeedia lehel avaldama info eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma 

tegevuses järgib. 

Ettepanek: Kinnitada Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimused. 

 

Hääletamine: Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati: Kinnitada „Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi“ 

tingimused (Lisa 4).  

 

6. Ettepanek 2022. aasta finantsplaani muudatuseks. 

 

Anneli Roosalu tutvustas ettepanekut 2022. aasta finantsplaani muudatuseks.  

Arutelu: muudatusettepanek on põhjendatud.  

Kommentaar: Toetuse saajale, Mittetulundusühing Let's Do It World,  tuleb kindlasti rõhutada sündmuse 

turunduses ja kohapeal KÜSKi kui rahastaja esile toomist.   

Ettepanek: 2022. aasta finantsplaani lisada eelpool nimetatud muudatused ning kinnitada SA KÜSK 2022. aasta 

finantsplaan (Lisa 5). 

 

Hääletamine: Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsustati:  Kinnitada SA KÜSK 2022. aasta finantsplaan (Lisa 5). 

 

7. SA KÜSK hindajate kogu hindajate tasu arutelu. 

 

Anneli Roosalu tutvustas SA KÜSK hindajate kogu hindajate tasu määra ettepanekut.  

Taotlusvooru nimi  

FIE lepingu 

alusel makstav 
tasu, € 

Töövõtulepingu 

alusel makstav 
tasu, € 

Arenguhüppe ettevalmistav taotlusvoor 33 25 

Arenguhüppe taotlusvoor 40 30 

Nupukate lahenduste starditoetus 40 30 

Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss 33 25 

Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 33 25 

Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2022. aasta stipendium 

erialase praktika teostamiseks Eestis 33 25 



 
 

Taotlejad hindavad ühes taotlusvoorus keskmiselt 12-15 taotlust. Ida-Viru tehti hindajatele ettepanek hinnata 

kõik taotlusvooru taotlusi, kokku kuni 30 taotlust. Lisaks taotluste hindamisele on hindajatele kohustuslik 

hindamiskoosolek, mis on ajamahukas. 

 

Arutelu: millised on teiste taotlusvoorude taotluste hindamise tasud. Milliselt eelarverealt on KÜSKis 

planeeritud leida rahaline kate suurenevate kulude katmiseks seoses hindajate tasu muutmisega? Tõdeti, et 

palgad on viimastel aastatel kasvanud ja ka hindamise tasude tõstmine on põhjendatud. 

Vastus: Hindajate palgakulu tehakse KÜSKi halduskulude eelarvest. Hindajate tasu kogusumma sõltub 

taotlusvoorudesse esitatavate taotluste arvust, mida pole võimalik ette ennustada. Hindajate palgakulu võib 

ületada KÜSKi halduskulu eelarve võimalused, seetõttu on ettepanek vajadusel kasutada hindajatele tasu 

maksmiseks KÜSKi kogunenud jäägi arvelt: WBS-Muud. 

 

Hääletamine: Poolt 6; vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

Otsustati: Muuta SA KÜSKi hindajate tasu alates 1.01.2023 alljärgnevalt ning katta hindajate 

palgakulud KÜSKi halduskulu eelarvest ja vajadusel KÜSKi kogunenud jäägi arvelt: WBS-Muud. 

Taotlusvooru nimi  

FIE lepingu 
alusel makstav 

tasu, € 

Töövõtulepingu 
alusel makstav 

tasu, € 

Arenguhüppe ettevalmistav taotlusvoor 33 25 

Arenguhüppe taotlusvoor 40 30 

Nupukate lahenduste starditoetus 40 30 

Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss 33 25 

Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 33 25 

Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2022. aasta stipendium 
erialase praktika teostamiseks Eestis 33 25 

 

8. Välisvahendite kaasamise võimalused 2023-2029. 

Anneli Roosalu selgitas Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi välisvahendite kaasamise 

võimalusi ja partneritega läbirääkimiste hetkeolukorda.  

 

Arutelu: Euroopa Sotsiaalfond rahastab siseministeeriumi kaudu vabaühendusi, sh oluline fookus on laste ja 

noorte kaasamine vabaühenduste tegevustesse. Ajaperiood 2023-2029, eelarve ca 2 000 000€.  

Euroopa Sotsiaalfondi tegevused kultuuriministeeriumi kaudu. Teisest rahvusest (muukeelsete) inimeste 

toetamine vabaühendustes (mentorid, praktika, töövari, teenuste koosloome jms) tegutsema. Teine valdkond: 

Avaliku sektori, sh spordi- ja kultuuriasutuste, võimekuse ja ärimudelite toetamine teenuste arendamisel ja 

pakkumisel.  

Eesti-Šveitsi koostööprogrammis: Kodanikuühiskonna arendamine sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse 

ettevõtluse kaudu, kaasates ja aidates selle kaudu migrante ühiskonnas hakkama saama. 

Tähelepanu pöörata auditeerimise kohustusele ning auditeerimise kulu katmisele Eesti-Šveitsi 

koostööprogrammis.  

 

Hääletamine: Poolt 4; vastu 0 ja erapooletuid 2. 

Otsustati: KÜSK osaleb välisvahendite kaasamiseks Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes siseministeeriumi 

kaudu ning Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes kultuuriministeeriumi kaudu, valdkonnas: Teisest 

rahvusest (muukeelsete) inimeste toetamine vabaühendustes (mentorid, praktika, töövari, teenuste 

koosloome jms) ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammis. 

 

9. Jooksvad küsimused ja info 



 
 

Anneli Roosalu andis infot KÜSK kogemuspäeva toimumise kohta 7.12. 2022 Tartus. Toetused on määratud 

KÜSKi arenguhüppe taotlusvoorus. Hindamise protsess käib taotlusvoorus Investeeringutoetus 

vabaühendustele Ida-Viru maakonnas, hindamistulemused selguvad detsembri keskpaigas. 

 

Otsustati, et järgmine nõukogu koosolek toimub:  

 

16.01.2023 kell 13.00-15.00 Viljandis. 

 

Lisad:  

Lisa 1 Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta taotlusvooru tingimused.  

Lisa 2 Reisitoetuste konkursi tingimused. 

Lisa 3 Välisprojekti toetamise konkursi tingimused.  

Lisa 4 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkursi tingimused. 

Lisa 5 SA KÜSK 2022 aasta finantsplaan. 
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