
 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-20 

  

Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Toimumise aeg: 29.10.2019 

Algus kell 15:05, lõpp kell 16:50 

Juhatas: Alari Rammo, nõukogu esimees 

Protokollis: Agu Laius 

  

Osalesid: nõukogu liikmed Helina Loor, Kari Käsper, Raido Roop, Demis Voss, Raivo Küüt, 

Maiu Lauring 

Külalisena: Tarmo Treimann, Marten Lauri, Mari-Liis Dolenko (alates 16:10) 

  

PÄEVAKORD: 

1.  KÜSKi kontori kolimise korraldus ja eeldatavad kulud 

2.  Juhatuse konkurss 

3.  Järgmise nõukogu koosoleku päeva otsustamine.  

  

1. KÜSKi kontori kolimise korraldus ja eeldatavad kulud 

 

Alari Rammo tänas teist ametiaega lõpetavat Raidot kuue aasta eest KÜSKi nõukogus, 

RMist saame detsembriks ilmselt uue esindaja. 

  

Raivo Küüt andis ülevaate kolimise plaanidest. Põhiline variant on hetkel endine Viljandi 

maavalitsuse maja, see on ka KÜSKi juhataja valik. Nüüd on ministeeriumi jaoks oluline saada 

KÜSKi poolt kolimise kalkulatsioon, nii otsesed kui kaasnevad kulud. Võimalus on saada ka 

Rahandusministeeriumist kolimise hüvitist. Raivo tegi ka ülevaate seoses valdkonna 

arengutega üldiselt. oluline on ka uue KODARa olemasolu, see annab sisendi ka uuele juhile. 

 

Arutelu kokkuvõte:  

● Kodanikuühiskonna programmi järgi jäävad KÜSKi tänased rollid ilmselt ka 

tulevikuks, lisanduda võib rahvastikuministri teemasid (tugev kogukond, pere, 

eestlased välismaal). 

● Riik koondab ka sihtasutuste arvestusteenused RTKsse, KÜSKi on mõistlik sinna 

kolida koos Viljandiga. 

● Senine juhatus teeb detsembri koosolekuks kolimise ja vajadusel kahe meeskonna 

hoidmisega kaasnevad kalkulatsioonid, sh RaMilt küsitav toetus. 

● Mure, kas kõik 2020 tegevused jõuab ellu viia inimeste vahetumise tõttu, arutame 

detsembris uuesti, nagu ka toetuste proportsioone. 

 

2. Juhataja konkurss 

  

Arutelu kokkuvõte: 

● Räägime SiMi personaliosakonnaga, kuidas nemad aidata saaksid, värbamisfirmat ei 

võta ka seekord. CVde ja essee põhjal teeme esimese valiku, selle pealt otsustame, 

kas on vaja täiendavaid teste, huvitatud nõukogu liikmed osalevad vestlustel.  

● Detsembri koosolekul seekord ei vali ära, teeme otsuse jaanuaris selle nõukoguga, töö 

algab märtsist. Töötasu jääb tänases suurusjärgus. 



 

● Alari teeb kuulutuse põhja ja kooskõlastab nõukoguga, keskseks on tegevjuhi 

leidmine, kes peab tegema kõike tavapäraselt oodatavat, ilmselt senisest rohkem 

eelarvestamist. Konkursi kuulutame välja kohe, kui minister asukoha heaks kiidab. 

● Nõukogu ettepanek rahvastikuministrile on jätkata seitsme liikme asemel 2020 

veebruarist väiksema nõukoguga, kuhu kuuluks kolm vabaühenduste ja kaks riigi 

esindajat. Konkurss tuleks teha kahele vabanevale vabaühenduste esindaja kohale, 

Alari volitused kestavad kuni 2022. 

● Agu on valmis üleminekuajal vajadusel abiks olema ka pärast ametiaja lõppu. 

 

 

3. Järgmine koosolek 

  

Toimub 19.12 koos KÜSKi jõulurüritusega kell 15:00 – 17:30. 

  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 


