Kinnitatud KÜSKi nõukogu koosoleku otsusega 23. septembril 2021. a.

SIHTASUTUSE KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL NÕUKOGU
TEGEVUSE ALUSED JA HEAD TAVAD

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) põhikirjaline eesmärk on võimestatud avalikes huvides
tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.
KÜSKi nõukogu lähtub oma töös riiklikust kodanikuühiskonna programmist ning tegutseb, korraldab juhtimist
ja teostab järelevalvet vastavalt seadustele, KÜSKi põhikirjale ja strateegiale ning nõukogu otsustele.
Nõukogu kinnitab KÜSKi hindajate kogu, kelle hulgast juhatusel on õigus valida konkreetse taotlusvooru või
konkursi taotluste hindamiseks vajalikul arvul ning vajalike omaduste ja kvaliteediga hindajad lähtudes nõukogu
kehtestatud tingimustest.
Nõukogu tagab KÜSKi tegevuse seaduslikkuse, läbipaistvuse, vastutavuse ja arusaadavuse avalikkusele.
Nõukogu liige seisab hea KÜSKi maine ja järjekindla arengu eest, suhtleb avalikkusega kodanikuühiskonna
teemadel ning lähtub KÜSKi missioonist, eesmärkidest ja tegevusest.
Nõukogu liige hoidub huvide konfliktist
Nõukogu liikmed on oma nõukogu liikme ülesannet täites ametiisikud Korruptsioonivastase seaduse tähenduses
ning seega laienevad neile selles seaduses sätestatud kohustused ja piirangud, eelkõige §-s 11 nimetatud
toimingupiirangud.
Nõukogu liikme kohustus, vältida huvide konflikti, tuleneb üldisest lojaalsuskohustusest. Huvide konflikti all
mõeldakse olukorda, kus nõukogu liikme erahuvid võivad mõjutada tema otsuseid nõukogu liikmena.
Otsene huvide konflikt seisneb olukorras, kus nõukogu liige on isikuga, kelle suhtes otsus tehakse, seotud (ta on
juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige või talle kuulub rohkem, kui 1/10 osalusest või osaluse
omandamise õiguses juriidilises isikus) või tal on otsene majanduslik huvi seoses tehtava otsusega. Otseseks
huvide konfliktiks loetakse ka olukorda, kus otsusega seotud otsene huvi on nõukogu liikmega seotud isikul
Korruptsioonivastase seaduse § 7 tähenduses.
Võimalikust huvide konfliktist teavitab puudutatud nõukogu liige koheselt nõukogu esimeest, kes vajadusel
peab olukorrale hinnangu andmisel nõu teiste nõukogu liikmetega. Nõukogu esimehe huvide konflikti puhul
teavitab ta sellest nõukogu aseesimeest või nõukogu aseesimehe puudumisel koosolekult kõiki teisi koosolekul
olevaid nõukogu liikmeid.
Konflikt välistatakse nii, et nõukogu liige ei osale konkreetse otsuse tegemisel, sh nii arutelul kui ka
hääletamisel. Nõukogu koosolekul palutakse huvide konfliktis osaleval nõukogu liikmel otsuse tegemise ajal
ruumist lahkuda.
Huvide konfliktist mittehoidumise või toimingupiirangute rikkumise korral ning juhul, kui see ilmnes hiljem,
on nõukogul õigus teha asutajaõiguste teostajale ettepanek liikme väljaarvamiseks.
Nõukogu on poliitiliselt sõltumatu
Kodanikuühiskonna arendamine kui demokraatliku õigusriigi olemuslik osa on päevapoliitikast kõrgemal ning
toimub Riigikogu poolt vastu võetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni alusel. Nõukogu lähtub
oma tegevuses printsiibist, et KÜSKi ei rakendata ühegi poliitilise jõu teenistusse.
Nõukogu liikme eriarvamus
Nõukogu liikmel on õigus tema poolt sõnastatud eriarvamuse lisamiseks nõukogu koosoleku protokolli.
Kinnitan, et KÜSK nõukogu liikmena tegutsen vastavalt käesolevale dokumendile:
(Allkirjastatud KÜSKi nõukogu liikmete poolt digitaalselt)

