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1. Sissejuhatus ja päevakorra kinnitamine
Rahvastikuminister Riina Solman tänas ühiskomisjoni liikmeid eelmisel korral arutatud mõtete
eest, mis aitasid korraldada 5. novembril 2019. a Riigikogus toimunud kodanikuühiskonna
arutelul kultuuri-, põhiseadus- ja sotsiaalkomisjoni avalikul istungil. Arutelu õnnestus ja
Siseministeerium valmistab põhiseaduskomisjoniga ette suure saali arutelu 2020. aasta alguses.
2. Ülevaade kodanikuühiskonna programmi 2021–2030 koostamisest
Marten Lauri andis ülevaate programmi koostamise hetkeseisust ning tutvustas programmi
valmimise kaasamise kava. Programmi juhtrühma kohtumisel tutvustas Siseministeerium tuua
senise kolme fookusteema – läbipaistev ja kaasav poliitika kujundamine, teadlikud ja aktiivsed
elanikud ning võimekad vabaühendused ja sotsiaalsed ettevõtted – juurde ka neljas
fookusteema „võimekad ja hoolivad kogukonnad“. Uus programmi tegevus on suunatud
kogukondades toimuvale kodanikualgatusele, mis on laiem kui üksikisikute osalemine
vabatahtlikus tegevuses ning annetamises ning laiem kui vabaühenduste osalemine poliitika
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kujundamises ning vabaühenduste võimekus. Kogukonnad aitavad saavutada riigile vajalikke
eesmärke nagu sotsiaalne sidusus, demokraatia areng ja üldine elukvaliteedi kasv. Kuna paljud
kodanikualgatused toimuvad kogukondades ning kogukonnad hõlmavad suurt osa
inimestevahelistest sidemetest, ongi programmis vaja pöörata tähelepanu sellele, kuidas
kogukondades osalemine mõjutab kohaliku tasandi otsuseid.
2020. aasta alguses saadab Siseministeerium programmi ühiskomisjonile jt partneritele
tagasisidestamiseks, sellele järgneb kooskõlastusring, programmi tutvustamine Riigikogu
täiskogus ning hiljemalt veebruaris programmi kinnitamine.
3. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu liikmete nimetamisest
Raivo Küüt selgitas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) asutajaõiguste teostaja
ülesandeid. Rahvastikuministri ülesanne on seista KÜSKi käekäigu eest ja vastutada selle eest,
et organisatsioon oleks hästi juhitud, mida saab asutajaõiguste teostaja peamiselt teha nõukogu
moodustamise ja nõukogu töös osalemisega.
Kuna KÜSKil seisab 2020. aastal ees tähtis aasta uue juhatajaga uues asukohas Viljandis, on
Siseministeeriumi ülesanne mõelda sellele, kuidas leida kompetentsed inimesed nõukogusse ja
nõukogu tööd tõhusamaks muuta. 22. jaanuaril 2020 lõpevad KÜSKi nõukogus nelja
vabaühenduste esindaja volitused.
Rahvastikuminister tegi ühiskomisjonile ettepaneku:
 vähendada nõukogu liikmete arvu seitsmelt liikmelt viiele, tuginedes nõukogu liikmete
ettepanekutele ja muuta sellega nõukogu töö tõhusamaks
 tõsta nõukogu liikmete tasusid teiste sarnaste sihtasutuste nõukogu liikmete tasudega
sarnasele tasemele – nõukogu liikmetele 150 eurot kuus ja esimehele 295 eurot kuus
 korraldada nelja vabaühenduste liikmete leidmiseks konkurss
Ühiskomisjoni liikmetel ei olnud nõukogu liikmete tasude tõstmise osas eriarvamusi. Samas ei
toetanud ühiskomisjoni liikmed rahvastikuministri ettepanekut vähendada nõukogu liikmete
arvu seitsmelt viiele. Mitmed ühiskomisjoni liikmed avaldasid seisukohta mitte tagasi kutsuda
kehtivate volitustega nõukogu esimeest Alari Rammot.

4. Ühiskomisjoni istungi lõpetamine
Rahvastikuminister Riina Solman lõpetas ühiskomisjoni istungi ning kutsus kokku järgmise
ühiskomisjoni 5. veebruaril 2020 kell 15.00-16.30 Siseministeeriumis, et konsulteerida KÜSKi
nõukogu liikmete vabaühenduste esindajate nimetamist ning kinnitada kodanikuühiskonna
programm.
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