KODARi juhtrühma kohtumise protokoll
Koht: Siseministeerium
Aeg: 15.03.2019 kell 10.00-12.00
Osalejad: KODARi juhtrühma liikmed
Agu Laius (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Ivar Hendla (Riigikantselei), Kai Kalmann
(Maaeluministeerium), Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), Katri-Liis Reimann ja Tanel
Vallimäe (Tallinna Ülikool), Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant, Skype’i
vahendusel), Külli Vollmer (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused), Maarja Käger (Balti
Uuringute Instituut), Marge Maidla (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Nele Gerberson
(Sotsiaalministeerium), Olga Sõtnik (Kultuuriministeerium), Pirkko Valge (Heateo SA), Triin
Kallas (Eesti Leader Liit), Vaike Vainu (Turu-Uuringute AS), Kersti Ringmets, Marten Lauri,
Birgit Lüüs (Siseministeerium).
Kohtumist juhtis: Raivo Küüt (Siseministeerium)
Protokollis: Marten Lauri (Siseministeerium)
Päevakava:
1. Päevakava kinnitamine
2. Ülevaade vahepealsetest tegevustest
3. Töögruppide tulemused ja arutelu
4. Edasised plaanid
5. Järgmise koosoleku aeg

Arutelu päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine

Raivo Küüt

Otsustati: Kinnitada päevakord
2. Ülevaade vahepealsetest tegevustest

Marten Lauri

Marten Lauri andis ülevaate kodanikuühiskonna programmi koostamisest. Pärast eelmist
juhtrühma kohtumist:
 toimusid seitsmes paigas üle Eesti piirkondlikud mõttetalgud peamistest
takistustest ja võimalikest lahendustest kodanikuühiskonna arendamisel.
Mõttetalgutele oli kutsutud enam kui 300 aktiivset inimest;
 valmis Siseministeeriumis „Kodanikuühiskonna arengukava 2015−2020“ 2018.
aasta aruanne, mille saadame juhtrühmale tutvumiseks eraldi kirjaga;
 on lõppenud esimene ring töörühma kohtumisi, kus keskenduti peamiselt
hetkeolukorra kirjeldusele ja eesmärkide seadmisele.
Maarja Käger Balti Uuringute Instituudist tutvustas vabatahtliku tegevuse uuringu ja
kodanikuühiskonna arengukava mõjuanalüüsi esialgseid tulemusi. Uuringu tulemuste
avalik tutvustus toimub 28. märtsil kell 9.00 Siseministeeriumis. Huvilistel palun
registreerida oma osalus e-postiaadressil kersti.ringmets@siseministeerium.ee.
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Otsustati:
 Võtta Siseministeeriumi esitatud info teadmiseks.
3. Töögruppide tulemused ja arutelu

Marten Lauri

Töörühmade juhid Kai Klandorf, Marge Maidla, Agu Laius ja Marten Lauri andsid
ülevaate tulemustest. Töörühmade kokkuvõte saadeti juhtrühma liikmetele enne
kohtumist ning lepiti kokku, et kirjalikke kommentaare sellele saab esitada epostiaadressil marten.lauri@siseministeerium.ee hiljemalt 25. märtsil 2019.
Seejärel tutvustas Marten Lauri praktilist ülesannet prioriteetide seadmiseks.
Juhtrühmas mõeldi, milliste takistustega tegelemine annab oodatavasti suurima mõju
ning milliste takistustega tegelemine on vähemõjus. Ülesandele järgnes arutelu.
Otsustati:
 Juhtrühma liikmetel esitada kirjalikud kommentaarid töörühmade kokkuvõttele
hiljemalt 25. märtsil 2019.
 Siseministeeriumil saata töörühmade juhtidele loetelu konkreetsetest
küsimustest, mida töörühmades edaspidi muuhulgas arutada.
4. Edasised plaanid

Raivo Küüt

Siseministeerium tegi ettepaneku jätkata aruteludega töörühmades, et:
 vajadusel täpsustada hetkeolukorra kirjeldust ja eesmärkide püstitamist;
 keskenduda tegevuste arutelule ja kavandamisele, tuginedes juhtrühmas seatud
prioriteetidele;
 pakkuda välja mõju mõõdikuid.
Siseministeerium tutvustas ka ettepanekut, et anda töörühmadele ka konkreetsed
küsimused, mis tulenevad äsja valmivatest uuringutest. Loetelu küsimustega saadab
Siseministeerium töörühma juhtidele eraldi.
Pärast töörühmade teist vooru alustab Siseministeerium programmi teksti koostamisega.
Otsustati:
 Jätkata tööd töörühmades, tuginedes juhtrühma koosolekul kokku lepitud
fookustega tähtajaga 17. mai 2019.
5. Järgmise koosoleku aeg

Raivo Küüt

Järgmine juhtrühma kohtumine toimub neljapäeval, 23. mail 2019 kell 10-12
Siseministeeriumis.
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