KODARi juhtrühma kohtumise protokoll
Aeg: 31.08.2018 kell 14.00-15.30
Koht: Siseministeerium
Osalejad: KODARi juhtrühma liikmed
Pirkko Valge (Heateo SA), Agu Laius (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Katri-Liis
Reimann (Tallinna Ülikool), Jaan Aps (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Maie Kiisel (Tartu
Ülikool RAKE), Ivar Hendla (Riigikantselei), Tom Kagovere (Rahandusministeerium), Olga
Sõtnik (Kultuuriministeerium), Alari Rammo ja Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), Krista
Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant), Jane Ester (Praxis), Birgit Lüüs ja Kersti Ringmets
(Siseministeerium)
Kohtumist juhtis: Raivo Küüt (Siseministeerium)
Protokollis: Marten Lauri (Siseministeerium)
Päevakava:
1. Päevakava kinnitamine
2. Senised kokkulepped
3. Ülevaade maakonna arengukavade koostamisest
4. Ajakava ja kaasamise kava otsustamine
5. Ülevaade töögruppidest ja töökorralduse ettepanek
6. Järgmise koosoleku aeg

Arutelu päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine

Raivo Küüt

Otsustati: Kinnitada päevakord
Raivo Küüt

2. Senised kokkulepped

Raivo Küüt andis ülevaate toimunud muudatustest kodanikuühiskonna programmi
koostamisel võrreldes viimase juhtrühma kohtumisega 20. juunil. Eelmisel korral lepiti
kokku juhtrühma ja töögruppide roll ning programmi valmimise lõpptähtaeg – neid enam
ei avata. Tänase kohtumise eesmärk on ühiselt otsustada, kuidas edasi.
Võrreldes eelmise korraga on Siseministeerium:
 juhtrühma ettepanekul uuendanud kaasamise kava
 juhtrühma kutsunud ka kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindaja
 koondanud ülevaate maakondade arengukavade koostamisest
Raivo Küüt tutvustas 20. juuni kohtumise
kodanikuühiskonna programmi koostamiseks.

järgselt

täpsustatud

visiooni

Otsustati:
 Võtta Siseministeeriumi poolt esitatud info teadmiseks.
 Juhtrühma liikmed esitavad ettepanekuid visiooni sõnastuse muutmiseks 14.
septembriks 2018 (k.a.)
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3. Ülevaade maakonna arengukava koostamisest

Marten Lauri

Marten Lauri andis ülevaate maakonna arengukavade koostamisest. Ülevaatest selgus, et
13 maakonda koostab hetkel uut arengukava ja kaks uuendavad olemasolevat.
Arengukava arutelud on valdavalt toimunud mais ja juunis 2018, arengukavad
kinnitatakse lõplikult hiljemalt jaanuaris 2019, kuid avalikustamine toimub varemgi.
Võttes arvesse, et kodanikuühiskonna teemat eraldi arutati vaid viies maakonnas (Hiiu,
Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru ja Võru maakond) ning arengukavad ja nende
tegevuskavad on pigem üldsõnalised, tegi siseministeerium kaks ettepanekut:
1. kodanikuühiskonna programmi koostamiseks on tuleb tutvuda maakonna
arengukavadega ning kus võimalik, neid ka sisendina kasutada
2. maakondlikud arutelud on vajalikud vähemalt neis maakondades, kus eraldi
kodanikuühiskonna teemal ei arutatud.
Maakondlike arutelude eesmärk on koguda maakondadest võimalikke lahendusi
kevadistel seminaridel ning Siseministeeriumi poolt kaardistatud probleemidele ning
kaardistada ka võimalikud maakondlikud eripärad, mida peaks kodanikuühiskonna
arengusuundade koostamise käigus riiklikul tasemel adresseerima.
Juhtrühm tegi ettepaneku korraldada arutelud valimipõhiselt ning kaasata maakondlikele
aruteludele ka kohalike omavalitsuste ametnikud ja juhid, kohalikud ettevõtjad jne.
Samuti tehti ettepanek kasutada juba juhtrühma liikmetest moodustunud töörühmi kui
platvorme, kellega koostöös maakondlikke seminare ette valmistada.
Juhtrühm soovitas keskenduda maakondlikel aruteludel üleriigilistele probleemidele
lahenduste leidmisele ning selgitada aruteludel kodanikuühiskonna programmi rolli ja
ulatust.
Otsustati:
 Siseministeeriumil kohtuda Rahandusministeeriumiga, et selgitada välja
kodanikuühiskonna programmi suhestumise võimalused kohalike või
maakondlike arengukavadega.
 Siseministeeriumil jätkata maakondlike arutelude ettevalmistamisega ning
kaaluda valimipõhist lähenemist.
 Maakondlike seminaride kontseptsiooniks esitab Siseministeerium
juhtrühmale kirjaliku ettepaneku hiljemalt 21. septembril 2018,
konsulteerides eelnevalt ka töörühmade juhtide ning liikmetega.
 Maakondlike arutelude korraldamisel kaasata töögruppe, et vajadusel
täiendada lähteülesannet konkreetses maakonnas.
 Võimalusel korraldab Siseministeerium maakondlikud seminarid koostöös
Kultuuriministeeriumiga, kes vastutab LE 2030 koostamise eest.
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Aja- ja kaasamise kava otsustamine

Marten Lauri

Marten Lauri tutvustas uuendatud aja- ja kaasamise kava. Aja- ja kaasamise kava saab
olema avalikustatud siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/et/eesmarktegevused/kodanikuuhiskond.
Otsustati: Võtta info teadmiseks.
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5. Ülevaade töögruppidest

Marten Lauri

Marten Lauri andis ülevaate töögruppide hetkeseisust ja töökorraldusest. Töögrupid
koguvad teavet kindlal teemal, võttes arvesse valdkonna eripärasid. Töögrupp on
võimalus oma ala ekspertidel otsustada, kuidas kõige paremini programmi
probleemipüstitusi ja lahendusi leida ning teha valikuid, millele keskenduda ja millest
loobuda.
Kokku on kodanikuühiskonna programmi koostamiseks neli töögruppi:
 rahastamine – juhib Alari Rammo, Vabaühenduste Liit, alari@heakodanik.ee
Osalevad: Ivar Hendla, Agu Laius, Pirkko Valge, Tom Kagovere
 aktiivne kodanik ja vabatahtlik tegevus – juhib siseministeerium,
marten.lauri@siseministeerium.ee
Osalevad: Maie Kiisel, Eha Paas, Anu Viltrop
 kaasamine otsuste tegemisse – juhib Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit,
kai@heakodanik.ee
Osaleb: Ivar Hendla
 sotsiaalne ettevõtlus, sh avalikud teenused – juhib Jaan Aps, Sotsiaalsete
Ettevõtete Võrgustik, jaan@sev.ee
Osalevad: Katri-Liis Reimann, Krista Habakukk, Agu Laius, Pirkko Valge
Siseministeerium avalikustab töögruppide nimed koos juhtide ja nende e-postiaadressiga
ning töögruppides osalevad organisatsioonid oma kodulehel.
Töögruppide töökorraldus:
 töögrupi esimesel kohtumisel pannakse paika ajakava. Ajakava jagatakse
juhtrühmaga, et pakkuda kõigile võimalust osaleda konkreetsel teema/küsimuse
arutelul
 kohtumised kutsub kokku töögrupi juht. Siseministeerium osaleb kõigil
kohtumistel, vajadusel pakkudes ka nõupidamiseks ruumi
 töögrupi materjalid hoitakse kogu programmi koostamise jooksul üleval
siseministeeriumi pilves, juhtnöörid saadetakse eraldi
 töögrupi metoodika on vaba, aga töögrupi töös on kaks etappi:
o probleemipüstitus ja teemade valik (tähtaeg 30. oktoober 2018)
o võimalike konkreetsete lahenduste leidmine (tähtaeg 28. veebruar 2019)
Töögruppide juhid tutvustasid põgusalt enda plaane juhtrühmale.
Otsustati:
 Kinnitada töögruppide teemad ning töögruppide töökorraldus.
 Võtta teadmiseks töögrupi juhtide ülevaated senistest tegevustest.
 Juhtrühma liikmed, kes veel ei ole liitunud töörühmadega, esitavad oma
eelistused hiljemalt 14. septembril 2018 (k.a.) töörühma juhile ja
siseministeeriumile (marten.lauri@siseministeerium.ee).
6. Järgmise koosoleku aeg

Raivo Küüt

Järgmine juhtrühma koosolek toimub kolmapäeval, 31. oktoobril 2018 kell 10.0011.30 siseministeeriumis.
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