Üleilmse eestluse programmi koostamisest
Mai 2020
Kus me täna oleme?
o Välja on töötatud üleilmse eestluse programmi vorm ja struktuur, mis vastab
programmipõhise riigieelarve süsteemile (tegevuspõhine riigieelarve – TERE)1;
o Käesolevalt toimub töörühmadelt sisendi korje, millele tuginevalt toimub ühtse
materjali kokkupanemine Siseministeeriumi juhtimisel, tihedas koostöös
Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga;
o Hetkel oleme koostöös töörühmajuhtidega programmile planeerimas 3 meedet.

Joonise näol on tegemist tööversiooniga, programmi struktuuris võib tulla muudatusi*
Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosolekud (protokollid kodulehel)
o 18.09.2019
o 31.01.2020
o Järgmine kohtumine 29.09.2020
Töörühmajuhtide koosolekud (protokollid kodulehel)
o 14.01.2020
o 27.02.2020
o 13.04.2020
o Järgmine kohtumine 13.05.2020
1

Programm on valdkonna arengukava alusel koostatav arengudokument, milles määratakse tulemusvaldkonna alaeesmärgi
saavutamisele suunatud meetmed, tegevused, teenused ning nende eesmärgid, mõõdikud ja rahastamiskava. Programmi
kinnitab minister. Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/tegevuspohine-riigieelarve

Ülevaade üleilmse eestluse programmi kaheksa valdkondliku töörühma kogunemistest:
o
o
o
o
o
o
o
o

Keeleõppe ja hariduse töörühm, Andero Adamson (HtM) - 09.01.2020
Noorte ja noorte täiskasvanute töörühm, Gerttu Aavik (HtM) - 17.01.2020
Rahvuskaaslaste usulise teenimise töörühm, Ilmo Au (SiM) - 07.01.2020 ja 22.01.2020
Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm, Egge Kulbok-Lattik (SiM) 17.12.2019; 07.01.2020 ja 21.04.2020
Tagasipöördujate töörühm, Egge Kulbok-Lattik (SiM) - 16.12.2019; 06.01.2020 ja
22.04.2020
Kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö töörühm ja arhiivindus, Anne-Ly Reimaa
(KuM) - 09.01.2020; 2.04.2020 ja 23.04.2020
Konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühm, Signe Matteus (esialgu Tiina Nirk,
VaM) - 08.01.2020 ja 13.02.2020
Välismajandus ja investeeringute töörühm, Mariliis Sepp (VaM) - 22.01.2020

Programmi väljatöötamise edasine ajakava:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13.05.2020 töörühmajuhtide koosolek (SiM, KuM, VaM ja HtM)
Järgnevad meetmepõhised arutelud töörühmajuhtidega
8.06 lõplik sisend töörühmadelt
SiM viib programmi sisse täiendused
22.06.2020 programmi puhtandi tutvustamine rahvastikuministrile
Puhtandi tutvustamine ÜEKK liikmetele ja töörühmadele
SiM viib vajadusel sisse täiendused
August 2020 programm liigub SiMist välja ametlikule kooskõlastusringile
29.09.2020 ÜEKK III koosolek – programmi kinnitamine ÜEKK poolt
November 2020 programmi lõplik kinnitamine (VVTP kuupäev hetkel muutmisel*)

Lisainfo
üleilmse
eestluse
programmi
kohta
Siseministeeriumi
https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/uleilmne-eestlus

kodulehel:

Paralleelselt programmi koostamisega käib koostöös Kultuuriministeeriumiga Rahvastiku ja
sidusa ühiskonna arengukava väljatöötamine, mille üheks valdkonnaprogrammiks on üleilmne
eestlus. Lisainfo Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/rahvastikuja-sidusa-uhiskonna-arengukava

