Üleilmse eestluse programmi töörühmajuhtide koosolek
PROTOKOLL
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Juhatas:
Raivo Küüt
Protokollis: Keit Spiegel
Osalesid:
Martin Tulit (Siseministeerium), Maia Eskla (Siseministeerium), Egge KulbokLattik (Siseministeerium), Ilmo Au (Siseministeerium), Ringo Ringvee
(Siseministeerium), Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeerium), Andero Adamson
(Haridus- ja Teadusministeerium), Tiiu Kravtsev (Rahvusarhiiv)
Puudusid:
Gerttu Aavik (Haridus- ja Teadusministeerium), Janne Kendla (Välisministeerium),
Mariliis Sepp (Välisministeerium), Signe Matteus (Välisministeerium)
Päevakord:
1. Tervitussõnad, kohtumise eesmärk ja päevakorra kinnitamine – Raivo Küüt
2. Ülevaade ja arutelu:
a. Töörühmade edasine kaasamine
b. Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast
3. Üleilmse eestluse programmi arutelu
4. Edasine ajakava ja muud tekkinud küsimused, ettepanekud
5. Lõppsõna – Raivo Küüt
1. Raivo Küüt juhatab koosoleku sisse, tutvustades kohtumise eesmärki ja päevakorda.
2. Arutelu programmi töörühmade edasise kaasamise osas. Sõnum töörühmadele, et
aktiivse kaasamise faas on hetkel läbi, aga koostöö jätkub. Koostöö edasise formaadi ja
juhtimiskorralduse osas arutelu ÜEKK kolmandal koosolekul. Kuni programmi
kinnitamiseni 2020. aasta lõpul on plaanis jätkata olemasoleva 8 töörühmaga, alates
2021. ilmselt koondada töörühmi. Peale 17.06.2020 toimuvat ÜEKK kolmandat
koosolekut, saadame Siseministeeriumi poolt töörühmajuhtidele täpse info
edastamiseks
töörühmaliikmetele.
Tööülesanne
töörühmajuhtidele
seoses
töörühmaliikmete nimede avalikustamisega Siseministeeriumi kodulehel (üksnes
liikmete nõusolekul).
Põgus arutelu seoses Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 visiooni
tööversiooniga.
3. Arutelu jätkub teemapunktidega, mida kaetakse ÜEKK III koosolekul: ÜEKK IV
koosoleku toimumine Tartus, 29.09.2020 ja edasine koostöökomisjoni kohtumiste
sagedus alates 2021. aastast.
4. Üleilmse eestluse programmi koostamise arutelu. Juuni 2020 seisuga on vajalik sisend
programmi koostamiseks kokku kogutud. Programmi juhtrühm on kokku leppinud
programmi struktuuris, kokku on lepitud programmi eesmärgi ja meetmete tasandi
eesmärkide tööversioonid. Edasi tuleb töö programmi teksti ühtlustamisega. Juhtrühm
leppis kokku lisaarutelu vajaduses, seoses programmi mõõdikute väljatöötamisega.
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5. Lõppsõnad koosoleku juhataja poolt.
Otsustati:
1. Arutelupunktid ÜEKK III koosoleku tarbeks
2. Siseministeerium saadab töörühmajuhtidele täpse info edastamiseks
töörühmaliikmetele (edasine koostöö formaat ja lisainfo programmi koostamise
kohta)
3. Töörühmajuhid saadavad Siseministeeriumile lõplikud töörühmaliikmete
nimekirjad. Kõik töörühmade liikmed, kes annavad selleks oma nõusoleku, nende
nimed avalikustatakse Üleilmse eestluse alalehel (Siseministeeriumi kodulehel).
4. Lepiti kokku programmi mõõdikute ühisarutelu vajaduses
5. Programmi materjalide ühtlustamine töörühmajuhtide poolt

allkirjastatud digitaalselt
Raivo Küüt
koosoleku juhataja

