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Toimumise koht: Jääkeldri ruumides (A. Weizenbergin 33), Tallinn 

 

Osa võtsid: Gerrit Mäesalu, Marika Valk, Kaie Karniol, Anna Levandi, Ülar Mark, Külli 

Taro. 

 

Protokollis: Kaie Karniol 

 

Päevakord: 

1. Eesti Inimarengu Aruande (EIA) hetkeseis ja ülevaade – EIA peatoimetaja Helen 

Sooväli-Sepping  

2. Põhikirja muudatustega seonduv  

3. Ülevaade „Eesti 2035“ strateegiasse panustamisest  

4. Eelarve täitmise ülevaade ning võimalik 2020. aasta eelarve  

5. Muud küsimused 

 

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 

 

1. Eesti Inimarengu Aruande peatoimetaja tutvustas nõukogule EIA sisu ja andis ülevaate 

EIA ajagraafikust. Üldiselt on peatükid graafikus, välja arvatud viimane st 

tulevikustsenaariume käsitlev, kuid ka siin on peatüki toimetajaga kokkulepped olemas. 

EIA trükiversioon peab valmis olema detsember 2019 ning EIA esitlemine Riigikogu 

ees jääb tõenäoliselt aastasse 2020. Nõukogu on valmis panustama valmiva EIA 

peatükkidele tagasiside andmisesse, peatoimetaja annab märku, millal aruande peatükid 

selleks küpsed on. Peatoimetaja avaldas heameel tegevjuhi panusele EIAga seotud 

meediateemade osas. 

 

Otsustati: Nõukogu soovib EIA peatoimetajaga uuesti kohuda sügisel ning arutada läbi ka 

EIA avalikkusele tutvustamisega seonduva.  

 

2. Vaadati üle põhikirja muudatused. Toimus arutelu. Nõukogu ei pea põhjendatuks Harta-

põhisusest loobumisi. Tuleb leida võimalused ja viisid, kuidas Harta osalisi paremini 

kaasata. 

 

Otsustati: Tegevjuhil viia sisse põhikirjas veel mõned täiendused ja saata see nõukogule 

elektrooniliselt lõpliku arvamuse andmiseks. Arutada Hartaga seonduvat järgmisel 

koosolekul 

 

3. Tegevjuht tutvustas koostööleppe projekti Vabariigi Presidendi Kantselei, 

Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga „Eesti 2035“ strateegia toetamiseks. 
 



Otsustati: Nõukogu toetab EKK panustamist koos Vabariigi Presidendi Kantselei, 

Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga „Eesti 2035“ strateegiasse tingimusel, et ühiste 

kavatsuste memorandum näeb ette EKK poolsete tegevust rahastamise „Eesti 2035“ 

tegevuseelarvest. 

 

4. Tegevjuht tutvustas jooksva aasta eelarve seisu ning andis ülevaate järgmise perioodi 

võimalustest. Järgmise aasta eelarve osas oodatakse vastust rahandusministeeriumilt. 

 

Otsustati: Nõukogu võttis teadmiseks jooksva tegevusaasta eelarve ülevaate ning soovib 

eelarve täitmise ülevaadet ka järgmisel nõukogu koosolekul.  

 
Muud märkused: 

 

1. Mitmete nõukogu liikmete mandaat on täis saamas, seega peab nõukogu kogunema 

uuesti enne käesoleva aasta juuni kuu lõppu. 

2. Nõukogu esimees Marika Valk ei soovi EKK nõukogus jätkata ning tegi ettepaneku 

uueks nõukogu esimeheks valida Kaie Karnioli.  

3. Kaie Karniol avaldas valmisolekut EKK nõukogus jätkata.  

4. Anna Levandi lubas teada anda, kas soovib EKK nõukogus jätkata. 

  

 

Nõukogu protokoll on allkirjastatud digitaalselt. 
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