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25.08.2021 nr 1-13/170-5 

Korduskutse kandideerima Sidusa Eesti 2030 

arengukava juhtkomisjoni 

 

 

 
Kutsusime 26. juulil Teie organisatsiooni kandideerima Siseministeeriumi, 

Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumi koostöös elluviidava arengukava „Sidus Eesti 
2021–2030“ juhtkomisjoni. Tulles vastu kodanikuühiskonna esindajate soovile, pikendame 

konkursi tähtaega. Kandideerimiseks tuleb esitada oma avaldus koos 

motivatsioonikirjaga hiljemalt 10. septembril 2021. a kell 15.00 aadressil 

info@siseministeerium.ee.  
 

Arengukaval on neli tegevussuunda ehk alaeesmärki, millest kolmel – „Kohanemist ja 
lõimumist toetav Eesti“, „Üleilmne eestlus“ ja „Kogukondlik Eesti“ – on tugev kokkupuude 

kodanikuühiskonnaga. Arengukava elluviimiseks ja aruandluse toetamiseks on kavas 
moodustada juhtkomisjon, et aidata kaasa teemadevahelisele prioriseerimisele ning parimate 
võimaluste leidmisele üld- ja alaeesmärkide saavutamisel.  

 
Arengukava juhtkomisjoni tööd koordineerivad Kultuuriministeerium, Siseministeer ium, 

Välisministeerium ja sinna kuuluvad Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeer ium, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Maaeluministeer ium, 
Kaitseministeerium, Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Riigikantselei, Eesti 

Linnade ja Valdade Liidu esindaja, kodanikuühiskonna esindajad ning eksperdid. 
 

Eelnevast tulenevalt kuulutasime välja konkursi kodanikuühiskonna esindajate leidmiseks 

arengukava „Sidus Eesti 2021–2030“ juhtkomisjoni. Konkursiga otsime arengukava 
juhtkomisjoni kokku kuni kolme organisatsiooni.  

 
Kandideerida saavad juriidilised isikud, kes vastavad järgmistele kvalifitseerimistingimustele: 

1. on tegutsenud avalikes huvides vähemalt ühe aasta; 
2. järgivad vabaühenduste eetikakoodeksit; 
3. on jätkusuutlikult tegutsevad ning võimelised kodanikuühiskonna, kohanemise ja 

lõimumise ja/või üleilmse eestluse arengu küsimustes kaasa rääkima; 
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4. on laia ühiskondliku kandepinnaga ja/või kellel on suutlikkus esindada vastava 
valdkonna huvisid. 

 

Kandideerimisel esitatav motivatsioonikiri peab sisaldama: 
1. kandideeriva organisatsiooni vastavust konkursitingimustele; 

2. organisatsiooni senist panust arengukava tegevussuundadesse ning seost 
kodanikuühiskonna, kohanemise ja lõimumise ja/või üleilmse eestlusega; 

3. organisatsiooni rolli, panust ja pakutavat lisandväärtust Sidusa Eesti 2030 arengukava 

juhtkomisjoni töös; 
4. nägemust oma organisatsiooni ja valdkonna liikmete esindamisest; 

5. organisatsiooni tegevusulatust (võrgustik, eestkoste- või katusorganisatsioon), 
tegutsemisvaldkonda ning ülevaadet arengukava valdkondadest, milles organisatsioonil 
on suurim kompetents; 

6. esindusulatust (liikmed, hinnangulised sihtrühmad); 
 

Hindamiskomisjoni tööd teenindab Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakond. 
Kandidaatidest teevad valiku Sidusa Eesti 2030 arengukava koostamise eest vastutavad 
Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumi asekantslerid järgmiste l 

tingimustel: 
1. valitud kandidaadid katavad vähemalt ühe arengukava alaeesmärgi kolmest: 

1) „Kohanemist ja lõimumist toetav Eesti“, 2) „Üleilmne eestlus“ ja/või 
3) „Kogukondlik Eesti“ 

2. hiljemalt 30. septembril 2021. a kogunevad Sidusa Eesti 2030 koostamise eest 

vastutavate ministeeriumite asekantslerid kvalifitseerimistingimustele vastavate 

kandidaatide hindamiseks ning teevad arengukava juhtkomisjoni koosseisu ettepaneku 

kultuuriministrile, sh kodanikuühiskonna esindajatest selle liikmetena; 

3. sisulisel hindamisel lähtutakse motivatsioonikirjale esitatud nõuetest punktides 2 kuni 6; 

4. kandidaatidest moodustatakse paremusjärjestus taotluste hindamistulemuste põhjal. 

Taotluse hindamistulemuse saamiseks liidetakse kõigi hindajate poolt taotlusele antud 
punktid skaalal 1 kuni 10 ja arvutatakse hindajate arvuga jagades keskmine 
punktisumma; 

5. kandidatuuri rahuldamise ettepanek tehakse kuni kolme kandidaadi kohta 
kultuuriministrile vähemalt 5 punkti saanud kandidaatide kohta, kooskõlastades 

ettepaneku eelnevalt siseministri ja välisministriga. 

 

Juhtkomisjoni liikmete volitused kehtivad viis aastat, misjärel korraldatakse uus konkurss 
kodanikuühiskonna esindajate roteerumiseks.  

 
Arengukavaga saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel 
https://www.siseministeerium.ee/et/rahvastiku-ja-sidusa-uhiskonna-arengukava-2021-2030.  

 
 

Lugupidamisega 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Raivo Küüt 
rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna 
asekantsler 
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Teadmiseks: 
Kultuuriministeerium 

Välisministeerium 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Marten Lauri 6125203 
marten.lauri@siseministeerium.ee 


