EESTI KEELENÕUKOGU KOOSOLEKU P R O T O K O L L
Tartu, Jakobi 2-115
06.12.2013
Algus 10.30, lõpp 12.30
Juhatas keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang.
Protokollis Tiia Margus.
Osa võtsid: Birute Klaas-Lang, Tanel Alumäe, Toomas Kiho, Helle Metslang, Karl Pajusalu,
Peeter Päll, Urmas Sutrop, Ilmar Tomusk, Asta Trummel, Jüri Valge, Jüri Viikberg.
Puudusid: Toomas Kruusimägi, Merle Pajula, Paul-Eerik Rummo, Jelena Skulskaja, Anna
Verschik, Eberhard Winkler.

PÄEVAKORD:
1. Keelenõukogu järgmised seminarid.
2. Keelevaldkonna teavitustöö uuendused.
3. Seires esitatud keelenõukogu soovituste elluviimise võimalused ja ajakava.
4. Kohanimede küsimus.
5. Tõstatuv.
5.1. Haridus-ja Teadusministeeriumi keelevaldkonna 2014. a eelarve.
5.2. Eesti Keele Instituudi kirjadele vastamine.
5.3. Keelenõukogu liikmete tasud.

1. Keelenõukogu järgmised seminarid.
OTSUSTATI:
1) Seminar ,,Eesti keel Euroopa koridorides" korraldada 2014. a mais Tallinnas.
Ettevalmituse eest vastutavad Ilmar Tomusk ja Peeter Päll. Korraldajad võtavad
ühendust Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis.
2) Seminar ,,Eesti keel ja demograafia" korraldada 2014. a sügisel, vastutavad Jüri
Viikberg, Toomas Kiho ja Birute Klaas-Lang.

2. Keelevaldkonna teavitustöö uuendused.
OTSUSTATI: Algatada keelenõukogu kõdulehe uuendamine, kõdulehe kujundus peaks
olema kooskõlas teiste valitsusasutustega. Kuna valitsusasutuste kodulehed lähevad
uuendamisele, siis pöörduda Haridus-ja Teadusministeeriumi avalike suhete talituse poole, et
saada infot, kuidas keelenõukogu kõdulehe uuendamine sellesse süsteemi sobitub ja kuidas
keelenõukogu saab ise kaasa aidata parema nähtavuse saavutamiseks.
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3. Seires esitatud keelenõukogu soovituste elluviimise võimalused ja ajakava.
Arutati eesti keele arengukava seires esitatud soovituse elluviimise ajakava ja rahalisi
võimalusi.
Info Jüri Valgelt: Valitsuse otsuse eelnõus on ettepanek küta seire heaks ja avaldada HTMi
kõdulehel. Seires esitatud soovituste elluviimiseks korraldab HTM 13 meetme arutelud. Kaks
on juba toimunud: keeleseaduse täitmise järelevalve ning eesti keele uurimine ja keelekogude
arendamine. 22.01.2014 toimub oskuskeele meetme arutelu. Valitsusele läinud dokumendi
seletuskirjas on lubadus, et kõigi meetmete planeerimiskoosolekud on toimunud 30.04.2014.
Arutelude eesmärgid on: 1) konkretiseerida ülesanded; 2) siduda ülesanded konkreetsete
põhitäitjatega. See peaks andma niisugused tulemused, et neid ülesandeid hakatakse täitma ja
kui kirjutatakse järgmist seiret, siis on seda teha oluliselt lihtsam. Kui rahalistel põhjustel ei
saa ülesandeid täita, siis järgmise seirega peavad kaasnema ettepanekud arengukava
muutmiseks. Asjad tuleb panna tähtsusejärjekorda.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

4. Kohanimede küsimus.
Info Peeter Pallilt: Augustis ilmus uudis, mille tõukeks oli asjaolu, et juba mitu aastat on
toimunud aadresside korrastamine. Seda võtab ette Maa-amet, ellu viib kohalik omavalitsus.
Ühest kinnistunime vaidlusest sündis uudis. Päevaleht pani sellise pealkirja, mis rääkis 30000
kohanime muutmisest. 30000 nime on 5% maaüksuste nimedest, mis Eestis üldse on. Sellest
9/10 olid lihtsalt valesti täidetud väljad, nn tehnilised parandused. Maa-amet ei reageerinud
sellele uudisele üldse. 30000 nime tekitas igasuguseid hüpoteese, selgitamine võttis aega. See
lõi ebasoodsa fooni. Ilmselt tuleb olla valmis asju kiiremini seletama. Tänan HTMi, kes võttis
seda teemat käsitledes väga konstruktiivse lähenemise.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

5. Tõstatuv.
5.1. Haridus- ja Teadusministeeriumi keelevaldkonna 2014. a eelarve.
Arutati HTMi 2014. a keelevaldkonna eelarvet.
OTSUSTATI: Teha Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanek keelevaldkonna eelarvet
täpsustada, lisada võrdlus eelmise aastaga, eelarve seletuskiri ning kajastada seosed eesti
keele arengukava meetmetega.

5.2. Eesti Keele Instituudi kirjadele vastamine.
OTSUSTATI: Teha Eesti Keele Instituudi teadusnõukogule ettepanek kohtuda ning käsitleda
kohtumisel instituudi ettepanekut arutada eesti keele valdkonna rahastamist Riigikogus

riiklikult tähtsa küsimusena ning instituudi tegevusi ja rahastamist. Vastus Eesti Keele
Instituudi teadusnõukogule arutatakse läbi keelenõukogu listis.

5.3. Keelenõukogu liikmete tasud.
OTSUSTATI: 2013. a tasude suurused: kõigile liikmetele tagatud osa on 50 eurot, seire
meetme koostamise eest 350 eurot, seire toimetamise eest 500 eurot.
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