Eesti keelenõukogu
EESTI KEELENÕUKOGU KOOSOLEKU P R O T O K OL L

Koht: Tallinn, Eesti Keele Instituut; Tartu, Lossi 3-105
14.11.2016, 3.3-1.1/
Videokoosoleku toimumisaeg: 11:00-12:30.
Juhatas keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang.
Protokollis Tiia Margus.
Osalesid: Birute Klaas-Lang, Kaire Jürgenson, Toomas Kiho, Einar Meister, Helle Metslang,
Karl Pajusalu, Peeter Päll, Paul-Eerik Rummo, Urmas Sutrop, Tõnu Tender, Ilmar Tomusk, Asta
Trummel, Anna Verschik, Jüri Viikberg, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik
Kadri Sõrmus.
Puudusid: Dmitri Burnašev, Aime Klandorf, Marin Mõttus, Eberhard Winkler.

PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Identiteediseminari korraldamine.
Eesti keelenõukogu tulevik.
Kohtumine Vabariigi Presidendiga.
Keelestrateegia ja lõppeva arengukava mõju-uuringu koostamise seis.

1. Identiteediseminari korraldamine.
Arutati identiteediseminari kava.
OTSUSTATI: Keelenõukogu avalik seminar „Ring ümber identiteedi“ toimub 08.12.2016
Tartus ERMis.

2. Eesti keelenõukogu tulevik.
Arutati Paul-Eerik Rummo koostatud ettepanekut, mille järgi eesti keele arengukava juhtimine
oleks kahetasandiline. Arengukaval oleks 1) juhtkomitee, mille liikmed oleksid ametkondade
esindajad kantslerite, asekantslerite või osakonnajuhatajate tasemel ja komitee tagaks programmi
rakendamise ning 2) keelenõukogu oleks ekspertkomisjon, mis on moodustatud praeguse
nõukogu baasil, sinna kuuluksid akadeemiliste ja praktiliste keelealaste pädevustega asutuste ja
organisatsioonide esindajad.
Arutati keelenõukogule põhimäärusega antud ülesannete täitmise võimalusi ja keelenõukogu
edasist rolli ning keelevaldkonna juhtimist.
OTSUSTATI:
Esitada haridus- ja teadusministrile keelenõukogu ettepanek: 1) keeleprogrammil peaks olema
juhtkomitee, mis koosneks täitevvõimu esindajatest, 2) Eesti keelenõukogu peaks olema

Eesti keelenõukogu
ekspertkogu, mis koosneks asutuste esindajatest ning nendest valdkonna ekspertidest, kes ei
esinda asutusi 3) korraldada ministeeriumiga arutelu keelevaldkonna juhtimisest.

3. Kohtumine Vabariigi Presidendiga.
Birute Klaas-Lang teeb ettepaneku korraldada kohtumine Vabariigi Presidendiga.
OTSUSTATI: Keelenõukogu liikmed toetavad ettepanekut kohtuda Vabariigi Presidendiga.

4. Keelestrateegia ja lõppeva arengukava mõju-uuringu koostamise seis.
Kadri Sõrmus: Uuringupakkumisele on tulnud üks vastus, uuringu viivad läbi Sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute keskus (RAKE) ja Balti Uuringute Instituut, juhib Marco Kirm. Esialgse
lõpparuande esitamise tähtaeg on 27.03.2017. Uue strateegia ülesehitus on uuringu koostajatel
teada, nad saavad teha ettepanekuid strateegia koostamiseks. Eesti keelestrateegia 2018-2027
koostamise ettepanek (lähteülesanne) on praegu selles seisus, et läheb kõikidele
ministeeriumitele kooskõlastamiseks ja ettepanekute tegemiseks keelenõukogule. Ettepanekus on
nimetatud kolm suuremat väljakutset: eesti keele staatus, keeletaristu arendamine ja keeleõpe.
Lisaks on koostatud kordusküsitluse „Keel ja väärtushinnangud Eestis“ küsimused, mis
esitatakse valimile mõne teise suurema uuringu küsimuste hulgas. Uuringu läbiviija ei ole veel
teada.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.
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