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Laupäeval, 6. aprillil peetakse Tallinna lauluväljakul Rahvakogu arutelupäeva.

      

Kes osalevad?
Arutelupäeval osaleb umbes 500 vähemalt 18-aastast Eesti elanikku, kes on leitud põhimõttel,
et nad moodustaksid läbilõike ühiskonnast.

  

Kuidas toimub?
Osalejad jaotatakse juhusliku paigutuse järgi kaheksa- või kümneliikmelisteks laudkondadeks.
Igas lauas on ka ettevalmistunud arutelujuht – enamik neist on Eesti väitlusseltsi liikmed, aga ka
näiteks „Teeme ära!" mõttetalgute juhid, õpetajad, ajakirjanikud. Osalejad saavad arutatavate
küsimuste kohta taustinfot: milline on olukord praegu ning kokkuvõtte eksperthinnangutest,
millised võiksid olla muutuste tõenäolised tagajärjed. Iga küsimuse puhul on osalejatele antud
neli vastusevarianti – kas „pooldan – ei poolda" või siis võimalus valida variantidest eelistatuim.

  

Iga arutelubloki järel valib iga osaleja enda eelistatuima variandi. Lõpuks annab iga osaleja
puldi abil teada, millist bloki teemat peab ta kõige olulisemaks.

  

Osalejad maakonniti
Tallinn 34%, Ida-Virumaa 13%, Harjumaa 11%, Tartumaa 10%, Pärnumaa 7%, Viljandimaa 4%,
Lääne-Virumaa 3%, Saaremaa 3%, Jõgevamaa 2%, Järvamaa 2%, Põlvamaa 2%, Raplamaa
2%, Valgamaa 2%, Võrumaa 2%, Hiiumaa 1%, Läänemaa 1%.

  

Arutelupäeva maksumus on umbes 65 000 eurot.
Võrdluseks: riigikogu tööjõu- ja majanduskulud on 2013. aasta riigieelarves 16 383 960 eurot
ning arvestades, et riigikogul on aastas 120 täiskogu istungipäeva, on riigikogu ühe
„arutelupäeva" maksumus 136 533 eurot.

  

Arutelupäeval juuakse...
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2000 tassi kohvi ja teed,
280 liitrit vett ja 140 liitrit mahla.

  

Süüakse

  

35 kg küpsiseid
430 kg muud toitu (võileivad, pirukad, salat, puuviljad).

  

Päeva korraldab...
125 vabatahtlikku: 55 lauajuhti, 50 kohapealset korraldusabilist (garderoob, registreerimine,
parkimine, tõlkimine jms), 30 eksperti.

  

Päevakava

  

Uksed avatakse kell 10, arutelupäev algab kell 11.

  

••Toimuvat on võimalik jälgida otseülekandena internetis aadressidel delfi.ee ja err.ee, kell
17.15–18 on otseülekanne ka ETV-s.

  

Kell 11.45

  

I arutelublokk: rahva osalemine poliitikakujundamises
Arutletavad küsimused:
••Rahvaalgatuse seadustamine
••Rahvahääletuste korra lihtsustamine
••Rahvakogu jätkamine ühisloomeplatvormina
••Petitsiooniõigus
••Info kättesaadavus ja osalemisvõimalused igapäevases poliitikakujundamises
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Kell 12.40
I bloki aruteluteemade eelistuste selgitamine

  

Kell 13
II arutelublokk: erakondade rahastamine
Küsimused:
••Riigieelarvelise toetuse sidumine valimistel saadud häälte arvuga
••Kes võib erakonnale annetada?
••Karistused ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise eest
••Erakondade rahastamise kontrollorgani volituste suurendamine

  

Kell 13.50
II bloki eelistuste selgitamine

  

Kell 14.25
III arutelublokk: ühiskondliku ruumi liigse politiseerimise pidurdamine
Küsimused:
•• Riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse
••Nõukogu liikme vastutuse ja järelevalve määramine seadusega
••Avalikud konkursid avaliku võimu töö- ja ametikohtadele

  

Kell 15.05
III bloki eelistuste selgitamine

  

Kell 15.25
IV blokk: aus ja elav konkurents parteimaastikul
Küsimused:
••Erakonna asutamiseks nõutava liikmete arvu vähendamine
••Poliitilise reklaami mahu piiramine
••Kautsjoni nõuete vähendamine riigikokku kandideerimisel
••Valimiskünnise langetamine
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Kell 16.15
IV bloki eelistuste selgitamine

  

Kell 16.30
V arutelublokk: valimised
Küsimused:
••Kompensatsioonimandaatide jaotamine kandidaadile antud häältest lähtudes
••Üksikkandidaadi valituks osutumise tingimuste soodustamine
••Valituks osutumise korral esinduskogusse tööle asumise kohustus
••Presidendi otsevalimine

  

Kell 17.20
V bloki eelistuste selgitamine. Kokkuvõtted päevast

  

9. aprillil esitab president Toomas Hendrik Ilves Rahvakogu kokkuvõtte riigikogule.
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