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Eesti keele arengukava iild. ja
nimekorralduse osa elluviimine

Lugupeetud koostoopartner

Tinan Teid Teie asutuse volitatud esindaja ldhetamise eest,,Eesti keele arengukava 2011-2017', (kinnitatud
Vabariigi Valitsuse konaldusega 26.11.2010) meetme 1 (kirjakeele tihtsuie, rildarusaadavuse,
asja- ja
ajakohasuse tagamine) tildkeelekorralduse ja nimekonalduse moodulite elluviimise arutelule g.02.201j.
Uldvastutajana arengukava tditmise eest peab Haridus- ja Teadusministeerium arutelul
solmitud
konkreetsete tilesannete tiitmise kokkuleppeid siduvaiks ning l-dhtub oma tegevuses protokollis (vt
l6a 1)
'

fikseeritust, Peame v6imalikuks protokollis fikseeritud rilesannete edasist tdpsu-stamist.
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Andres Koppel
asekantsler

Lisa: Eestikeele arengYkgug Q0112017) elluviimine, ildkeelekonaldus ja nimekonaldus (meede
1),
koosoleku kokkuv6te 5 lehel.
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Uldkeelekorraldus ja nimekorraldus (meede 1)
Koosolek 3. veebruaral 2011 Tartus
Osalesid:
Einar Kraut Eesti Rahvusringhdbling); Egle Pullerits (Tartu keelehooldekeskus); Rainer Kuuba (V6ru
lnstituut); Evar Saar (VOru lnstituut); Kersti LepajOe (Tartu Ulikool); Ktilli Habicht (Tartu Ulikoot); Reili

Argus (Tallinna Ulikool); Krista Kerge (Emakeele Seltsi keeletoimkond); Peeter Pill (Eesti Keele
lnstituut); Aule Kikas (Siseministeerium); Jtiri Valge (Haridus- ja Teadusministeerium),

Arengukava meetme 1 konkreetsete 0lesannete elluviimine (tildkeelekorraldus 1-5,
nimekorraldus 6-11)
1. Ulesanne: arendada keelekorralduspohimotteid, tdpsustada kirjakeete normimise aluseid
(sh vajaduse korral uuendades asjakohast miidrust), selgitada neid k6igile
keelekasutajaile:

1.1. Tartu Ulikool:
jdtkab keelekorralduse teoreetiliste probleemide uurimist ning vastava(te) kursus(t)e

o

.

6petamist
tagab keelekorralduse alasteks uuringuteks vajalike korpuste koostamise, korrashoiu
ning kasutab neid

1.2. Eesti Keele lnstituut:

*

teeb koostood keelekorraldusp6himOtete arendamiseks Emakeele Seltsi
keeletoimkonnaga ja teiste teemakohaste asutustega
*
osaleb (seoses uue keeleseaduse vastuv6tmisega) kirjakeele normi rakendamise
miiruse uuendamises
1.3. Tallinna Ulikool:
. jitkab
keelekorralduse teoreetiliste probleemide uurimist ning vastava(te) kursus(t)e 6petamist
*

tagab keelekorralduse alasteks uuringuteks vajalike korpuste (Eesti ametitekstide korpus,
maht 500 000 sOnet, igal aastal lisatakse korpusesse u 80 000 s6net, korpus on kasutatav
ainult uurimiseesmdrkidel, korpuse tarkvaralahendustena kasutatakse eesti vahekeele korpuse
olemasolevaid lahendusi) koostamise, korrashoiu ning kasutab neid
1.4. Emakeele Seltsi keeletoimkond:
* arendab keelekorraldusp6him6tteid (koostoos
Eesti Keele lnstituudi, Tartu Ulikoolija Tallinna
Ulikooliga)

2. Ulesanne: anda iihtseid keelenorminguid ja soovitusi:
2.1. Emakeele Seltsi keeletoimkond:

*

koordineerib keelekasutusuurimusi, tellib nendest rilevaateid ja annab norminguid vastavalt
vajadusele
- jdrgib
endale Oigusaktidega pandud tilesandeid, jbtkab 2010.a koostatud tegevuskavast

liihtuvalt fia seda vajadusel tdiendades) hddlduse (k,a eri keelte nimehadlduse), 6igekirja, s6na- ja
lause6igekeelsuse probleemteemade kdsitlemist

.

n6ustab vajadusel OSi koostajaid

Ulesanne: koostada keelekorraldusvahendeid (Oigekeelsuss6naraamat,
keelekisi raamatud, andmebaasid):
Eesti Keele lnstituut:

3.1.

o

koostab Oigekeelsuss6naraamatu (aastaks 2013)

o

koostab keelenouandekogumikke keskmiselt tiks iga nelja aasta jooksul)

a

koostab kohanimede andmebaasi KNAB

o

jdtkab rahvaste ja keelte nimetuste andmebaasi Linguae tdiendamist
Tartu keelehooldekeskus :

3.2.
a

jdtkab keelehooldevahendite viljaandmist (2 tnikist aastas)

a

tagab vdljaannete kdttesaadavuse (kaaludes keskuse arendamist sihtasutuseks mis
v6imaldaks viljaannete mti0ki, toetuste saamist ja vlhendaks partneritele makstavat
tildkulul6ivu)

Ulesanne: jiitkata iildist keelehoolet, sealhulgas tekstihootet: tasuta avalikku
keelenOuannet mitmes kanalis (telefonitsi, meiliv6i kirja teer, veebis),

keelekorralduskursusi, avalikke esinemisija kirjutisi; t6hustada keeleabi saamise
v6imaluste tutvustamist:

4.1.

.

o
o
o
o

Eesti Keele lnstituut:
tagab tildise tasuta keelen6uande jdtkumise (eeskitttelefonitsija e-posti teel), aastas u
7 000 keelen6uannet, 2011-2017 -49 000.
lisab keelehooldematerjali instituudi kodulehele (Keelen6uvakk, valikn6uanded,
keelenOukogumikud jm)
tutvustab keeleabi saamise v6imalusi bro5tiriride, kodulehe, ajakirjanduse kaudu
jitkab keelehooldepublikatsioonide valjaandmist (publikatsioonide jdrjekord v6ib
muutuda): Keelekorralduse kdsiraamat koostoos Emakeele Seltsi keeletoimkonnaga
(2015), Kirjakeele teataja lll (2017)

jdtkabavalikke keelekorraldusalaseidesinemisi

4.2. Tartu keelehooldekeskus:

o
o
o

4.3.

o

4,4.

o

jdtkab halduskeele ja ajakirjanduskeele tdienduskoolituse (k.a jdtkukoolitus) korraldamist

jitkab keelehooldetnikiste avaldamist (sh kohanimede kohakdinete kasutamisest)
arendab koost6od Eesti Rahvusringhddlinguga (valik ERR| keelehooldeartiklitest (2012),
nimede hddlduss6nastik (201 3), nimede kohakdinete kasutamine)

V6ru lnstituut:
teeb koostood ERRiga keeleminutite sisustamisel (kisitledes v6rdlevalt kirjakeelt ja eesti
keele teisi variante)

EestiRahvusringhidling:
jdtkab kuulajate tildist keelealast harimist (sh Vikerraadio
,,Keeles6num" jalvoi sama
ttiripi saated teistes programmides)

o

tootab vilja ja rakendab tiheda regulaarsusega, ltihikeses ja koituas vormis (1-2 min)
keelen6uformaadi laiale kuulajaskonnale (2012) - selle riheks teljeks v6iks olla v6rdlus
kirjakeele ja eesti keele teiste variantide vahel, k.a k6ne ja mitteformaalne suhtlus

5.

Ulesanne: tagada keelekorraldusalane vilja- ja tiiiendus6pe k6rgkoolides:
Tartu Ulikool

5.1.

o
o

o
o
5.2.

o
o
e
o
.

6.

jdtkab keelekonalduslike kursuste Opetamist
v6tab doktorantuuri keelekorraldushuvilisi tili6pilasi (kasutades sihtstipendiumi ning
programmi,,Eesti keel ja kultuurimdlu")
soodustab keelekorralduslike tiliOpilasuurimuste kirjutamist (alates 2011.a)

taotleb 1-2 stipendiumi keelekorralduse teooria edendamiseks

Tallinna Ulikool:
jdtkab keelekonalduslike kursuste (keelekorralduse ajalugu ning keelekonaldus,
keelehoole ja nimekonaldus) Opetamist
otsib v6imalusi keelekorraldusalaste teoreetilisemat laadi kursuste dpetamiseks
taotleb 2 stipendiumidoktorantidele, kes hakkaksid tegelema keelekonalduse teooria
edendamisega
soodustab keelekorralduslike rili6pilasuurimuste kirjutamist (alates 2011.a)
tagab vastavuse TLU arengukava ja ,,Eesti keele arengukava 2011-2017' vahel,
esitades ettepanekud TLU uue arengukava koostamiseks hiljemalt 2013.a

Ulesanne:

jilgida nimeseaduse ja kohanimeseaduse m6ju iihiskonnale ja vajaduse korral

neid seadusi tdiendada:

6.1. Siseministeerium (isikunimekomisjon,
7

.

o

kohanimen6ukogu):

tdiendab kohanimeseadust (2011)

Ulesanne: saavutada driseadustiku tdiendamine drinimede keelsust reguleerivate

punktidega:

7.1. Tartu Ulikool:

o

7.2.

o

8.

teostab irinimede uuringu (HTMi toetusel) bakalaureuse- ja magistritoo vormis (igal
aastal vihemalt 1 bakalaureusetoo ja 5 aasta jooksul vbhemalt 1 magistritoo)

Tallinna Ulikool:
teostab drinimede uuringu (HTM| toetusel) bakalaureuse- ja magistritoo vormis

Ulesanne: saavutada kogu riigis iihtlustatud koha- ja isikunimede kasutus, muu hulgas
isikunimede lihtsetele reeglitele allutatud mliramine ja fikseerimine riiklikes registrites

ja andmebaasides ; kohanimede, eriti katastriliksuste n imede korrastamine:
EmakeeleSeltsikeeletoimkond:
jitkab nimede Oigekirjareeglite, timberkirjutusreeglite viljatootamist ja soovituste

8.1.

o

andmist

8.2.

o
o

Siseministeerium (isikunimekomisjon, kohanimenoukogu):
kujundab tihtse arusaama isikunime kohaldamise reeglitest
viib katastritiksuste nimed vastavusse tdnapdeva kirjaviisiga, kontrollib vOOrkeelseid
nimesid

8.3.

.

Maa.amet:
viib katastritiksuste nimed vastavusse tdnapbeva kirjaviisiga, kontrollib voorkeelseid
nimesid

8.4.

V6ru lnstituut:

o

korrastab L6una-Eestisoonimed koos kohanimen6ukogu ja Keskkonnaministeeriumi

info{ehnokeskusega (201 1)

o

konastab vooluvete nimed kagu pool Emaj6ge ja Vdikest Emaj6ge koostoos
kohanimen6ukogu ja Keskkonnaministeeriumi info-tehnokeskusega (2012,2013)

o

korrastab aadressinimesid (sh bussipeatuste nimesid), n6ustab kohalikke omavalitsusi
teede ja tiinavate nimetamisel - koostoos kohanimenOukogu ja koharike
omavalitsustega

9.

Ulesanne: koostada nimekorralduskdsiraamatuid, teha nimekasutuse ekspertiise,

selgitada avalikkusele nimekorralduse eesmirke ja tilesandeid:
Eesti Keele lnstituut:

9.1.

o

koostab kohanimemidraja kdsiraamatu kohalikele omavalitsustele

o

koostoos

annab nimeteadusliku usaldusasutusena arvamusi koha- ja isikunimede kohta, ldhtudes
nimeseaduses ja kohanimeseaduses esitatud nOuetest

.

selgitab iildsusele nimekonalduse eesmdrke, osaledes iga-aastase kohanimepdeva
konaldamisel

9.2.

Siseministeerium:

o

osaleb kohanimemiiraja kdsiraamatu koostamisel koos Eesti Keele lnstituudiga ja
VOru lnstituudiga (kirjastajana)

9.3.

Voru lnstituut

o
o

n6ustab katastrinimede korrastamist

-

koostoos kohanimeregistri ja maakatastriga

teeb koostoos Rahvusringhddlinguga teavitus- ja selgitustood eesmirgiga muuta
rahvalik kohanimekasutus ametlikuks

o
'.-

-

Siseministeeriumi ja V6ru lnstituudiga

teeb koostdod Eesti Keele lnstituudiga kohanimemdiraja kisiraamatu koostamisel
(koostades peattikid n imevaliku p6h imotetest ja kohan imede ailikatest)

9.4.

EestiMaaiilikool, EestiKunstiakadeemia:

o

alustavad nimekonalduse Opetamist maakorralduse, arhitektuurija planeerimise
erialadel

10. Ubsanne: koostada nimede siilimist tagavaid andmebaase (sh kohanimede,
isikunimede, nimede hddlduse jm andmebaasid) ja teatmikke (nt kohanimeraamat),
ajakohastada olemasolevaid nimekogusid:

10.1.

o
r
o
o

Eesti Keele lnstituut:
tdiendab normitud kohanimede andmebaasi KNAB (u 5000 kirjega aastas)
tootab vdlja isikunimede andmebaasi p6him6tted ja alustab selle koostamist
koostab Eesti kohanimeraamatu (2013. a l6puks) koostods V6ru lnstituudi, Eesti
Kirjandusmuuseumi jt asutustega
digiteerib EKI suure kohanimekartoteegi (500 000 sedelit; hiljemdt 2015. aasta l6puks)

10.2.

o

Maa.amet:

tdiendab riiklikku kohanimeregistrit

10.3. V6ru lnstituut:

. o

tdiendab V6rumaa kohanimede andmebaasiAVKA, liites sellega muude piirkondade
nimesid (ajalooline V6nnu kihelkond (2011),Setumaa (2013) jm)

.

osaleb Eesti kohanimeraamatu koostamisel koos Eesti Keele lnstituudiga, keskendudes
VOrumaa, Setumaa ja L6una-Tartumaa kohanimedele

10.4.

.
o

Eesti Rahvusringhdiiling:

Algatab ja teeb elektrooniliselt kdttesaadavaks nimede

hiilduse andmebaasi (2013)
Koostoos ESi keeletoimkonnaga jitkab tood nimede hddldussoovituste vdljatootamisel
(kujundades v66mimede osas vastavad tildjuhised ja praktilised kasutusreeglid eri
keeltele ning keelet0ripidele)

