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Sissejuhatus 
 
MTÜ Eesti NATO Ühingu (edaspidi EATA) arengukava (edaspidi Arengukava) on strateegiline 
raamdokument EATA tegevuse planeerimiseks ja sihipäraseks korraldamiseks. 
Arengukava määratleb EATA missiooni, visiooni, põhieesmärgid, tegevussuunad ja nende 
rakendamise alused aastani 2018. 
Arengukava elluviimist hinnatakse iga-aastaselt nõukogu poolt. Arengukava täiendavad  iga-
aastased tegevuskavad, mis püstitavad tööülesanded jooksvaks tegevusaastaks. 
 
I EATA MISSIOON JA VISIOON 
 
Missioon 
 
EATA missiooniks on suurendada ühiskondlikku toetust Eesti NATO liikmelisusele; tõsta Eesti 
avalikkuse teadlikkust kollektiivkaitse toimemehhanismidest ning NATO, EL ja Eesti 
julgeolekupoliitikast; edendada rahvusvahelist koostööd kaitse- ja julgeolekupoliitika vallas; 
tutvustada Eesti seisukohti ja huvisid kaitse- ja julgeolekuküsimustes nii siseriiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil; toetada integratsiooni ja üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas ning 
edendada rahvusvahelist stabiilsust ja julgeolekut. 
 
Visioon 
 
Aastaks 2018 on EATA laiapõhjaline, erinevaid eksperte, organisatsioonide ning sidusrühmade 
esindajaid ühendav liikmesorganisatsioon, mille tulemuslik tegutsemine väljendub Eesti 
avalikkuse positiivses ja teadlikus hoiakus kaitse- ja julgeolekupoliitika eesmärkidesse, sh 
kasvanud teadlikkuses NATOst ning Eesti aktiivsest liikmelisusest euroatlantilises 
julgeolekukoostöös. 
 
EATA eesmärkideks on: 
 
- pakkuda avatud ning kaasavat foorumit kaitse- ja julgeolekupoliitika rolli ning olulisuse teemadel 
arutlemiseks; 
- tugevdada riigi ja kodanikuühenduste vahelist koostööd ning anda kodanikuühiskonna panus 
kaitse- ja julgeolekupoliitika väljatöötamisse ning konsensuskultuuri arendamisse; 
- toetada sidusust, integratsiooni ja üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas, kasutades selleks nii 
eesti, vene kui ka muid keeli; 
- kaasata noori julgeolekuvaldkonna aruteludesse ning tagada kvaliteetne teemakajastus 
koolides; 
- jagada NATO ja EL liikmesriikide ning partnerriikide hulgas Eesti riikluse arendamise ning 
reformide elluviimise kogemust ning tutvustada NATO-t ja kollektiivkaitset; 
- selgitada Eesti ühiskonnas siseriikliku laiapindse riigikaitse ja rahvusvahelise kollektiivkaitse 
sidusust. 
 
EATA tugevus 
 
EATA on kodanikuühendus, mis 
- liidab kaitse- ja julgeolekuvaldkonnast aktiivselt huvitatuid; 
- pakub avatud ja kaasavat foorumit ning uuemat informatsiooni, arutlemaks asjatundlikult kaitse- 
ja julgeolekupoliitika rolli ja olulisuse üle nii eesti-, vene- kui ka muudes keeltes; 
- edendab rahvusvahelist stabiilsust ja julgeolekut, jagades aktiivselt sellealaseid valdkondlikke 



 
kogemusi teiste riikidega, sh arengukoostöö sihtriikidega; 
- on usaldusväärne partner avalikule sektorile, esindades kodanikuühiskonna panust Eesti 
rahvuslike julgeolekumõtete väljatöötamises ning panustades aktiivselt sellesisuliste ürituste 
korraldamisse; 
- on aktiivsel liikmelisusel põhinev valdkonna kompetentsikeskus; 
- toetab noorte kaasatust valdkonna aruteludesse ning arengusse, edendades vastavat õpetajate 
täienduskoolitust. 
 
EATA ainulaadsus 
 
EATA on kodanikuühiskonda aktiivselt kaasav organisatsioon, mis arendab dialoogi kaitse- ja 
julgeolekuküsimustes NATOga seotud institutsioonide, avaliku sektori, erialaekspertide ja 
avalikkuse vahel. 
 
Seosed teiste arengukavade ja põhimõtetega 
 
EATA tegevus: 
- lähtub ja arvestab Eesti, NATO ja EL valdkondlikke strateegilisi suundumusi ja 
dokumente; 
- lähtub oma tegevustes Kaasamise Heast Tavast; 
- lähtub Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioonist; 
- lähtub Vabatahtliku Tegevuse Arengukavast; 
- on kooskõlas Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega. 
 
II TEGEVUSSUUNAD JA PÕHIEESMÄRGID 
 
EATA strateegilised tegevussuunad on: 
Teavitamine ja kaitse- ning julgeolekupoliitika valdkonna tutvustamine ja riigikaitselise mõtte 
arendamine. 
Liikmete ja vabatahtlike aktiivne kaasamine ning koostöö arendamine teiste sama valdkonna 
organisatsioonidega. 
Rahvusvaheline tegevus, kontaktide loomine oma valdkonna institutsioonide ja 
organisatsioonidega. 
Organisatsiooni arendamine. 
 
Tegevussuund 1: Teavitamine ning kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonna tutvustamine. 
 
Eesmärk 1.1. Suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust NATOst ja kollektiivkaitse 
toimemehhanismidest ning seotusest Eesti iseseisva laiapindse riigikaitsega. Konsolideerida ning 
levitada vastavat teavet ja kompetentsi. 
Eesmärk 1.2. Ärgitada Eesti elanikke ja sidusrühmi valdkondlikel teemadel kaasa mõtlema ning 
lähendada vene keelt emakeelena kõnelevaid Eesti elanikke NATO ja riigikaitsetemaatikale. 
Eesmärk 1.3. Kasvada kaitse- ja julgeolekuteemade peamiseks infoallikaks, teadmuslevitajaks 
ning arvamusliidriks valitsusvälises sektoris. 
Eesmärk 1.4. Kaitse- ja julgeolekualase debati edendamine ja kodanikuühiskonna sisendi ning 
tagasiside andmine Eesti kaitse- ja julgeolekupoliitika väljatöötamisse. 
Eesmärk 1.5. Olla professionaalne, aktiivne ja tunnustatud partner avalikule sektorile valdkonna 
arendamisel. 
 
Eesmärkide saavutamiseks EATA: 
- Korraldab seminare liikmetele ja vabatahtlikele valdkondlikel teemadel; 
- Korraldab õppevisiite; 
- Korraldab “Räägime NATOst” seminare koolides; 



 
- Teeb aktiivset koostööd ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatega, sh õppematerjalide 
väljaarendamisel ning koostamisel; 
- Korraldab iga-aastast “Mudel NATO” simulatsiooni; 
- Avaldab ja vahendab arvamusartikleid, uuringuid, mõttepabereid ja muid infomaterjale 
valdkondlikel teemadel; 
- Suurendab EATA tegemiste ja sündmuste meediakajastust; 
- Uuendab kommunikatsioonistrateegiat; 
- Arendab ja tihendab koostöösuhteid valdkonna avaliku sektori asutustega; 
- Arendab valdkondliku koostöövõrgustikku, sh rahvusvahelist mõõdet; 
- Konsolideerib ja süstematiseerib kodanikuühiskonna sisendit ning annab otsustajatele 
tagasisidet Eesti julgeolekupoliitika teemal; 
- Arendab ja uuendab pidevalt EATA facebooki ja kodulehekülge; 
- Korraldab koostööpartneritele töörühmakohtumisi, siseseminare jm koostööüritusi; 
- Vajadusel toetab ja panustab koostööpartnerite tegevustesse kompetentsi ja vabatahtlikega. 
 
Peamised teemad, millele EATA keskendub: 
- Eesti kaitse- ja julgeolekupoliitika ning vastavad strateegiad; 
- NATO, sh sõlmküsimused, erilise rõhuga kollektiivkaitsele; 
- NATO koostöö teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
- Eesti osalus sõjalistel- ja tsiviilmissioonidel; 
- Uued ohud ja neile reageerimise strateegiad; 
- Naised ja julgeolek; 
- Laiapõhjaline lähenemine, sh. laiapindne riigikaitse ja turvalisus; 
- Eesti riigikaitse stabiilne rahastamine; 
- Arengukoostöö edendamine ja Eesti kogemuse jagamine. 
 
Tegevussuund 2: Liikmete ja vabatahtlike aktiivne kaasamine ning koostöö arendamine 
teiste sama valdkonna organisatsioonidega. 
 
Eesmärk 2.1. Liikmete ja vabatahtlike aktiivne kaasamine EATA tegevustesse, sh 
kodanikualgatuse, vabatahtlikkuse ja konsensuskultuuri arendamine. 
Eesmärk 2.2. Liikmeskonna jätkusuutlik arendamine ja toetamine. 
Eesmärk 2.3. Koostöö arendamine teiste sama valdkonna organisatsioonidega. 
 
Eesmärkide saavutamiseks EATA: 
- Väärtustab igat liiget ja vabatahtlikku ning hindab kõrgelt kõigi panust; 
- Arendab välja liikmeprogrammi; 
- Hoiab ennast kursis oma liikmete ja vabatahtlike soovide ning vajadustega, viies mh läbi 
vastavaid rahulolu-uuringud ja korraldades koostööd edendavaid tegevusi; 
- Korraldab mitmekülgseid ja kvaliteetseid seminare ning koolitusi; 
- Kajastab oma liikmete valdkondlikke tegevusi, arvamusi jms; 
- Võimalusel kaasab oma meeskonda ka rahvusvahelisi vabatahtlikke; 
- Viib läbi koostööprojekte teiste sama valdkonna organisatsioonidega. 
 
Tegevussuund 3: Rahvusvaheline tegevus 
 
Eesmärk 3.1. Eesti kogemuse jagamine ning NATO kollektiivkaitse-alane teavitustegevus 
partnerriikide avalikkusele. 
Eesmärk 3.2. EATA on välispartnerite võrgustikku omav ja oluliste katusorganisatsioonidega 
tihedalt koostööd tegev organisatsioon. 
 
Eesmärkide saavutamiseks EATA: 
- Tihendab koostööd partnerriikidega jagamaks Eesti kogemust, sh rahvusvaheliste projektide 



 
abil; 
- Loob ja tihendab kahe- ning mitmepoolseid koostöösidemeid valdkondlike organisatsioonidega; 
- Korraldab rahvusvahelisi seminare ja kohtumisi valdkonna aktuaalsetel teemadel; 
- Kasutab rahvusvahelisest suhtlusest saadavaid kogemusi ja väliskoolituse võimalusi oma 
liikmete ning EATA kui organisatsiooni arendamiseks. 
 
Tegevussuund 4: Organisatsiooni arendamine 
 
Eesmärk 4.1. EATA on professionaalselt toimiv, strateegiliselt mõtlev ja arengusihte seadev, 
stabiilse rahastusega ning selge tulevikuvisiooniga kaitse- ja julgeolekupoliitikat kajastav ning 
arendav organisatsioon. 
 
Eesmärkide saavutamiseks EATA: 
- Katab kõik olulisemad tegevussuunad konkreetsete vastutajatega; 
- Nõukogu panustab aktiivselt nii juhatuse kui tegevbüroo arengusse; 
- Töötab stabiilse rahastuse nimel, mis võimaldab kindlustunnet uute algatuste elluviimisel, 
strateegiliste eesmärkide saavutamisel ning tegevuskava rakendamisel; 
- Arendab välja organisatsiooni tegevustest ja vajadustest lähtuva hindamismudeli, millega 
tulemuslikult analüüsida organisatsiooni tegevuste kvaliteeti, mõjusust ning tõhusust; 
- Tagab organisatsioonilise arengu järjepidevuse, säästliku majandamise ja püsiva tulubaasi, 
mille hulka kuuluvad riiklik tegevustoetus, põhiprojektid, erasektori ressursside suurem 
kaasamine jms ning vastutustundliku tegevuse. 
 
III ARENGUKAVA RAKENDAMINE 
 
Arengukava elluviimise ja juhtimise eest vastutab EATA juhatus, kes annab vähemalt kaks korda 
aastas Nõukogule ülevaate arengukava rakendamisega seotud asjaoludest, sh vajalike rahaliste 
ressursside olemasolust. 
Juhatus koostab arengukavast lähtuvalt iga-aastased tegevuskavad Nõukogule kinnitamiseks. 
Nõukogu koordineerib, sh algatab arengukava täiendamise ja muutmisega seonduvaid küsimusi 
ning jälgib arengukava rakendamist ja vastavust seatud eesmärkidele. 
Nõukogu vastutab üldkoosoleku ees EATA eesmärkide järgimise eest, suunates ja kontrollides 
juhatuse tööd, sh on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees arengukava õigeaegse ja efektiivse 
elluviimise eest. 
Nõukogu seisab heas koostöös juhatusega arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste 
ressursside eest. 
 
Arengukava kinnitatud 04.10.2012.a. 
 
Arengukava muudetud Eesti NATO Ühingu üldkogu otsusega 18.02.2016.a. 


