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1.

AVP 2018–2020 koostamine

Merilin Truuväärt tutvustas uue AVP tegevuskava koostamise põhimõtteid ja ettepanekut
ajakava kohta. Tegevuskava koostamisel on ettepanek lähtuda taaskord fokuseerituse ja
partnerluse põhimõtetest:
Fokuseeritus
§
Prioriteetide, lubaduste ja tegevuste arv võiks jääda samasse suurusjärku, nagu kehtivas
tegevuskavas (praeguses tegevuskavas vastavalt 2, 4 ja 9).
§
Tegevused peavad olema piisavalt konkreetsed ning rakendatavad tegevuskava
elluviimise perioodil, samas ambitsioonikad ning potentsiaalselt suure mõjuga.
§
Fokuseeritust soovitab ka rahvusvaheline tugiüksus.
Partnerlus
§
Iga osaleja võtab endale tegevuskavas kohustusi.
§
Pakutud tegevused peavad olema läbi räägitud nende tulevaste rakendajatega.

Järgnes arutelu. Üldjoontes olid koordineeriva kogu liikmed põhimõtetega nõus.
§
Rõhutati, et tegevuste mõjusus ja asjakohasus avatud valitsemise edendamisel on
olulised.
§
Küsimusi tekitas ka tegevuste kahe aasta piiresse mahtumise nõue. Tegevus ise võib olla
pikem, kuid verstapostid peavad selgelt esile tooma, mida jõutakse teha tegevuskava
elluviimise perioodil.
§
Küsimusi tekitas ka osaleja mõiste partnerluse punkti all. Liia Hänni hinnangul on
tegemist Vabariigi Valitsuse tegevuskavaga, millele kaasa aitajate ring on märgatavalt laiem
kui siin laua taga istuv seltskond.
§
Riigisekretäri hinnangul peavad tegevused olema vastutaja mõjutada. Valitsus saab
panna ülesandeid vaid ministeeriumidele. Eelmiste perioodide tegevuskavas on aga ülesandeid
ka Riigikogul ja kohaliku omavalitsuse üksustel. Seetõttu on tegevuskava valitsusasutuste,
parlamendi, kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste kokkulepe, mille kinnitab valitsus.
§
Läbirääkimise nõue on oluline, et väldiksime olukorda, kus on palju vahvaid mõtteid,
kuid need on rahastaja või tegeliku elluviijaga läbi rääkimata.
Ajakava:
Riigikantselei pakkus välja AVP 2018–2020 väljatöötamise ajakava.
Aeg
13.03.2018

Tegevused
AVP koordineeriva kogu
kohtumine

13.03 –
12.04.2018

Avalik ideekorje

13.04 –
8.05.2018

Ideede arutelud vabaühenduste ja
potentsiaalsete elluviijatega.
2018–2020 tegevuskava teksti
koostamine

7.05 –
11.05.2018
8.05.2018

AVP nädal

14.05 –
03.06.2018
Juuni keskpaik

AVP 2018–2020 tegevuskava
eelnõu avalik konsultatsioon
AVP koordineeriva kogu
kohtumine
AVP tegevuskava esitamine
Vabariigi Valitsusele

19.06.2018

August 2018
Juuli 2018 –
juuni 2020

AVP koordineeriva kogu
kohtumine

Tegevuskava esitamine
rahvusvahelisele tugiüksusele
Tegevuskava elluviimine

Tulemus
AVP 2018–2020 tegevuskava
koostamise protsessis ja
põhimõtetes on kokku lepitud
Kokku on kogutud ettepanekud
avatud partnerluse edendamiseks
aastatel 2018–2020
Esitatud ideed on läbi räägitud ja
koordineerivale kogule on esitatud
ettepanek tegevuskava
prioriteetide, lubaduste ja
tegevuste kohta
Teadlikkus avatud valitsemisest on
suurenenud
Kokku on lepitud tegevuskava
prioriteetides, lubadustes ja
tegevustes

Tegevuskava on saanud heakskiidu
ja esitatud AVP rahvusvahelisele
tugiüksusele

Tegevuskava lubadused on täidetud

Ajakava ettepanek leidis toetust. Arutelu käigus puudutati järgmisi küsimusi:

§
Tekkis küsimus, kas siduda AVP tegevuskava koostamine poliitilise päevakorraga ning
riigireformi tegevuskavaga. Kavade suurema seostamise teeb keeruliseks asjaolu, et
riigireformi tegevuskava on konkreetse valitsuse tegevuskava. Aasta pärast on valimised ning
ametisse astub uus valitsus. Samuti on käesolev AVP tegevuskava ja riigireformi tegevuskava
omavahel kooskõlas.
§
Avatud valitsemise temaatika tugevam tõstatamine poliitilisel tasandil on vajalik. Tihti
jäävad mõjud analüüsimata ja osalised kaasamata koalitsioonileppe detailsuse ja tähtaegade
tõttu. Tänu eelnõude infosüsteemile on kõigil vähemasti võimalik sõna sekka öelda.
Tegutseme selle nimel, et tuua kaasamist varasemaks ja muuta see vähem formaalseks.
§
EMSLi ettepank oli korraldada vabaühenduste ja riigi ideekorje ühiselt. Lepiti kokku, et
ideekorje kanalid võivad olla erinevad. Ümarlaua roll on koondada ja edastada vabaühenduste
tugevamad ettepanekud. Riigikantselei koondab riigiasutuste mõtted. Ideed tuleks siiski
ühiselt läbi rääkida. Riigikantselei teeb laekunud ideede põhjal tegevuskava eelnõu
ettepaneku, mida järgmisel korral arutatakse.
Otsus:
1)
Koostada uus AVP 2018–2020 tegevuskava vastavalt kokkulepitud ajakavale ning
esitada see hiljemalt 31. augustiks rahvusvahelisele tugiüksusele.
2)
Järgida tegevuskava koostamisel fokuseerituse ja partnerluse põhimõtteid.

2.

AVPga seotud sündmused ja tähtajad

Merilin Truuväärt andis ülevaate AVPga seotud sündmustest.
§
Jaanuar – aprill: rahvusvahelise juhtkomisjoni valimised. 16. märtsini on võimalik
kandideerida. Valimised toimuvad 23. märtsist 22. aprillini.
https://www.opengovpartnership.org/about/ogp-steering-committee/elections
§
Märts – august: uue AVP tegevuskava koosloomine. 31. augustil tuleb tegevuskavad
saata AVP tugiüksusele ülevaatamiseks ja tagasiside andmiseks.
§
7.–11. mai: rahvusvaheline avatud valitsemise nädal. Üleskutse korraldada AVP
tegevuskava koostamisega seonduvaid üritusi ning laiemalt avatud valitsemist soodustavaid
üritusi.
§
17.–19. juuli: OGP’s 5th Global Summit (Tbilisi, Gruusia).
§
30. november: AVP 2016–2018 lõpparuande esitamine rahvusvahelisele tugiüksusele.
Otsus:
1)
Võtta ülevaade teadmiseks.
2)
Paluda Välisministeeriumil ja AVP ümarlaual vahetada omavahel infot
rahvusvahelistel üritustel osalemise kohta, et tagada Eesti hea esindatus.
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