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Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade Avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava 2012-2014 elluviimisest;
2. AVP koorineeriva kogu ülesanded ja töökord.

1. Ülevaade Avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava 2012-2014 elluviimisest
Agris Peedu, Janek Rozov, Juhani Lemmik ja Olari Koppel tegid ülevaate tegevuste
hetkeseisust ja edasistest sammudest. Andrei Liimets viitas AVP ümarlaua
seisukohale, et vastavalt AVP tegevuskavale (peatükk 5) on vajadus töötada välja ja
leppida kokku formaadis, milles kirjeldatakse 1-2 lehel kõik AVP tegevused nende sisu
paremaks mõistmiseks. Formaat peaks sisaldama konkreetselt seatud verstaposte ja
tulemuslikkuse
hindamise
indikaatoreid
edasimineku
hindamiseks.
Riigikantselei kutsub detsembri esimeses pooles huvitatud osapooled arutama
poliitikakujundamise avatumaks muutmise algatuste (tegevused 1.1.-1.3., 2.1.) üle.
Tegevuse 3.1. „Kaasamis- ja osalusmeetodite ja parima praktika kättesaadavaks tegemiseks
juhtnööride andmine protsessi elluviijatele vastavalt poliitikakujundamise olukordadele (nt
interaktiivne veebileht näidete-meetoditega)“ puhul väljendati arvamust, et uue veebilehe
tegemine ei pruugi olla parim lahendus. Alternatiivina pakuti välja idee heade
kaasamispraktikate tunnustamisest.

Otsus:
1. Võtta ülevaade teadmiseks.
2. Tagada, et järgmiseks korraks oleks tehtud tegevuskavaga ette nähtud kõigi tegevuste 1-2leheküljelised lahtikirjutused, mille ettevalmistamisse kaasata ka partnereid. Kõigile
tegevuste eest vastutajatele saadetakse AVP ümarlauaga läbi räägitud tegevuste kajastamise
vorm. Tegevuste lahtikirjutused saadetakse kogu liikmetele aegsasti enne järgmist
koosolekut.
2. AVP koorineeriva kogu ülesanded ja töökord
Ülesanded
AVP koordineeriva kogu tegevuskavast tulenevatele ülesannetele lisaks tegi Riigikantselei
ettepaneku kaaluda kahte täiendavat ülesannet:
1. Haldusvõimekuse prioriteetse suuna poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise meetme
raames kaasamise projektiettepanekute läbiarutamine.
Meetme „poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ kavandis on ette nähtud järgmine
kaasamistegevuste rahastamise otsustamise korraldus:
Kaasamistegevuste rahastamine otsustatakse järgmiselt:
1) Riigikantselei esitab koostöös ministeeriumide ja/või vabaühendustega koostatud tegevuse
kirjelduse selleks riigisekretäri moodustatud komisjonile, kes saab esitada täiendus- ja
parandusettepanekuid.
2) Komisjon koosneb võrdsel alusel valitsusasutuste ja valitsusväliste partnerite esindajatest.
Komisjoniliikme osalusel valminud tegevuse kirjelduse arutelus vastav komisjoniliige ei osale.
3) Pärast täiendus- ja parandusettepanekute läbitöötamist ja vajadusel täiendatud tegevuse
kirjeldust esitab Riigikantselei selle komisjonile informatsiooniks enne tegevuse elluviimisega
alustamist.
Seega ei ole komisjonil otsustuspädevust. Põhjendused selleks on järgmised:
1) Komisjoni liikmetel või nendega seotud organisatsioonidel säilib võimalus osaleda nii
tegevuste ettevalmistamises kui ka tegevuste läbiviimiseks korraldatud hangetes, tekitamata
huvide konflikti;
2) Perioodil 2015-2020 on ette nähtud rahastada seitse kaasamisprojekti (keskmiselt umbes üks
aasta kohta), seetõttu ei toimu nende valik konkursipõhiselt. Eesmärk on teha asju, mille
vajaduse suhtes valitseb lai üksmeel ning mis oleksid piisavalt suured ja ambitsioonikad, tuues
kasu paljudele osapooltele, mitte ei lähtuks üksikute organisatsioonide spetsiifilistest
vajadustest. Seetõttu on ülesanne arendada projektiideid võimalikult heaks enne nende
elluviimisega alustamist, milles komisjoniliikmete panus on väga väärtuslik
2. Kaasamise hea tava nõuandva kogu rolli määratlemine ja töö koordineerimine
Vastavalt Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 rakendusplaanile on Riigikantselei
ülesanne „Kaasamise hea tava nõuandva kogu rolli määratlemine ja töö koordineerimine“.
Riigikantselei esitas ettepaneku kaaluda Kaasamise hea tava nõuandva kogu rolli võtmist AVP
koordineerivale kogule.
Põhiküsimus enne vastava kogu moodustamist on selles, kas tuntakse üldse vajadust sellise
nõuandva kogu järgi? Kohalviibinute ja AVP ümarlaua seisukoht on, et sellist eraldiseisvat
kogu ei ole vaja.

Otsus: Mitte laiendada AVP koordineeriva kogu ülesandeid.
Töökord
Otsus: Juhinduda järgnevast koordineeriva kogu töökorrast:
1. Koosoleku kutsub kokku ja päevakorra määrab koosoleku juhataja, ettepanekud
päevakorra kohta esitatakse Riigikantselei strateegiabüroole.
2. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, orienteeruvalt kord kvartalis.
3. Materjalid saadetakse ette aegsasti (nt nädal enne koosolekut).
4. Asendusliikmete osalemine on lubatud.
5. Kogu otsused tehakse konsensuse alusel.
6. Riigikantselei teeb postiloendi, mille kaudu infot edastada, küsimusi püstitada, ideedele
tagasisidet küsida jms.
7. Koordineeriva kogu kohtumiste kokkuvõtted tehakse AVP veebilehel valitsus.ee/avp
avalikuks.
Järgmine AVP koordineeriva kogu koosoleku toimumise aeg on 6. jaanuar 2015.
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