Tegevus 1.4. Ühtse vormi väljatöötamine
märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete
esitamiseks avaliku võimu asutustele eesti.ee
portaali kaudu
Vastutab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi Infoühiskonna
teenuste arendamise osakonna juhataja Janek
Rozov (janek.rozov@mkm.ee, tel 625 6364)

Tegevuse eesmärgiks on lahendada olukord, kus teabeväravas eesti.ee on erinevatel
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel avaldatud märgukirjade, selgitustaotluste ja
teabenõuete esitamiseks erineva andmekoosseisu ja kujundusega vormid. Samas
reguleerib nende dokumentide esitamist avaliku teabe seadus, märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus.
Eesmärgiks on vormide andmekoosseis ühtlustada.

Tegevuse taust: märgukiri, selgitustaotlus, teabenõue on seaduses sätestatud
vahendid avalikult sektorilt teabe saamiseks ning avalikule sektorile teabe
edastamiseks. Teabevärav eesti.ee kaudu avalikustatakse teavet ning pakutakse
juurdepääsu teenusele. Teabevärav eesti.ee täidab ühtse kontaktpunkti ülesannet.
Teabeväravas eesti.ee pakuvad erinevad avaliku sektori asutused autenditud
kasutajale võimalust esitada neile märgukiri, selgitustaotlus või teabenõue, mis edastatakse asutusele X-tee dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu ja
registreeritakse sel juhul asutuse dokumendihaldussüsteemis automaatselt. Samuti saab samu dokumente esitada mitmete asutuste veebilehel. Kuigi nende
dokumentide esitamise reguleerib seadus, on asutuste poolt välja pakutud vormid erineva andmekoosseisuga. 2013.a on alustatud RIHA-s XML vara: Kiri
(teabenõue, märgukiri, selgitustaotus) koostamise ettepaneku sisestamist. 2012. ja 2013.a koostati MKM-i juhtimisel Dokumendiliigi „kiri“ andmekirjeldus
(märgukiri, selgitustaotlus, teabenõue) Versioon 0.7. Versioon lähtub eelkõige asutuse ning elektroonilise dokumendihaldussüsteemi vajadusest. Vajalik on
edasi arendada kodanikule ja ettevõtjale suunatud vaadet s.h milliseid andmevälju peab eeltäitma riigi infosüsteemis olevate andmetega. 2014.a detsembris
on MKM alustanud projekti „E-vormide analüüs, ühtlustatud mudel ja parendusettepanekud“.
Koostööpartnerid: Projekti „E-vormide analüüs, ühtlustatud mudel ja parendusettepanekud“ raames tellitava töö tellija on MKM. Projekti juhtrühmas on
lisaks MKM-i esindajatele Andmekaitseinspektsiooni, Siseministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti, Kaitseressursside Ameti ja Eesti Linnade Liidu esindajad.
Töö teostamiseks on välja kuulutatud riigihange (nr 157857), mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.01.2015. Analüüsile järgneb vormide ühtlustamine
teabeväravas eesti.ee Riigi Infosüsteemi Ameti juhtimisel koostöös avaliku sektori asutustega.
Tegevuse rahastamise allikas: alustatud tegevust rahastatakse EL Sotsiaalfondi programmist „Eelduste loomine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks IKT
vahendite abil“.

Seosed teiste tegevustega: tegevus on seotud lubaduse 1 tegevustega 1.1, 1.2, 1.3 ning tegevusega 2.1 „Poliitikakujundamise varases etapis info
kättesaadavaks tegemine nii menetluse kui ka osalusvõimaluste kohta“ seeläbi, et teabevärava eesti.ee kaudu on võimalik erinevatele avaliku sektori
asutustele esitada ühtlustatud vormil märgukirju, selgitustaotlusi, teabenõudeid.
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