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Tegevuse peamiseks eesmärgiks on pakkuda kodanikele tegelik ja sisuline võimalus
realiseerida oma õigusi Riigikogus 12. märtsil 2014 vastu võetud „Märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse“ (518 SE)
raames. Seadus andis Eesti alalistele elanikele võimaluse pöörduda Riigikogu poole
ettepanekutega ning eeldada nende ettepanekute menetlemist parlamendis.
Tegevuse korraldajate hinnangul on ettepaneku esitamine vaid aktiivsete kodanike
ühistegevuse resultaat, luua tuleb püsivõimalus kodanike sisulise õigusloome ja
arutleva demokraatia edendamiseks.

Tegevuse taust: sellesarnane idee sisaldus 2013. aastal Rahvakogu arutelupäeval vastu
võetud ettepanekute paketis, mis võttis aastaga kehtiva seaduse kuju. Avaliku
infokorje ja arutelu eesmärgil loodud veebikeskkond rahvakogu.ee sobib
põhimõtteliselt ka 518SE rakenduskeskkonnaks, kuivõrd rahvakogu.ee-l on juba
praegu olemas nii ettepanekute sisestamise, nende üle diskuteerimise, sisu modereerimise ja kasutajate/allakirjutanute autentimise funktsioonid. Mõistagi
vajab rahvakogu.ee keskkond mõningast IT-alast kohendamist, muutmaks seda ühtaegu nii kasutajasõbralikumaks kui ka seaduses kehtestatud nõuetele
vastavaks. Keskkonnale on vaja lisada digiallkirjastamist võimaldav liides. Loomulikult ei taotle ega saagi uuenev Rahvakogu taotleda monopoolset seisundit
jõustunud seaduse praktilisel rakendamisel. Küll aga on algatajate sihiks luua võimalikult professionaalne platvorm, kus eesmärgiks pole mitte niivõrd
ideedele ja ettepanekutele allkirjade kogumine, kui eelkõige ettepanekute põhjalik arutelu ja analüüs ning selle tulemusel kõigile seaduses sätestatud
tingimustele vastav rahvaalgatuslik pöördumine. Olemasolevad digitaalsed platvormid ja –võrgustikud seesugust võimalust ei paku, ometi on kodanike
osalemisest riigile oluliste küsimuste arutelus ja seadusemuudatuste algatamises saanud Eesti elu, muu hulgas ka poliitikute ja riigiametnike endi poolt
aktsepteeritud, pärisosa.
Koostööpartnerid: Eesti Koostöö Kogu kui Rahvakogu loomist ja tegevust koordineerinud organisatsioon, valmistab ka kavandatavat arutelukeskkonda ette
koostöös kauaste partneritega, kelleks on Praxis, e-Riigi Akadeemia ja Riigikogu. Lisaks peame vältimatult vajalikuks koostööd sellesarnaseid ettevõtmisi
varem vedanud organisatsioonidega, näiteks keskkonna Petitsioon.ee loojate ja haldajatega. Keskkonna loomiseks vajaliku lähteülesande koostab 2015.
aasta esimeseks kvartaliks kasutajakesksetele veebilahendustele spetsialiseerunud ettevõte Pulse. Lähteülesande põhjal valmivat tööd hakkab
koordineerima SA Eesti Koostöö Kogu.
Tegevuse rahastamise allikas: lähteülesande koostamist rahastab Eesti Koostöö Kogu oma eelarvest, samuti on EKK eelarvest kavas katta veebiplatvormi
programmeerimise ja disainimise kulud. Keskkonna haldamist ja edasisi arendusi, sealhulgas püsikulutusi tööjõule, avalikkuse teavitamisele ja IT-le, on kavas
võimalusel rahastada Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ (alajaotus „kaasamine“).

Seosed teiste tegevustega: kirjeldatud tegevus 2.6. on otsesemalt või kaudsemalt seotud teiste AVP tegevuskava alajaotuses 2. viidatud tegevustega,
samuti tegevusega 1.2., mis näeb ette seniste e-osaluskeskkondade tegevuse analüüsi, sihipärast ümberkorraldamist vastavalt muutunud aja nõudmistele ja
avalikule ootusele.
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