Lisa 1: Ettepanek AVP 2018–2020 struktuuri kohta
Ettepanek tegevuskava struktuuri kohta
Prioriteet 1: avatud, kaasav ja kodanikukeskne poliitikakujundamine
1) Lubadus 1: suurendada kaasamist ja läbipaistvust poliitikakujundamisel
 Tegevus 1.1: läbipaistvat ja kaasavat poliitikakujundamist toetav eelnõude
infosüsteem
Esitajad: Riigikantselei, AVP ümarlaud
Elluviija ja partnerid: Riigikantselei koostöös teiste ministeeriumide, põhiseaduslike
institutsioonide, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, EMSLi ja Koostöökoguga.
Tulemus: Riigikantselei, teiste asutuste ja huvirühmade koostöös töötatakse välja uue
eelnõude infosüsteemi lähteülesanne, sh kirjeldatakse nõuded eelnõude
infosüsteemile.


Tegevus 1.2: kaasava, teadmistepõhise ja kodanikukeskse poliitikakujundamise
oskuste arendamine
Esitaja: Riigikantselei
Elluviija ja partnerid: Riigikantselei koostöös Riigi Tugiteenuste Keskuse,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Praxise, Centari, Velveti ja EMSLiga.
Tulemus: 700 inimest on koolitatud, kaasamine toimub varasemas faasis.



Tegevus 1.3: Riigikogu avatuse suurendamine (läbirääkimisel Riigikoguga)
Esitaja: AVP ümarlaud
Elluviija: Riigikogu (Riigikogule on läinud ettepanek, kuid see on nendega seni läbi
rääkimata)
Tulemus: Info Riigikogu tööst (sh komisjonides arutatavatest küsimustest) on avalik
ja lihtsalt kättesaadav.

2) Lubadus 2: suurendada kaasatust ja läbipaistvust kohalikul tasandil
 Tegevus 2.1: avatud valitsemise juurutamine kohaliku omavalitsuse üksustes
Esitajad: Ümarlaud (E-Riigi Akadeemia), Rahandusministeerium
Elluviija ja partnerid: Rahandusministeerium koostöös Eesti Linnade ja Valdade
Liidu ja E-Riigi Akadeemiaga.
Tulemus: vähemalt 5 omavalitsusüksust on koostanud kohalike ühendustega
koostöös tegevuskava avatud valitsemise partnerluse rakendamiseks ning viivad
tegevusi ellu.


Tegevus 2.2: kohalike avalike teenuste tasemete avalik vaade
Esitajad: Rahandusministeerium
Elluviija ja partnerid: Rahandusministeerium koostöös Riigikantselei, Eesti Linnade
ja Valdade Liidu ja Koostöökoguga.
Tulemus: Ülevaatlik veebi- ja mobiilirakendus, mis võimaldab võrrelda kohalike
teenuste tasemeid omavalitsuste ja teenusegruppide kaupa (tugineb töös olevale
uuringule).

Riigikogule suunatud ettepanek vajab veel osaliste vahel läbirääkimist ning selle kajastamine
tegevuskavas ja täpne fookus sõltub arutelude tulemusest.

Ettepanekust väljajäänud tegevused
Tegevus: strateegilise partnerluse praktika levik
Esitaja: Ümarlaud
Elluviija: Siseministeerium
Tulemus: Strateegilise partnerluse praktika levik
Miks jätta välja: Tegevuse fookus ning seos AVP eesmärkidega ei ole veel selge. Tegevuse
rakendamine võiks toimuda kodanikuühiskonna arengukava raamides.
Tegevus: Avalikele (e)teenustele kvaliteedinõuded
Esitaja: Ümarlaud
Elluviija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tulemus: Avalikele (e)teenustele on seatud kvaliteedinõuded
Miks jätta välja: IRM aruande hinnangul on avalike teenuste arendamine AVP
prioriteetidega nõrgalt seotud. Osa pakutud ettepanekust on juba lahendatud teabehalduse
määruse vastuvõtmisega.
Tegevus: korruptsiooni ennetamise ja sisekontrollisüsteemi kujundamise juhendamine
kohaliku omavalitsuse üksustes
Esitajad: Rahandusministeerium
Elluviija: Rahandusministeerium
Tulemus: KOVdel võimalus taotleda toetust oma sisekontrollisüsteemi kujundamiseks
Miks jätta välja: Tegevuse rakendamine võiks toimuda korruptsioonivastase strateegia
raamides.
Tegevus: osalusdemokraatia mõtestamine ja digipädevuste arendamine koolihariduses
Esitajad: Kaarel Haav (Haridusfoorum)
Elluviija: Haridus- ja Teadusministeerium
Tulemus: Tegevus aitab kaasa sellele, et tulevikus oleks kodanike poolt veelgi suurem
nõudmine avatud valitsemise järele ning kodanikuaktiivsus Eesti kui e-riigi toimimisel oleks
parem.
Miks jätta välja: Tegevus kanduks eelmisest tegevuskavast edasi uude. Tegevus uue
ainekava väljatöötamisel on käimas. Tegevuse lisamine uude tegevuskavasse ei looks uut
väärtust. Tegevus ei ole esitatud kujul elluviijaga läbi räägitud.

