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Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse
toetamine
Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid on ellu viidud
Valitsuse üldeesmärkide elluviimise edukus
(Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis toodud
Vabariigi Valitsuse üldeesmärkide elluviimise
edukus)
Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse
toetamine

Vabariigi Valitsus astus
ametisse 23.11.2016

Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid on ellu viidud
Valitsuse üldeesmärkide elluviimise edukus
(Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis toodud
Vabariigi Valitsuse üldeesmärkide elluviimise
edukus)
Valitsuse poliitika planeerimine ja
koordineerimine
Strateegilise planeerimise süsteemi arendamine Strateegilise planeerimise lahendus on
koostöös Rahandusministeeriumiga
kantslerite tasandil heaks kiidetud
Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava
Avatud valitsemise partnerluse
2014-2016 elluviimine ja 2016-2018 tegevuskava tegevuskava 2014-2016 on ellu viidud.
koostamine
Avatud valitsemise partnerluse
tegevuskava 2016-2018 on koostatud
Haldusvõimekuse arendamise ja OECD
Haldusvõimekuse arendamise ja OECD
riigivalitsemise raporti soovituste rakendamise riigivalitsemise raporti soovituste
tegevuskava uuendamine ja elluviimine
rakendamise tegevuskava on uuendatud ja
ellu viidud.
Eesti-Soome ühise teekaardi koostamine eEesti ja Soome teekaart on heaks kiidetud
teenuste arendamiseks
Valitsuse istungite ja valitsuskabineti
Vabariigi Valitsuse istungite ja
nõupidamiste ettevalmistamise juhise
valitsuskabineti nõupidamiste
koostamine
ettevalmistamise juhis on koostatud
Eesti Euroopa Liidu poliitika planeerimine ja
koordineerimine
Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019
Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019
algatuste kavas2016. aastaks ette nähtud
elluviimine
ülesanded on täidetud
Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise
Vabariigi Valitsuse kinnitatud eesistumise
ettevalmistamine
tegevuskava on ellu viidud

Vabariigi Valitsus astus
ametisse 23.11.2016
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46 algatusest täidetud 28,
täitmisel 18
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Eelnõude infosüsteemis on läbi viidud
EISi funktsionaalsuse ja kasutajamugavuse
vajalikud arendustööd teemalehe
tõstmine EL asjade menetlemiseks eesistumiseks
funktsionaalsuse kasutuselevõtmiseks ja
ettevalmistamisel
tööd on vastu võetud
Julgeoleku ja riigikaitse planeerimine ja
koordineerimine
Riigikogu on Eesti julgeolekupoliitika
Eesti julgeolekupoliitika aluste koostamine
alused vastu võtnud
Vabariigi Valitsus on riigikaitse arengukava
Riigikaitse arengukava 2017-2026 koostamine
2017-2026 kinnitatud
Vabariigi Valitsus on riigi kaitsetegevuse
Riigi kaitsetegevuse kava koostamine
kava kehtestanud
Situatsioonikeskuse töö põhimõtted ja
Situatsioonikeskuse töö põhimõtete ja
kontseptsioon on välja töötatud ja
kontseptsiooni väljatöötamine ja
ettevalmistused keskuse loomiseks on
ettevalmistused keskuse loomiseks
tehtud
Valitsuskommunikatsiooni korraldamine
Riigikaitse arengukava 2013-2022
Riigikaitse arengukava 2013-2022 mittesõjaliste
mittesõjaliste osade rakenduskava
osade rakenduskava psühholoogilise kaitse osa
psühholoogilise kaitse osa 2016. aasta
elluviimine
tegevused on ellu viidud
Peaministri ja valitsuse prioriteetsete
teemade jaoks on koostatud
Lisada valituskommunikatsiooni strateegilist
kommunikatsiooniplaanid,
planeerimist ja tõhustada valitsusasutuste
kommunikatsioon on koordineeritud ja
kommunikatsiooni alalist koostööd
proaktiivne ning selle tulemusi mõõdetakse
regulaarselt
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
ettevalmistamine
tähistamise ettevalmistused on tehtud
Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja
arendamine
Kantslerid on tulemuslikkuse hindamise
Tippjuhtide tulemuslikkuse hindamise
põhimõtted heaks kiitnud
põhimõtete väljatöötamine
Tippjuhtide värbamise ja valiku eTippjuhtide värbamise ja valiku e-keskkonna uue
keskkonna uus arhitektuur on välja
arhitektuuri väljatöötamine; värbamisportaali
töötatud ja värbamisportaal on käivitatud
käivitamine
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Riigi julgeolekupoliitika
aluste eelnõu on valmis
Riigikaitse arengukava
eelnõu on valmis
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Kantslerid on arutanud
tulemuslikkuse hindamise
põhimõtteid

Täidetud
osaliselt

IT-arendused on võtnud
oodatust kauem aega

