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Koosoleku päevakord:
1. Tegevuse 1.2. "E-osalemise kanalite edasiarendamine kasutajatele mugavamaks,
võimaluse korral omavaheline integreerimine, potentsiaalsete kasutajate teavitamine eosalemise kanalite võimalustest" vahetulemuste arutelu
2. Seni heakskiitmata tegevuste lahtikirjutuste kinnitamine
3. Tegevuse 1.1. "Poliitikakujundamise ja õigusloome protsessist parema ülevaate
andmine, selle selgitamine ja visualiseerimine ja osalemisvõimaluste kirjeldamine"
tulemuste esitlus
4. AVP tegevuskava 2014-2016 teise prioriteedi „Suurendada avaliku raha kasutamise
läbipaistvust ja arusaadavust“ edusammude ja perspektiivide arutelu
5. AVP rahvusvahelise tasandi tegevused
1. Tegevuse 1.2. "E-osalemise kanalite edasiarendamine kasutajatele mugavamaks,
võimaluse korral omavaheline integreerimine, potentsiaalsete kasutajate teavitamine
e-osalemise kanalite võimalustest" vahetulemuste arutelu
Riigikantselei andis ülevaate tegevuse 1.2. vahetulemustest ning EIS-i (eelnõude
infosüsteemis) kasutajamugavuse parandamise võimalustest.
Ettepanekud põhinevad e-osalemise kanalite kasutajakogemuse uuringul, mille viisid läbi
Praxis (SA Poliitikauuringute Keskus) ja Pulse (Inimkeskse äri- ja teenusearenduse büroo)
ja mida tutvustati eelmisel koordineeriva kogu koosolekul.

Riigikantselei tegi ettepaneku tegevuse 1.2 raames parandada EIS-i otsingu- ja
teavitusvõimalusi ning EIS-i väljanägemist ja selgitavaid tekste.
Tegevuse 1.2 raames koostatud analüüsist on välja kasvanud ka ettepanek, mis tegelikult
realiseerib tegevuse 2.1. “Poliitikakujundamise varases etapis info kättesaadavaks
tegemine nii menetluse kui ka osalusvõimaluste kohta” lubadust. Ettepaneku sisuks on
täiendada EIS-i uue menetlusetapiga „teavitamine“, mis annaks võimaluse saada
informatsiooni poliitikaalgatuste kohta senisest varem. Lahendus on plaanis
õigusloomejuhtidega läbi rääkida ning leppida kokku, kuidas seda saaks
õigusloomeprotsessis rakendada.
Arutelu käigus leiti, et „teavitamine“ ei ole parimaks terminiks, eelistatud oleks
„algatamine“. Samuti väljendati vajadust täiendada EIS-i võimalusega huvilistel vabalt
lisada arvamusi ja seisukohti EIS-is avalikuks konsultatsiooniks esitatud eelnõude kohta.
Otsus:
1) Tegevuse 1.2 raames parandada EIS-i otsingu- ja teavitusvõimalusi ning väljanägemist
ja selgitavaid tekste.
2) Tegevuse 2.1 raames rääkida õigusloome juhtidega läbi “algatamise” etapi rakendamine
ning arutada küsimust põhjalikult järgmisel koordineeriva kogu koosolekul. Seejärel
otsustada ettepaneku tegemine kaasamist nõustavale komisjonile EIS-i arenduste
rahastamiseks kaasamisprojektide meetmest.
3) Teisi uuringus esitatud ettepanekuid kaaluda uue EIS-i arendamisel.
2. Seni heakskiitmata tegevuste lahtikirjutuste kinnitamine
Toimus arutelu tegevuse 2.4 lahtikirjutuse kinnitamisel seoses vajadusega teha kokkuvõte
avaliku konsulteerimise tulemustest.
Otsus:
1. Võtta informatsioon teadmiseks ja kiita tegevuste 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3.
lahtikirjutused esitatud kujul heaks.
2. Kiita tegevuse 2.4 lahtikirjutus heaks täiendatud kujul (avaliku konsultatsiooni
tulemuste kohta tuleks teha kokkuvõte).
3. Kiita tegevuse 2.1 lahtikirjutus heaks täiendatud kujul („algatamise“ etapi lisamine).
3. Tegevuse 1.1. "Poliitikakujundamise ja õigusloome protsessist parema ülevaate
andmine, selle selgitamine ja visualiseerimine ja osalemisvõimaluste kirjeldamine"
tulemuste esitlus
Riigikantselei esitles tegevuse 1.1. "Poliitikakujundamise ja õigusloome protsessist parema
ülevaate andmine, selle selgitamine ja visualiseerimine ja osalemisvõimaluste
kirjeldamine" tulemusi ning esialgset lahendust.
Otsus:
1. Lugeda tegevus 1.1. AVP tegevuskava kontekstis lõpetatuks. Lisada teksti lingid ja
lahenduse lõplikul valmimisel avaldada see valitsuse veebilehel.
4.

AVP tegevuskava 2014-2016 teise prioriteedi „Suurendada avaliku raha

kasutamise läbipaistvust ja arusaadavust“ edusammude ja perspektiivide arutelu
Rahandusministeeriumi esindaja alustas ülevaate andmisega AVP tegevuskava 2014-2016
teise prioriteedi „Suurendada avaliku raha kasutamise läbipaistvust ja arusaadavust“
edusammudest ja perspektiividest. Ülevaate andmine jäi ajapuudusel pooleli.
Otsus:
Rahandusministeerium jätkab ülevaate andmist järgmisel koordineeriva kogu koosolekul.
5. AVP rahvusvahelise tasandi tegevused
Ajapuudusel jäi AVP rahvusvahelise tasandi tegevuste punkt sisuliselt käsitlemata.
Tunnistati probleemi, et seoses info puuduliku liikumisega ei ole selget ülevaadet IRM
(Independent Reporting Mechanism) eksperdi valiku protseduurides ja samuti ei ole
liikunud info rahuldavalt, tagamaks Eesti esindatust olulistel rahvusvahelistel üritustel.
Otsus:
1. Välisministeerium teeb ülevaate järgmisel koordineeriva kogu koosolekul.
2. Riigikantselei täpsustab IRM eksperdi valiku protseduure.

Järgmine AVP koordineeriva kogu koosoleku toimumise aeg on 8. september 2015 kell
13.00-15.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Heiki Loot
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaire Vaaks
Protokollija

