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Päevakord
1.
AVP 2014-2016 tegevuskava raames tehtu kokkuvõte ja aruande kinnitamine
2.
AVP 2016-2018 tegevuskava tätimise korraldus
3.
AVP tippkohtumine Pariisis
Koosoleku alguses otsustati riigisekretäri ettepanekul lisada päevakorda AVP 2016-2018
tegevuskava elluviimise korralduse (koordineeriva kogu mandaat, aruandlus) ja AVP Pariisi
tippkohtumise küsimused.

1.AVP 2014-2016 tegevuskava raames tehtu kokkuvõte ja aruande kinnitamine
AVP 2014-2016 tegevuskava lõpparuanne koostati Riigikantselei eestvedamisel koostöös
tegevuste elluviimise eest vastutanud partneritega ning saadeti AVP koordineeriva kogu
liikmetele tutvumiseks ja tagasisideks 13. septembril 2016. a. Liis Kasemets Riigikantseleist
andis ülevaate tegevuskava raames tehtust tervikuna. Tegevuskava keskendus kolmele
prioriteedile – kodanikke kaasav ja avatud poliitikakujundamise protsess, läbipaistev

riigieelarve ja finantsjuhtimine, kodanikust lähtuvad avalikud teenused. Tegevuskavas antud
kuue lubaduse elluviimiseks kavandatud 23 tegevusest 20 viidi ellu. Vabaühenduste
rahastamisandmete ja KOV tehingupartnerite avalikustamine on edasi lükkunud ning
teenusearendajate "toolbox"´i loomisest loobuti, kuna sellele ei leitud rahastust. Järgmise
perioodi, AVP 2016-2018 tegevuskavasse on kavandatud kolm jätkutegevust: kaasavam
poliitikakujundamine keskvalitsuse tasandil (eelnõude infosüsteemi arenduste rakendamine);
riigiasutuste kaasamisvõimekuse ja vabaühenduste osalemisvõimekuse suurendamine
poliitikakujundamisel (riigiasutuste kaasamissuutlikkuse ja valitsusväliste partnerite
osalemissuutlikkuse tugevdamise jätkuv toetamine); vabaühenduste rahastamise läbipaistvuse
suurendamine (rahastamispraktika ühtlustamine, rahastamisandmete avalikustamine).
Iga tegevuskava mõne tegevuse eest vastutanud osapool tegi ettekande ühest olulisemast
algatusest, mille nad AVP tegevuskava raames ellu viisid. Üksikasjalikumalt tutvustas
eelnõude infosüsteemi arendusi Aivar Rahno Riigikantseleist, rahvaalgatus.ee keskkonda
Teele Pehk Koostöö Kogust, riigiraha rakenduse arendust Andrus Jõgi
Rahandusministeeriumist, kodanikukesksete e-teenuste nelja katseprojekti Janek Rozov
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.
Otsus:
1.
Lihtsustada aruandes tegevuste kirjeldusi, keskendudes nende vahetutele tulemustele.
Laiemad mõjud-riskid jätta aruandest välja (tegevuskava elluviimise piiratud aeg ei võimalda
mõju hinnata).
2.
Anda kogu liikmetele võimalus esitada hiljemalt reedeks, 23.septembriks 2016. a
aruande kohta täpsustusi ja parandusi. Nõustuda, et järgmisel nädalal esitatakse aruanne
avalikule konsultatsioonile. Täiendav koosolek aruande heakskiitmiseks ei ole vajalik.

2.AVP 2016-2018 tegevuskava täitmise korraldus
Koordineeriv kogu kutsuti kokku AVP 2014-2016 tegevuskava elluviimise koordineerimiseks
ja 2016. a jaanuaris laiendati kogu pädevust AVP 2016-2018 tegevuskava koostamisele. AVP
2016-2018 tegevuskava kohaselt on koordineeriv kogu tegevuskava elluviimise
koordineerijaks ka uuel perioodil. Sellega seoses tekib aga küsimus, kas pikendada AVP
koordineeriva kogu olemasoleva koosseisu volitusi uueks perioodiks või teha selles muudatusi.
Kuna valitsuse esindajad osalevad AVP koordineeriva kogu töös ametikoha järgi ning
Riigikogu ja omavalitsusliitude esindajad nimetati alles 2016. a alguses, puudub vajadus
koosseisu tervikuna uuendada. Valitsusväliste partnerite esindajad on AVP koordineeriva
kogu liikmeks esitanud AVP ümarlaud. Seega vajab lahendamist küsimus, kas AVP ümarlaud
peab vajalikuks pikendada tema poolt esitatud liikmete volitusi või läbi viia uus valimine, et
esitada valitsusväliste partnerite esindajad koordineerivas kogus AVP 2016-2018 tegevuskava
rakendusperioodil.
Erinevalt mitmete teiste avatud valitsemise partnerluses osalevate riikide praktikast on Eestis
nii tegevuskava kui aruanded kinnitanud valitsus kollegiaalselt. Iga-aastane aruannete
koostamine tekitab märkimisväärse administratiivse koormuse, loomata olulist lisaväärtust,
kuna tegevused on alles elluviimisel. Vahearuannete tegemisest on mõistlik loobuda, et
keskenduda tegevuste elluviimisele. Koordineerivale kogule saab jätkuvalt teha vahepealseid
ülevaateid tegevuste elluviimisest (sarnaselt 2015. a sügisel Rahandusministeeriumi ning
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajate tehtud kokkuvõtetega).

Otsus:
1.
Pöörduda AVP ümarlaua poole küsimusega, kas ümarlaud eelistab pikendada tema
poolt esitatud AVP koordineeriva kogu liikmete volitusi või läbi viia uus valimine, et esitada
valitsusväliste partnerite esindajad koordineerivas kogus AVP 2016-2018 tegevuskava
rakendusperioodil.
2.
Loobuda vahearuande koostamisest ja teha aruanne tegevuskava lõppedes. Teatame
sellest varakult AVP rahvusvahelisele tugiüksusele.
3.AVP tippkohtumine Pariisis
7.-9.12.2016 toimub Pariisis AVP tippkohtumine. Peaministrile on saadetud kutse sellel
osaleda, aga kuna programm on alles koostamisel, ei ole peaminister osalemise kohta veel
otsust teinud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Heiki Loot
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Kasemets
Protokollija

