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1.

AVP 2018–2020 tegevuskava eelnõu

Merilin Truuväärt andis ülevaate AVP 2018–2020 tegevuskava kohta avalikult
konsultatsioonilt ja kooskõlastuselt laekunud ettepanekutest. Riigisekretär avas arutelu.
Tegevus 2.1: Avatud valitsemise juurutamine kohaliku omavalitsuse üksustes
§
Konkreetne kohaliku tasandi projektide arv on tegevuskavast välja võetud. E-riigi
Akadeemia hinnangul võinuks projekte rohkem olla, kuid arvu väljavõtmisel kaob igasugune
kindlus, et seda tüüpi projekte rahastatakse.
Tegevus 1.2: Riigikogu tegevuse avatuse ja läbipaistvuse suurendamine

§
Liia Hänni arvates ei teata Riigi Teataja teavituste tellimise võimalusest ning sellest
funktsioonist võiks avalikkusele rohkem teada anda. Ka Riigikogu veeb võiks enam suunata
kodanikke e-riigi võimalusi kasutama.
Tegevus 4.1: Osalusdemokraatia mõtestamine ja digipädevuse arendamine koolihariduses
§
Tegevus ei ole piisavalt ambitsioonikas ega aita probleemi lahendada. Alari Rammo tegi
ettepaneku tegevus sisukamaks muuta või tegevuskavast välja jätta.
§
Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul kaasatakse partnereid ainekava
arendusprotsessi sõltumata tegevuse kajastamisest avatud valitsemise partnerluse
tegevuskavas. Ministeerium on samal meelel, et tulevast põlve on vaja harida, et see oleks
rohkem kaasatud.
§
Kaarel Haab tõi esile, et õppekava on institutsioonidekeskne ning õpikud ei toeta
osalusdemokraatia oskuste ja hoiakute arendamist. Praktikas demokraatiaalased teadmised ja
hoiakud puuduvad.
§
Arutelu tulemusena lepiti kokku, et tegevus jääb avatud valitsemise partnerluse
tegevuskavasse järgmiste rõhuasetustega:
§
Seada eesmärgiks arendada õppeprotsessi käigus demokraatlikke hoiakuid, sh eri
osaluskogude ning rakenduste abil konkreetsetes koolides.
§
Õppekavade ajakohastamisel integreerida nendesse osalusdemokraatia põhimõtted,
lähtudes sellest, et osalust toetavaid kodanikke kasvatatakse kõigi ainekavade kaudu. Tagada,
et õppekavades oleks demokraatia ja selles osalemise oskused prioriteetsena esindatud.
§
Konsulteerida õppekavade muutmise ja uue elukestva õppe strateegia koostamise
protsessis huvitatud vabaühendustega, sh noorte endiga.
Tegevuskava elluviimine:
§
Liia Hänni hinnangul võiks tegevuskava elluviimisel rohkem poliitilist osalust olla.
Kaaluda võiks koordineeriva kogu üleviimist riigihalduse ministri juurde. Peab leidma
mehhanismi poliitilise huvi suurendamiseks, see võib toimuda ka väljaspool koordineeriva
kogu vormi. AVP missioon ei tohi vaibuda.
§
Alari Rammo hinnangul ei ole küsimus vaid poliitilises huvis, puudus on ka suurtest
ettepanekutest ja tegevustest, millega poliitikute tähelepanu köita. Eestis ei ole rahvusvahelises
võrdluses suuri probleeme avatud valitsemisega, kuid muidugi saab alati paremini. Teema
atraktiivsemaks tegemisel on enne valimisi suur roll ka laua ümber istuvatel vabaühendustel
endil.
§
Riigisekretär lubas, et tegevuskava kinnitamisel juhitakse sellele tähelepanu valitsuse
pressikonverentsil. Ettepanekut viia koordineeriv kogu riigihalduse ministri juhtimise alla ei
ole otstarbekas enne järgmisel aastal toimuvaid Riigikogu valimisi ja sellega seoses uue
valitsuse moodustamist käsitleda, sest ei ole teada, kas uue valitsuse koosseisu kuulub
jätkuvalt ka riigihalduse ministri ametikoht.
§
Alari Rammo tõi esile, et meil on palju kogusid, mis tegelevad samade teemadega
peaaegu samas koosseisus. Võiksime perspektiivis kaaluda ka AVP koordinatsiooni
ühendamist mõnega neist, nt kantslerite nõupidamisega. Riigisekretär mainis, et
haldusvõimekuse valdkondlikus komisjonis tegime alles esimese katse viia arutelu laiemasse
kantslerite ringi, alles pärast järgmisi koosolekuid saame hinnata, kuidas edasi. AVP tugevus
on see, et laua ümber on eri osapooled, haldusvõimekuse komisjonis ei ole partnerite osakaal
nii suur. Seda arutelu saab kevadel jätkata.

§
Liia Hänni tegi ettepaneku, et koordineeriv kogu käiks koos tihedamini kui kord
tegevuskava perioodil. Koordineeriva kogu ülesanne on muu hulgas teavitustööd teha. Alari
Rammo arvas, et teavitustööd me koordineeriva kogu laua taga ei tee. Lepiti kokku, et vormi
pärast ei ole mõistlik koos käia ning et koordineeriv kogu kohtub vähemalt korra aastas
tegevuskava seireks ning et tegevusi viiakse ellu partnerluses (nt vabaühendused on kaasatud
EIS-i arendusse, Vabaühenduste Liit võiks jätkata osalemist kaasamiskoordinaatorite
võrgustikus jne).
Otsus: Esitada tegevuskava Vabariigi Valitsusele, tehes selles järgmised muudatused:
§
Täiendada tegevust 2.1, lisades sinna minimaalse kohaliku omavalitsuse üksuste arvu,
kus töötatakse välja avatud valitsemise tegevuskava või rakendatakse tegevusi, tänu millele
suureneb teadlikkus avatud valitsemise põhimõtetest ja nende rakendamisest.
§

Täiendada tegevust 4.1 kokkulepitud rõhuasetustega.

§
Täpsustada tegevuskavas, et koordineeriv kogu tuleb tegevuskava seireks kokku
vähemalt korra aastas ning et tegevusi viiakse ellu partnerluses.
2.

Eesti osalus AVP tippkohtumisel Tbilisis

Piret Urb andis ülevaate riigipoolsest delegatsioonist – minemas on riigihalduse minister Janek
Mäggi, tema nõunik Risto Kask, halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi ja strateegiabüroo
nõunik Merilin Truuväärt. Piret palus kõigil Tbilisisse minevate vabaühenduste esindajatel
endast teada anda. Praegu on teada, et minemas on Liia Hänni ja Kristina Reinsalu E-riigi
Akadeemiast, Kai Klandorf ja Alari Rammo Vabaühenduste Liidust ning Teele Pehk
Koostöökogust.
Otsus: Vabaühendustel teatada oma osalemisest tippkohtumisel ja lennuaegadest Piret Urbile
Välisministeeriumist.
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