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Avatud Valitsemise Partnerlus
  

Lugupeetud partnerid

Äsja ametisse astunud valitsus on rõhutanud vajadust muuta riigivalitsemine avatumaks ja 
paindlikumaks. Avatud valitsemist on seni Eestis edendatud Avatud valitsemise partnerluse 
tegevusprogrammi raames, mille ettevalmistamise koordineerimise eest paneb koalitsiooni 
tegevuskava vastutuse Riigikantseleile. 

Teatavasti liitus Eesti 2012. aastal Avatud valitsemise partnerlusega (AVP), millega on 
ühinenud juba 63 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks 
maailmas, pidades silmas tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine 
tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid 
võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja nende elluviimiseks 
töötada välja konkreetse tegevusprogrammi koostöös kodanikuühiskonnaga. 
Tegevusprogrammi koostamise ja elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii 
siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Eesti AVP-s osalemise peamiseks eesmärgiks on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu 
ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest 
ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega. Esimene AVP 
tegevusprogrammi (2012-2014) koondati kokku Eesti valitsuse tegevused kahes partnerluse 
võtmevaldkonnas, milleks olid avalike teenuste arendamine ning ametnikueetika edendamine. 

Käes on aeg uue kaheaastase tegevusprogrammi koostamiseks, mille rahvusvahelisest 



kokkuleppest tulenev koostamise ajakava on järgmine:

· 30. aprilliks saadavad valitsused peaaegu valmis tegevuskava AVP rahvusvahelisele 
tugiüksusele tagasisideks ja ülevaatamiseks;

· 15. juuniks laevad valitsused tegevuskavad üles AVP kodulehele 
www.opengovpartnership.org;

· 1. juulist algab uue tegevuskava elluviimise periood.

Ülaltoodust lähtuvalt on oluline alustada tegevusprogrammi väljatöötamisega kohe ning selleks 
palume Teid osaleda nõupidamisel 17. aprill 2014. a kl 13.00 Riigikantseleis, mille teemaks on 
leppida kokku Eesti AVP-s osalemise strateegilises suunas (vt võtmevaldkondade valikut 
allpool) ning anda juhiseid planeerijatele tegevusprogrammi ettevalmistamiseks;

Avatud valitsemise partnerluse võtmevaldkondadeks on: 

1. avalike teenuste arendamine – meetmed adresseerivad kodanikuteenuste laia spektrit, 
edendavad avaliku sektori tõhustamist või erasektori innovatsiooni;
2. avaliku eetika edendamine – meetmed adresseerivad korruptsiooni ja avalikku eetikat, 
ligipääsu informatsioonile ja edendavad meedia ja kodanikuühiskonna vabadust;
3. avalike ressursside efektiivsem kasutamine – meetmed tegelevad eelarvete, riigihangete, 
loodusressursside ja välisabiga;
4. turvalisemate kogukondade loomine – meetmed adresseerivad avaliku turvalisuse, 
julgeolekusektori, katastroofideks ja kriisideks valmisoleku ning keskkonnaohtude küsimusi;
5. ärilise aruandekohustuse suurendamine – meetmed on suunatud ettevõtete vastutuse 
suurendamisele eri valdkondades, nt keskkond, korruptsioonivastased meetmed, tarbijakaitse, 
kogukonna kaasamine.

Esialgse kava tegevusprogrammi koostamiseks saadab strateegiabüroo tagasiside saamise 
eesmärgil lähiajal. Kontaktisikuteks Avatud valitsemise partnerluse küsimustes on 
strateegiabüroo nõunik Juhani Lemmik (e-posti aadress juhani.lemmik@riigikantselei.ee) ja 
konsultant Teele Pehk (e-posti aadress teele.pehk@riigikantselei.ee). 

Lisainfo: 

- Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2012-2014: 
http://avatudvalitsemine.ee/tegevuskava/

- Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava täitmise aruanne 2013: 
http://avatudvalitsemine.ee/raport/ 

- üldiselt avatud valitsemise partnerlusest:  www.avatudvalitsemine.ee ning  
www.opengovpartnership.org
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