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Eesti kohalikes omavalitsustes? 
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Kuidas hinnata? 



Avatud valitsemine 
•  Läbipaistev 
•  Kaasav 
•  Aus 

Kuidas hindate oma KOV-i? 



AKI valgusfoor 



Teata probleemist! 



Avatud Valitsemise Partnerlus - AVP  
•  Meetod muutuste saavutamiseks valitsemises 
•  Eesti liitus rahvusvahelise AVP initsiatiiviga 

2012 
•  Käsil on 3. tegevuskava elluviimine 

 



Kuidas toimib? 
•  Ühiste väärtuste ja partnerluse põhimõtete 

tunnustamine 
•  Lubadused 
•  Tegevuste kavandamine muutuste 

esilekutsumiseks võimu ja vabakonna 
koostöös 

•  Tegevuste elluviimine 
•  Tulemuste hindamine 









PÕHIMÕTTED 
1.  Tunnustame kohalike inimeste omaalgatuslikku ja vabatahtlikku osalemist oma paikkonna elu 

küsimuste arutamises ja lahendamises kui demokraatliku ühiskonnakorralduse olulist osa. 
2.  Austame kõigi kodanike ja nende ühenduste põhimõttelist võrdsust osalemisele ja taotleme 

võimalikult laia isikute ringi kaasatust. 
3.  Kujundame ühiselt ja järgime kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluses koostöö häid 

tavasid, lähtudes avatuse, usalduse, sallivuse, paindlikkuse ja teise poole eripära tunnistamise 
põhimõtetest. 

4.  Austame partnerite erinevaid ja vastastikku täiendavaid rolle ning tunnustame üksteist ja 
volitatud esindajaid. 

5.  Teame, et partnerlus kogukonnaliikmete ja kohaliku omavalitsuse vahel võimaldab otstarbekat 
koostööd ning ülesannete jaotust avalike huvide paremaks järgimiseks ning tunnistame, et hea 
koostööga käivad kaasas kohustused ja õigused. 



LUBADUSED 
1.Teostame võimu läbipaistvalt ning parandame kohaliku võimu tegevust 
puudutava teabe kättesaadavust kasutades selleks erinevaid  teavitusviise.   
Avaldame teavet ettevalmistamisel olevate otsuste ja  eelarvevahendite 
kasutamise kohta,  teavitame aktiivselt kodanikke neile huvipakkuvatest 
teemadest ning järk-järgult leiame viise avatud andmete põhimõtete 
kasutamiseks kohalike andmekogude loomisel ja haldamisel. 
2.Algatame varakult dialoogi elanike ja kogukondadega neid puudutavate 
otsuste ettevalmistamiseks, leppides kokku suhtluskanalid ja arutelude vormi. 
Eelistame avatud protsesse, millega saavad huvilised liituda ning kasutame 
dialoogi ja osaluse võimaldamiseks uuenduslikke meetodeid, sealhulgas 
tehnoloogilisi võimalusi. 
3. Ergutame kohalikku algatust, toetades rahaliselt või muul viisil 
kodanikuettevõtmisi ja vabaühenduste võimekust. Eelarveraha suuname 
vabaühendustele selgetele põhimõtetele tuginedes ja läbipaistvalt. 
 



LUBADUSED 
4. Koostöös kohaliku võimu ja  vabaühendustega arendame avalikke 
teenuseid ja nende kasutajakeskset osutamist. 
5. Pöörame erilist tähelepanu noorte osaluse ja omaalgatuse 
ergutamisele, et kasvatada kogukonnatunnet ja arendada 
demokraatliku ühiselu harjumust. 
6.Võitleme leppimatult korruptsiooniga, loome koostöös kogukonnaga 
tingimused selle ennetamiseks. 
7. Edendame kohalike elanike juurdepääsu internetile ja oskust seda 
turvaliselt kasutada enesearenguks, avalike teenuste tarbimiseks ja 
osalemiseks demokraatlikes protsessides. 



Võrgustik 
•  LINNAD 

Keila 
Kuressaare 
Viljandi 
Tartu 

•  VALLAD   
Haljala 
Järva-Jaani 
Mäksa 
Rõuge 
                                                                 



Mõttekojad 
•  Millised valdkonnad sihikule võtta? 
•  Milliseid tegevusi on vaja? 
•  Kes teeb? 



Rõuge AV tegevuskava 
•  Avaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine, teabe parem 

kättesaadavus  
•  2 valla ühisleht, vallavanema kaugtööpäevad külades, videoblogi ja reaalajas 

kalender kodulehel, elektrooniline teadetetahvel poes 

•  Dialoog elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel  
•  Regulaarsed vallaelu arutelud, tervistundide kogumine  a la kaasav eelarve 

•  Teenuste delegeerimine vabakonnale  
•  Sänna kultuurimõis, Leiutajate küla kool, jääväljak 

•  Noorte osalus 
•  Noorte volikogu, Rõuge TV 

 





Metoodika 
•  Avatud valitsemise eelduste 

kaardistamine, ettepanekud selle alusel 
•  Ettepanekute arutelu ühinemispiirkonna 

mõttekojas 
•  Ettepanekute esitamine uuele volikogule 





Projekti ühinemispiirkonnad 
•  Elva  

Elva linn, Konguta vald, Palupera vald, Puhja 
vald, Rannu vald,  Rõngu vald 

•  Lääneranna 
Hanila vald, Lihula vald, Koonga vald, Varbla 
vald 



Kuidas edasi? 
•  Korraldage kohalikke mõttekodasid 
•  Kasutage arutelus AVP platvormi 
•  Rohkem avatud valitsemist  

valimislubadustesse! 
•  Ärge noori valijaid unustage! 



Vabariigi President linnade ja valdade 
päevadel 2017 

„Ees ootavatel kohalikel valimistel on 
võimalus anda mandaat sellistele 
kandidaatidele, kes on valmis 
koostööks ja avatud valitsemiseks. Ja 
kes on valmis laskma inimestel teha 
sellist kodukanti nagu nad tahavad“ 



Edukat 
mõttetööd! 
 
 Liia Hänni 
liia.hanni@ega.ee 

FB eGovAcademy 


