
 

 
 

 
Hea omavalitsusjuht! 
 
Olete huvitatud avatud, läbipaistva ja kaasava valitsemiskultuuri edendamisest? Tutvuge, palun, selle 
kirjaga, laadige endale alla avatud valitsemise tegevuskava vorm ning asuge tegevusi kaardistama ja 
uusi ellu viima! 
 
Esimeseks eelduseks tegevuste kaardistamisel ja uute kavandamisel on avatud valitsemise põhimõtete 
tunnustamine. E-riigi Akadeemia 2014 - 2016 ellu viidud projekti „Avatud valitsemise parnerlus kohalikes 
omavalitsustes“ tulemusena on koostöös mitmete kohalike omavalitsuste ja vabaühendustega 
sõnastatud järgmised kohaliku võimu ja kogukondade partnerluse põhimõtted:   
 

• Tunnustame kohalike inimeste omaalgatuslikku ja vabatahtlikku osalemist oma paikkonna elu 
küsimuste arutamises ja lahendamises kui demokraatliku ühiskonnakorralduse olulist osa.  

• Austame kõigi kodanike ja nende ühenduste põhimõttelist võrdsust osalemisele ja taotleme 
võimalikult laia isikute ringi kaasatust.    

• Kujundame ühiselt ja järgime kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluses koostöö häid tavasid, 
lähtudes avatusest, usaldusest, sallivusest, paindlikkusest ja teise poole eripärast.    

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

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

Nende põhimõtete alusel saavad kohaliku omavalitsuse juhid ja kogukonna esindajad üheskoos kokku 
leppida tegevused, mis suurendavad nii kohaliku omavalitsuse kui ka kogukondade valmisolekut ja 
suutlikkust korraldada kohalikku elu vastastikuses partnerluses.  
 
Valdkonnad, mis väärivad avatud valitsemise seisukohalt enim tähelepanu, on seotud eelkõige võimu 
tegevuse läbipaistvusega, elanike kaasamisega otsustusprotsessidesse ning eetilise ja 
usaldusväärse valitsemise edendamisega. Seejuures on väga oluline kohaliku omavalitsuse e-
valitsemise võimekuse arendamine, sest just digitehnoloogia kasutamine avab uued võimalused 
senisest avatumaks valitsemiseks.  Hõlpsamaks muutub ligipääs avaliku võimu valduses olevale 
informatsioonile, lisanduvad uued võimalused inimeste arvamust küsida ja tagasisidet saada.  
 
Avatud valitsemisele suunatud tegevuste kavandamisel siduge need avatud valitsemise ja 
kogukondadega partnerluse edendamise jaoks oluliste valdkondadega:  
 

1. Võimu läbipaistvus ja avalikkuse ligipääs kohaliku võimu tegevust puudutavale teabele; 
2. Dialoog elanike ja kogukondadega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel, sh e-lahendusi 

kasutades; 
3. Kohaliku omaalgatuse toetamine; 
4. Avalike teenuste delegeerimine, kogukonnateenuste arendamine; 
5. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine; 
6. Meetmed korruptsiooni ennetamiseks; 
7. Juurdepääs internetile, oskus turvaliselt tarbida e-teenuseid ja e-osalemise võimalusi. 
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Teie tegevuskava ei pruugi hõlmata kõiki loetletud valdkondi, kuid tähtis on keskenduda neile 
valdkondadele ja tegevustele, mida peate oma vallas või linnas kõige olulisemaks. Ühinenud 
omavalitsustes on mitmed kavatsused sõnastatud ühinemislepingus, need võiksid olla ka teie valla 
avatud valitsemise tegevuskava osaks. 
 
Soovitame tegevuskava alustada lõiguga, mis tunnustab avatud valitsemise põhimõtteid ja edasi loetleb 
eesmärgid ja tegevused, mida kavatsete lähiaastatel ellu viia.  
 
Soovime E-riigi Akadeemia poolt julget pealehakkamist avatud valitsemise tegevuskava 
ettevalmistamisel.  Oleme tänulikud, kui hoiate meid kursis oma plaanidega. Juhul, kui meil õnnestub 
selleks vahendeid hankida, oleme igati valmis pakkuma abi teie avatud valitsemise hetkeseisu 
hindamisel ja edasiste tegevuste kavandamisel.  
 
Küsimuste korral võite lahkelt otse meie poole pöörduda. 
 
Heade soovidega  
 
Kristina Reinsalu 
E-riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonna juht 
kristina.reinsalu@ega.ee  
tel: +372 5281392 


