KÄSKKIRI
29.11.2017 nr 1.1-1/17-245
Avalike teenuste nõukogu ülesanded, koosseis ja
töökord
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 22 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 25. mai
2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ (edaspidi TKTA) § 5 lõike
4 alusel:
1. osa
ATN-i ülesanded
1.
Avalike
teenuste
nõukogu
(edaspidi
ATN)
tegutseb
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) juures alaliselt, et toetada MKMi avalike
teenuste arengu koordineerimisel.
2. ATN:
1) osaleb avalike teenuste korraldamise (edaspidi valdkonna) arengu põhisuundade ja arengut
toetavate tegevuste kavandamisel ja elluviimisel;
2) koondab näiteid valdkonna heast praktikast ja kitsaskohtadest ning teeb nende põhjal
valdkonna arengut puudutavaid ettepanekuid;
3) arutab läbi valdkonna juhiste ja soovituste andmise vajadused ja juhiste ning soovituste
kavandid;
4) arutab läbi valdkonda oluliselt mõjutavate õigusaktide muutmise vajaduse ja selliste
õigusaktide eelnõud ning teeb asjaomastele asutustele ettepanekuid;
5) arutab vajadusest lähtuvalt läbi muud küsimused;
6) jälgib kavandatud tegevuste elluviimist ning juhiste rakendamist;
7) teeb koostööd teiste TKTA alusel loodud nõukogudega.
2. osa
ATN-i koosseis
3. ATN-i nimeline koosseis on käskkirja lisas (lisatud).
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4. Kui ATN-i esimees või liige ei saa koosolekul osaleda, saadab ta enda asemel osalema
asendaja.
3. osa
ATN-i töökord
5. ATN-i tööd kavandab ja juhib ning ATN-i koosoleku korraldab ja protokollib infoühiskonna
teenuste arendamise osakond (edaspidi MKM ITAO).
6. ATN-i koosolek kutsutakse kokku vastavalt ATN-iga kokkulepitud ajakavale või vastavalt
vajadusele.
8. Koosolekutest võib kutsuda osa võtma valdkondade eksperte ja teisi asjaomaseid isikuid.
9. ATN võib koosolekul arutatud küsimuses võtta ühise seisukoha, teha otsuse või võtta arutatu
teadmiseks.
10. ATN-i otsus tehakse avalikul hääletusel vähemalt 2/3 häälteenamusega. ATN-i esimehel ja
igal liikmel on üks hääl. ATN-i otsuste ja nende täitmise üle peab arvestust MKM ITAO.
11. ATN-i koosoleku protokoll ja muud koosoleku materjalid avaldatakse MKM-i veebilehel.
12. Kui teabe edastamiseks või jooksvate küsimuste lahendamiseks pole koosoleku
kokkukutsumine vajalik, vahetatakse teavet ATN-i meililisti kaudu.
13. ATN-i liige korraldab ja tagab, et tema esindatavate asutuste asjaomased ametnikud ja
töötajad:
1) saavad teavet ATN-i koosolekute, otsuste ja seisukohtade kohta ning ATN-ile edastatud muud
olulist teavet;
2) on kaasatud tema seisukohtade ja ettepanekute kujundamisse.
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