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VALITSEMINE – strateegilise suuna andmine ning eesmärkide 
saavutamise jälgimine/seiramine (allikas: Valitsetsemine. 

Juhendmaterjal täidesaatva riigivõimu asutustele; Rahandusministeerium 2011)

AVATUD VALITSEMINE - võimu teostamine avatult, läbipaistvalt 
ja kodanikukeskselt ning kasutada selleks uusi tehnoloogiaid  
(allikas: Eesti tegevuskava Avatud Valitsemise partnerluses osalemisel 2018-2020).
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Töörühma AVATUD VALITSEMINE tegevuse eesmärk, oodatav 
tulemus
- Tartu Energia 2030 (SECAP) teemade käsitlemine Tartu linna strateegilistes 
dokumentides

- strateegilistes dokumentides püstitatud teemakohaste eesmärkide ja 
tegevuste täitmise seire protsessi korraldamine ja juhtimine (sh asjakohased 
mõõdikute määratelemine)

- erinevate huvigruppide kaasamine strateegiliste dokumentide koostamise 
protsessi (protsess ja protseduurid)

- täiendus- ja parendusetepanekute kogumise ja menetluse protsessi korraldus 
ja juhtimine (sh asjakohaste huvigruppide kaasamine)

- Keskkonnahoidlikud riigihanked. Keskkonnahoidlike tingimuste laialdasem 
kasutamine avalikes hangetes
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Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030" 
VISIOON

Tartu on hea energiaga targalt arenev 

kogukond ja roheline teeraja
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Tartu linna energia- ja kliimakava 
Valitsemise töörühma senised tegevused:

- Töörühmade I ühine töötuba (15.02.2019)
- Intervjuud erinevate linnavalitsuse osakondade esindajatega
- Töögrupi koosolek (31.05)

- Töörühmade II ühine töötuba (12.06.2019)
- Töörühmade III ühine töötuba (september 2019) 
- Energia- ja kliimakava ”Tartu Energia 2030” projekti suunamine 
avalikule arutelule (november/detsember 2019)
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Valitsemise töörühma kaasatud :

- Raimond Tamm, abilinnapea
- Reno Laidre, abilinnapea
- Jüri Mölder, linnasekretär
- Rein Haak, linnamajanduse osakond
- Jaanus Tamm, linnamajanduse osakond
- Ülle Mauer, linnamajanduse osakond
- Urmas Ahven, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
- Imbi Lang, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond, arenguteenistus
- Mait Raig, linnavarade osakond
- Kaspar Alev, linnavarade osakond
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Peamised arutelu teemad:

- Kuidas võiks toimuda Tartu energia- ja kliimakava Tartu Energia 2030 
elluviimise seire ja regulaane ülevaatamine-uuendamine? Milline linnavalitsuse 
struktuuriüksus seda koordineerib?

- Võimalikud asjakohased tulemusmõõdikud, mida kasutada juhtimisotsuste 
tegemisel (sh linnaeelarve, investeeringute kava jms koostamisel)?

- Milline peaks olema linnavalitsuse-sisene töökorraldus (protseduur), kuidas 
toimub erinevate osakondade vaheline andmete vahetamine ja asjakohaste 
valdkondade ülevaadete koostamine?

- Millisel viisil võiks toimuda erinevate huvipoolte kaasamine  energia-ja 
kliimakava regulaarsesse ülevaatamisse-uuendamisse ning asjakohaste 
andmete kogumisse?
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Tartu linna arengukavas 2018-2025 kavandatud tegevused     :

- Aktiivsete linlaste, kodanikeühenduste ja naabervaldade esindajate kaasamine 
planeerimisprotsessi Tartu linna ning lähiümbruse elu- ja külastuskeskkonna parandamiseks

- Säästva renoveerimise võimalusi tutvustavate teavituskampaaniate korraldamine

- Uute digivõimaluste rakendamine, mis tagaksid nii linlaste parema teenindamise kui linnaametnike 
rahulolu (sh paberivaba asjaajamine, kaugtöö juurutamine jms)

- Regulaarne linnaelanike rahulolu monitooring ja linnaarengut mõjutavate tegevuste 
korrigeerimine uuringute tulemustest lähtuvalt

- Linnavara kvaliteedi tõstmine, sh linnavalitsuse haldushoonete renoveerimine energiatõhususe 
tõstmiseks

- Kliima soojenemisest tulevate riskide maandamine (sademevete immutamine ja soojasaarte 
vältimine haljastusega).

- Tartlaste keskkonna- ja energiateadlikkuse tõstmine ja loodushoidlikku käitumist soosivate
tegevuste toetamine (koolitused, kampaaniad, keskkonnasõbralikud riigihanked jms).
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Töörühma AVATUD VALITSEMINE kontakt

Neeme Kärbo
projektijuht

Tartu Regiooni Energiaagentuur
neeme.karbo@trea.ee

5078835
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