
Kuidas edendada linnavõimu ja 
kogukondade koostööd?
15.november 2017, SPARK Demo



Küsimused aruteluks 
• Kuidas valimisprogrammidesse ja koalitsioonilepingusse kirjapandud lubadused

suuremaks kogukonna kaasamiseks tegelikult ellu viia?

• Kuidas linnaplaneerimisel senisest veelgi rohkem inimesi kaasa rääkima saada?

• Kuidas kaasavale eelarvele hoogu ja haaret juurde anda ja kuidas kogu eelarve
planeerimist avatumalt ja läbipaistvamalt korraldada?

• Kuidas noori linna tegemistega paremini siduda?

• Milliseid uudseid lahendusi võiks kasutada nii paremaks teavituseks kui ka
koostööks?

PRAKTILINE EESMÄRK: 

Sõnastada ja prioritiseerida tegevused Tartu kaasamise ja 
koostöö tegevuskavasse 



Päevakava
I Sissejuhatus 
• Millised lubadused ja eesmärgid on kaasamiseks ja koostööks?

• Ülevaade seni tehtust

II Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskava, selle fookused
A) Linnaruum; 

B) Noored ja nende ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus

C) Linna eelarveprotsessi avatus ja kaasav eelarve

III Grupiarutelud



Avatud valitsemise 
poliitika Tartus

KOV valimised 2017

Liia Hänni

e-Riigi Akadeemia





Tartu linna volikogu

Reformierakond Sotsiaaldemokraadid Keskerakond EKRE

IRL VL Tartu heaks VL Tartu eest



Hüüdlaused/juhtmõtted
Erakond/VL

Reformiertakond Tartu Põhjala kümne parima elukeskkonnaga linna hulka!

Sotsiaaldemokraadid Nutikas Tartu

Keskerakond Teised lubavad, MEIE teeme!

EKRE Anname tuld!

IRL TARTU-VÕIMALUSTE LINN! 

Tartu heaks Heade mõtete linnast heade tegude linnaks!

Tartu eest Tartu eest – maailmast Tartusse!



Valimisplatvormide lubadused  
avatud linnajuhtimiseks

• Läbipaistvus

• Kaasamine otsustusprotsessidesse

• Koostöö linnaelu korraldamisel 

• e-Valitsemine



Avatud valitsemine platvormides
Erakond/VLarga Läbipaistvus Kaasamine Koostöö e-Valitsemine

Reformiertakond Kogukonnakeskused Asjade internet

Sotsiaaldemokraadid Avaandmed Digireferendumid, 
ideekorje, noored, eakd

Keskerakond Linna meediakava Piirkondlikud nõukojad
Noortevolikogu

Ülesannete ja raha 
delegeerimine

Linnakodanikuportaal

EKRE Suurem kaasav eelarve

IRL Planeeringud Noortevolikogu

Tartu heaks Tegevustoetused Targa Tartu program

Tartu eest

KOALITSIOONILEPE Läbipaistev ja aus Linlaste  kaasamine 
otsustusprotsessidesse

Valikud teenused
Kogukondade 
rahastamine

Digitaliseerimise 
programm



Kaasav eelarve 
Erakond/VL

Reformiertakond Suurendame kaasava eelarve mahtyu 2 korda

Sotsiaaldemokraadid Vaatame üle kaasava eelarve reeglid ja suurendame summat; seame sisse noorte kaasava eelarve.

Keskerakond

EKRE Suurendame kaasava eelarve osakaalu kolmekordseks ning tagame kolme enim toetust saanud idee 
teostumise. Kaasava eelarve hääletusel osalegu Tartu sissekirjutusega Eesti kodanikud. 

IRL

Tartu heaks

Tartu eest

KOALITSIOONILEPE Suurendame kaasava eelarve mahtu



Tänan kuulamast!

Liia Hänni

liia.hanni@ega.ee

Follow us in Twitter and FB eGovAcademy



Kaasamine ja koostöö seni
• 2013 eGA projekt „Avatud valitsemine kohalikes 

omavalitsustes“ ja kaasav eelarve 

• 2014–2015 kaasava linnajuhtimise ajutine komisjon
volikogus

 Tartu linna avatud valitsemise tegevuskava

• URBACT/Interactive cities projekt
 Juhis kaasamiseks ja koostööks Tartu LV-s



Arutelu Aparaaditehases
19.mai 2015



Interactive Cities



28.novembril 2017 a kell 16-18:30

olete taas oodatud SPARK Demosse, väitlusele teemal

Kuidas avatult linnaeelarvet 
kujundada ja kaasavale eelarvele uut 

hoogu juurde anda?

Kohtumiseni!


