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Eesmärk: 
sisuline arutelu ideede ja 
nende mõju üle; 
ideede liitmine ja 
täiendamine; 
hääletusele minevate 
ideede välja sõelumine 
(u 20–25).

•Tutvustatakse linnaeelarve kujunemise põhimõtteid.
•Tutvustatakse kaasava eelarve protsessi ja selle eesmärke.
•Antakse soovitusi, kuidas muuta argine idee sütitavaks. 

• Ideid saavad esitada kõik soovijad - nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.
• Ideed esitatakse Tartu kodulehel www.tartu.ee/kaasaveelarve 
              (võib esitada ka e-aadressil press@raad.tartu.ee 
                või tavakirja teel Tartu Linnavalitsusele).
• Ideede esitajate nimed on avalikud. 
• Ideeks võib olla nii objekt kui ka üritus. 
           

• Tehnilise eeltöö etapis:
            - jagatakse ideed teemagruppidesse (eeldatavalt 5–6 teemagruppi),
            - hinnatakse ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist

  Kõrvale jäävad mitteteostatavad ideed, otsust põhjendatakse kodulehel    
  www.tartu.ee/kaasaveelarve. 

• Ideede esitajad otsivad toetajaskonda oma ideedele.
• Linnavalitsus tutvustab kõiki ideid võrdsetel alustel Tartu kodulehel, linnaruumis,  
  sotsiaalmeedias jm.
• Toimub avalik üritus, kus ideede esitajad saavad oma ideid tutvustada. 

• Kõik ideed, mis on teostatavad ajaliselt, rahaliselt ja tehniliselt (eelmise etapi tulemus),    
  on Tartu kodulehel, kus kõigil on võimalik nende kohta arvamust avaldada.
• Ideede esitajatele tehakse vajadusel ettepanek oma ideed täiendada või soovitada    
  mitme samasisulise idee esitajal oma ideed liita.
• Iga valdkonna kohta kutsutakse kokku ekspertgruppgrupp, mis koosneb ideede  
  esitajatest (iga ideed esindab grupis üks inimene),  linnavalitsuse vastava ala spetsialistid  
  ning valdkonnaeksperdid väljastpoolt. 
• Teemagruppides toimub sisuline arutelu ideede üle ja nende hindamine eelnevalt  
  kokkulepitud kaalutlusprintsiipide alusel. 
• Iga teemagrupp peab jõudma oma valdkonnas kuni 5 idee väljavalimiseni, mis  
  hääletusele lähevad (täpne arv lepitakse eelnevalt kokku, arvestades, kui palju tuli ideid   
  ja mitu teemat neist kujunes).

• Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti  
  rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Tartu  
  linnas.
• Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase  
  idee poolt. NB! See on erinev 2013. aasta projektist, kui sai anda vaid ühe hääle.
• Rahvahääletus toimub elektrooniliselt.
• Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga, või  
  Tartu linna infokeskuses, kasutades infotöötaja abi. Tartu linna infokeskuses hääletades  
  tuleb esitada isikut tõendav dokument.
• Hääletamiseks kasutatakse kohalike omavalitsuste volikogude infosüsteemi Volis.

• Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed, millest üks  
  peab olema investeeringuobjekt. Kui enim hääli saanud ideede maksumus on   
  väiksem kui 70 000 eurot, viiakse ellu paremusjärjestuses järgmine idee, mis mahub  
  ülejäänud summa sisse.
• Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab  
   linnavalitsus.
• Rahvahääletusel toetust leidnud ürituse korraldab idee esitaja. 
• Kaasava eelarve ideed tuleb viia ellu 2015. aasta jooksul.
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WWW.TARTU.EE / KAASAVEELARVE

Tartu soovib kaasava eelarvega 
parandada arusaama linnaeelarvest 

ja selle kujunemisest ning 
kogukondadevahelist koostööd, 

samuti leida lahendus mõnele 
olulisele valupunktile linnas ja/või 

viiakse ellu mõni uus idee.

Kaasava eelarve kogusuuruseks on 140 000 
eurot. Kaasava eelarve protsessi võib 
esitada ideid, mille tulemusena rajatakse 
Tartusse mõni investeeringuobjekt või 
korraldatakse mõni uudne üritus. Nii 
investeeringuobjekti kui ürituse maksumuse 
ülempiiriks on 70 000 eurot. Nii viiakse 
kaasava eelarve summa eest ellu vähemalt 
kaks ideed. 


