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Sissejuhatus
Eesti demokraatia areng on jõudnud etappi, kus kodanikud soovivad järjest enam kaasa rääkida poliitika 
kujundamises. Avalik võim, olles kodanike teenistuses, peab selle sooviga arvestama. Koostöös sünnib usaldus ja 
arusaamine ühishuvist ning ühisest vastutusest, aga ka võimalustest soovitu teoks teha. Eriti puudutab see avaliku 
raha kasutamist kohalikul tasandil, kus inimesed otsuste tagajärgi kõige selgemini tunnetavad. 

Selleks, et avada kohaliku eelarve kujundamine kodanike osaluseks, on kasutusele võetud kaasav eelarvemenetlus.  
Protsess sai alguse pool sajandit tagasi Brasiilias ja see on tänaseks rakendatud päris mitmes Euroopa riigis. Aeg on 
ka Eestis kaasava eelarvemenetlusega tutvust teha: mis veelgi tähtsam, seda ka praktikas proovida. Selleks soovib 
e-Riigi Akadeemia ulatada kohalikele omavalitsustele abikäe.

Mis on kaasav eelarve?
Kaasav eelarvemenetlus varieerub riigiti, kuid selle põhimõte on selge ja arusaadav: 

KOHALIK VOLIKOGU OTSUSTAB MINGI OSA 
OMAVALITSUSE EELARVEST ERALDADA

OTSUSTAMISEKS KOHALIKULE KOGUKONNALE

KAASAV EELARVE - PIDEV DIALOOG

volikogu

elanik elanik elanik

valitsus

KLASSIKALINE DEMOKRAATIA

volikogu

elanik elanik elanik

valitsus

VALIMISED

Selle protsessi käigus toimuvad elanike arutelud nii 
näost-näkku kohtumistel kui ka virtuaal-keskkonnas. 
Arutelud on ette valmistatud ja struktureeritud, protsess 
lõpeb hääletamisega sõelale jäänud variantide vahel.
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Miks see on oluline?
Inimeste võõrandumine võimust on probleem nii meil Eestis kui paljudes teistes ühiskondades. Poliitika on muutunud 
elukutseks, erakonnad on selle teostamise praktiliselt monopoliseerinud ja jätnud – kui deklaratiivse sõbralikkuse 
tekk kõrvale lükata – marginaalse rolli nii kodanikuühiskonnale nagu ka erakonnastumist vältivate spetsialistide 
arvamusele. 

Kaasava eelarvemenetluse sisseviimise laiem eesmärk on:

Kohalik võim on inimesele kõige lähem võimutasand. Seal toimuv pakub talle otsest huvi. Seepärast soovib kohalik 
kogukond kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel. Sellise võimaluse annabki kaasav eelarvemenetlus, 
mille kaudu tekib väga praktiline ja otsene võimalus olukorda mõjutada. 

vähendada võõrandumist inimese ja ametliku võimu vahel luues 
üldlevinud esindusdemokraatiale lisaks alternatiivse võimu teostamise 

mehhanismi kohaliku omavalitsuse tasandil.

Isiklik osalus eelarveprotsessis loob selgema arusaama, millised on 
valikuvõimalused ja kuidas välja selgitada ühishuvi. Sellega koos 

paraneb arusaam avaliku võimu teostamisest ning suureneb võimu 
usaldusväärsus ja legitiimsus kodanike silmis.  

Kaasav eelarve võimaldab:

 uuendada demokraatiat

 tugevdada ühiskondlikku sidusust

 tõsta teenuste kvaliteeti

 suurendada kodaniku tunnet

KAASAV MENETLUS TAVAPÄRANE MENETLUS
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Kuidas seda Eestis korraldada?  
Üldine stsenaarium
Kuna eestlane on loomu poolest väga konkreetne, siis on mõttekas kujundada selgelt piiritletud ja konkreetse 
rahalise väljendusega protsess, mis annab vallale võimaluse väikeprojektideks ja/või siis arutab strateegilisi valikuid 
arengukava täiendustena.

RAHA: 10.000-150.000 eurot

Raha summa on volikogu otsustada, kuid mõistlik on eraldada vastavalt võimalustele ja huvidele 10.000 euro 
ja 150.000 euro vahele jääv summa. KOV eelarve tekkimise eripära tõttu ei tundu olevat head valemit (nt 
protsentuaalset summat) kasutada pole mõtet ka vähem kui 10.000 eurost summat, sest see jääb liiga väikeseks. 
Rohkem kui 150.000 eurot on jällegi sellise suurusjärgu summa, mille kasutamise üle tahab volikogu kindlasti 
otsustada ise, et oma põhifunktsioone täita ja mis tõenäoliselt on valla arengukavas kajastust leidnud. Samal ajal 
on võimalik mõne suurem investeeringu tegemise valik anda ka inimestele, et hoida ära näiteks volikogu poliitiline 
lõhenemine. 

AEG: Kolm kuud

Vaatamata sellele, et mõned kaasava eelarve entusiastid räägivad 1-aastasest tsüklist, kus inimene terve 
aasta jooksul peaks vallaasju arutama, ei tundu selline lähenemine ei loogiline ega praktiline. Meil on nii palju 
igapäevaasju ajada, et lobisemiseks on aega vaid vähestel. Igapäevatöö oleme kodanikena delegeerinud ametnikele 
ja poliitikutele, kuid kui me tahame rohkem kui korra 4 aasta jooksul otsustamisest osa võtta, annab selle võimaluse 
selgelt piiritletud suhteliselt intensiivne mõttevahetus valla iga-aastaste prioriteetide üle.

IT KASUTAMINE: 

Eesti tingimustes on kaasavas eelarveprotsessis kindlasti mõistlik kasutada infotehnoloogia abi nii inimeste 
informeerimisel kui hääletamisel. Esimesel juhul on tegemist info koduleheküljele ülespanemisega, mis peaks 
tänaseks olema muutunud rutiiniks enamikes kohalikes omavalitsustes. Elektroonilise hääletamise puhul on 
kaks võimalust: KOV teenuste portaalis luuakse kaasava eelarve moodul, kus selle võimalusega arvestatakse või 
omavalitsused võivad lihtsa ja endale sobiva lahenduse ka ise tellida.

Foto: http://www.tallinn2011.ee/kas_teadsid
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Volikogu otsuse ettevalmistus: aeg – 1 kuu

Otsuse eelnõu ettevalmistamine.  Protsessi kirjeldus.

Eestvedaja leidmine. Konsultatsioonid volikogus ja valla-
valitsuses. Vallavalitsuse poolse vastutava töötaja leidmine. 
Volikogu otsus kaasava eelarve rakendamise kohta. Näidisotsuse 
projekt.

august - september 2012
E T K N R L P

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Protsessi tutvustus ja ideede kogumise etapp – 2 nädalat

►	Volikogu otsus kuulutatakse välja ja viiakse inimesteni 
vallal kodulehel ja valla lehes. Alguses võiks teha ka 
otsepostitust. Üles seatakse ettepanekute kogumise kastid, 
koduleheküljed.

►	Nõuded	ettepanekutele:	ettepanekul	peab	olema	„omanik“	
ehk keegi, kes seda esindab ja kellel on õigus seda ideed 
vajadusel muuta; ettepanekul peab olema eeldatav hind, 
selge sisu ning teostamise viis.

►	Näitlik	 ettepanek:	 „Me	 oleme	 juba	 mitu	 aastat	 rääkinud	
sellest, et oleks vaja Maarja talu taha luhale panna üles 
kiik ja teha kiige ümbrus selliseks, et me saaksime seal 
korraldada oma suviseid vabaõhuüritusi. Las vallavalitsus 
tellib selle töö. Pakun hinnaks 10.000. Leida Ots. Telefon/
email“

Ideede kohendamine ja konsolideerimine – 1 nädal

Selles etapis on mõnel vallavalitsuse töötajal või MTÜ-l abistav 
funktsioon lihtsalt ettepaneku selgust silmas pidades ja 
vajadusel saab näiteks väga sarnaste ideede puhul aidata neid 
konsolideerida.

Esimene hääletus: terade eraldamine sõkaldest – 1 nädal

Edasipääsemiseks võib volikogu protsessi kinnitades otsustada, 
kas tõmmata piir teatud numbri juurde – 5, 7 või 10 ideed – 
või siis näiteks 3x taotletavale summale. Kui see tähendab 
eelarvemenetluses 10.000 eurot, siis tuleks piir tõmmata ideede 
vahele, kui küsitud summa ületab 30.000 eurot. Hääletada 
peaks saama nii traditsiooniliselt kui ka elektrooniliselt.

Protsessi eeldatavad osad ja nende 
kestvus:

oktoober 2012
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

oktoober 2012
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

oktoober 2012
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
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Volikogu otsuse
ettevalmistamine

Avalikkuse
teavitamine

Ettepanekute
kogumine Arutelu Otsustamine

Sellega peaks üks tsükkel läbi saama, tuleb teha kokkuvõtteid ja valmistuda järgmiseks aastaks. Tõenäoliselt saab 
protsessist sisendeid kauemaks kui ainult esmaste otsuste tegemiseks, sest vaidlused annavad võimaluse erinevaid 
aspekte valla elust läbi mõelda.

Tõenäoliselt on esimesel ja võib-olla ka teisel aastal tegu pigem uue võimalusega harjumisega ning vallavolikogus 
on mõistlik uut otsust teha eelmise aasta kogemuse analüüsi järel. Pikemaajaliselt aga väidavad mitmed uuringud, 
et kaasava protsessi tulemusena tõuseb valla elanike vastutusvõime ja paraneb KOV majandamine. Just nimelt neil 
põhjustel on ka suured rahvusvahelised organisatsioonid hakanud kaasava eelarveprotsessi vastu huvi tundma.

oktoober - november 2012
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Teise vooru ettevalmistus – 1 nädal

►		Nende ettepanekute analüüs ja toetus
►	 Edukate valikute viimine valla elanikeni 

november 2012
E T K N R L P
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Teise vooru läbirääkimised - 3 nädalat

Eraldada pind valla lehes, teha arutelufoorumid internetis, 
organiseerida koosolekud.

november - detsember 2012
E T K N R L P
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Lõpphääletus - 1 nädal

Lõpphääletus järjestab sõelale jäänud ettepanekud saadud 
toetuse järgi. Hääletama peaks saama nii traditsiooniliselt kui 
elekntrooniliselt.

detsember 2012
E T K N R L P
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Volikogu otsus rahastamise formaliseerimiseks

Volikogu kinnitab kaasava eelarve protsessis tehtud valiku ja 
annab vallavalitsusele ülesande seda ellu viia või korraldada 
hange.
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Kus seda varem on kasutatud?

KAASAVA EELARVEMENTLUSE SÜND: BRASIILIA

►		Kaasava eelarvemenetluse juured ulatuvad 1989.a. Brasiiliasse, kus seda esimest korda katsetati Porto Alegre 
linnas. 1970-ndate alguses toimusid kogu Brasiilias kohalikud liikumised valitsuse vastu, eriti vaesemate 
piirkondade elanikud ei olnud valitsuse tegevusega rahul. Kaasav eelarvemenetlus oli üheks väljapääsuks 
toimuvast kaosest. Selles nähti kohaliku võimu demokratiseerumise meedet.

►		Kaasava eelarvemenetluse protsess Porto Alegre’s koosneb regionaalsetest assambleedest (2 vooru), 
vahekohtumisest (1 voor) ning kaasava eelarve nõukogu toimimisest terve aasta vältel.

 
 Esimeses etapis külastavad elanikud regionaalseid assambleid, kus kehtib nn. vaba mikrofoni põhimõte ehk 

tunni aja jooksul saab igaüks väljendada oma seisukohti. Regionaalsetest assambleedest võtavad osa ka 
linnapea ja administratsioon. Esimese vooru lõpus valitakse delegaadid.

 
 Pärast seda toimuvad vahekohtumised. Valitud delegaadid kohtuvad iga nädal selleks, et arutada tulevase 

eelarve projektide ning nende tähtsuse üle. Kohtumisest võtavad osa linna administratsiooni vastava ala 
spetsialistid. Vahekohtumised lõpevad siis, kui regionaalse assamblee teises voorus panevad delegaadid 
piirkonna vajadused tähtsuse järjekorda ning valivad kaasava eelarve nõukogu liikmed.

 

Olles sündinud 1980.ndate lõpus Brasiilias, kaasav eelarvemenetlus on viimasel ajal leidnud suurt populaarsust 
paljudes Euroopa riikides. Uuringud näitavad, et viimasel ajal kaasava eelarvementeluse kasutatavus on 
jõudsalt kasvanud: tänapäeval umbkaudu 1200 kohalikku omavalitsust maailmas on katsetanud seda kaasavat 
otsustusprotsessi meetodit.

Märkimisväärne on see, et kaasav eelarvemenetluse on esimene demokraatlik innovatsioon, mida meelsasti 
tuuakse Lõuna Ameerika riigist Lääne maailma ja mis on tänaseks leidnud edukat rakendatavust sellistes Euroopa 
riikides nagu Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Joonis. Kaasavate eelarve arv ja osalevate elanike hulk

Allikas: Sintomer et al. (2010)

EelarvedInimesed
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 Kaasava eelarve nõukogu koosneb kõikide piirkondade esindajatest. Nõukogu peamiseks ülesandeks on 
kooskõlastada olemasolevad ressursid piirkondlike vajadustega ning kinnitada kohaliku omavalitsuse eelarve. 
Linna volikogu saab teha ettepanekuid muutuste sisseviimiseks, kuid ei saa neid nõuda. Eelarve saadetakse 
linnapeale, kes saab selle veto õiguse peale panna, kuid seda ei ole kunagi praktikas juhtunud. 

►		12 aasta jooksul kasvas koolide arv 29-st 86-ni ning kirjaoskus ulatus 98 protsendini.  Igal aastal rakendatakse 
suur hulk teede renoveerimise projekte rakendatakse just kõige vaesemates regioonides. Lisaks sellele langes 
oluliselt, korruptsiooni tase.

Joonis: KEKO ajakava Brasiilias

Allikas: Sintomer et al. (2010)

EDUKUS STRATEEGILISEL TASEMEL: SUURBRITANNIA

►		Suurbritannias	 ei	 olnud	 põhiliseks	 kaasava	 eelarvemenetluse	 rakendamise	 innustavaks	 jõuks	 mitte	
vasakpoolsed parteid, vaid MTÜd ja aktivistid.  Esimeseks tegijaks kaasava eelarve maastikul Suurbritannias oli 
väike	Manchester’i	MTÜ		“Community	Pride	Initiative”	(CPI).	Organisatsioon	arendas	välja	teadmiste	vahetuse	
programmi	Põhja	 (Manchester)	 ja	Lõuna	(Porto	Alegre)	vahel,	mille	 tulemusena	tegelevad	CPI	 liikmed	alates	
2000. aastast kaasava eelarve edendamise ja arenemisega Suurbritannias.

►		2008.	 a.	 septembris	 arendas	 endine	 riigisekretär	 Hazel	 Blears	 välja	 riikliku	 strateegia	 The Participatory 
Budgeting national strategy: Giving more people a say in local spending, mis nägi ette kaasava eelarve elemendi 
sisseviimist igas Suurbritannia kohalikus omavalistuses aastaks 2012. Dokument kajastas samuti kaasava 
eelarve rakendamise parimaid võimalusi.

►		Huvi	 kaasava	 eelarve	 vastu	 Suurbritannias	 kasvab	 täie	 hooga:	 tänapäeval	 kasutatakse	 seda	 enam	 kui	 75.	
erinevas valdkonnas, alustades koolide ehitamisest ning lõpetades vajadusega täiendavate politseinike järele 
teatud piirkondades. Hinnanguline rahasumma, mille üle inimesed on juba otsustanud, ulatub 20. miljoni 
naelani.  

►		Suurbritannia	kogemus	näitas,	et	kaasava	eelarve	edukas	areng	sõltub	mitte	ainult	aktiivsest	alt-üles	initsiatiivist,	
vaid samuti riikliku tasandi tahtest selles protsessis aktiivselt kaasa lüüa.

►		Kaasava	eelarve	praktikaid	Suurbritannias	saate	jälgida	veebist		
 http://www.participatorybudgeting.org.uk/ 

http://www.epractice.eu/cases/demos
http://www.epractice.eu/cases/demos
http://www.epractice.eu/cases/demos
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NÕUANDEV PROTSEDUUR: SAKSAMAA

►		Saksamaad	 võib	 pidada	 edasijõudnuks	 riigiks	 kaasava	 eelarvemenetluses	 piloteerimises	 ning	 selle	 edukas	
rakendamises. 1998 aastal viidi ellu esimene piloot-projekt.

►		Senini	kaasavat	eelarvementlust	on	edukalt	praktiseeritud	Hamburgis, Freiburgis, Kölnis, Berliinis.  

►		Freiburgi	 linn	 katsetas	 kaasava	 eelarvemenetlusega	 esmakordselt	 2008.	 aasta	 kevadel,	 mil	 lisaks	
arvamusküsitlusele linna eelarvekasutuse efektiivsuse kohta anti elanikele võimalus osaleda Freiburgi linna 
2009/2010 eelarve planeerimisel. Kuu jooksul (7 aprill-9 mai 2008) registreerus eelarvekoostamist käsitleva 
online foorumi kasutajaks 1871 inimest, kelledest 1291 koostasid Freiburgi linnale individuaalse eelarve. Neist 
914 võtsid vaevaks koostatud eelarvet ka põhjendada ning 22 lõid vastavasisulise wiki. 

 Projekti rakendamisel kasutati spetsiaalset infotehnoloogilist lahendust the DEMOS  (Delphi Mediation Online 
System).  Samuti oli võimalik osaleda diskussioonides  linna ja piirkonna konverentsidel. Suuremahuline 
uuring üritas kajastada nende kodanike arvamusi, kes ei saanud osaleda interaktiivses kaasava eelarve 
planeerimises

►		Enamik	Saksamaa	kaasava	eelarve	 tegevusi	on	suunatud	sellele,	
et teha linnas finantsolukord kodanike jaoks selgemaks ja 
arusaadavamaks. Informatsiooni eelarvest jagatakse brosüüride 
kaudu, avalikustatakse internetis. Samuti inimestele selgitatakse 
raamatukogude, koolide, ujulate ja teiste teenuseid pakkuvate 
asutuste sissetulekuid ja kulutusi. Avatud koosolekul saavad 
kodanikud väljendada oma ettepanekuid. Teiseks variandiks on 
eelarve tasakaalustamine, kus inimestele antakse küsimustikud 
konrekreetsete eelarve defitsiiti tasakaalustavate valikutega. 
Üldiselt on arutelude kvaliteet suhteliselt madal.

►		Lisainfo	kaasavast	eelarvest	Saksamaal	leiate	siin	
 http://www.buergerhaushalt.org/ 

LÄHEDANE DEMOKRAATIA: PRANTSUSMAA

►		Prantsusmaa	 kaasava	 eelarve	 idee	 oli	 tugevaks	 poliitilis-
ideoloogiliseks projektiks. Selle tõid esimestena välja 
parlamentaarsed vasakpoolsed parteid võitlemas traditsioonilise 
“tsentralismiga”.

►		Prantsusmaa	kaasaval	eelarvemenetlusel	on	4	peamist	eesmärki:	
(1) arendada kohalikku omavalitsust (2) edendada ühiskondlikku 
sidusust (3) edendada esindusdemokraatiat kaasates kodanike 
otsustusprotsessi ning (4) parandada dialoogi valitud esindajate ja 
kodanike vahel. Üldiselt tuntakse kaasavat eelarvet Prantsusmaal 
elab	 “lähedase	 demokraatia”	 (proximity democracy) nime all, 
mis tähendab nii territoriaalset lähedust, kui ka dialoogi võimu ja 
kodanike vahel. 

►		Kaasava	eelarve	fookuseks	Prantsusmaal	on	avatud	assambleede	
loomine, milledest igaüks saab osa võtta. Assambleed saavad 
otsustada oma piirkonna eelarve erinevate külgede üle. Siiski, 
linna tasandil kipub kodanike soovituste vastuvõtmine sõltuma 
poliitilisest tahtest.

►		Morsang-sur-Orge	–	väike	veidi	üle	19000	inimesega	Prantsusmaa	
linn, mis katsetas kaasavat eelarvemenetlust esmakordselt 1998 
aastal. Linna administratsioon kehtestas 8 kohalikku nõukogu, mis 
olid avatud kõikide elanike jaoks. Igale nõukogule anti 60000 EUR 
kohalike projektide realiseerimiseks. Kokku kontrollivad nõukogud 
20% linna investeeringueelarvest.  linn laiendas osalust 2002. 
aastal läbi 5 täiendavat temaatilist seminari. Otsuseid võetakse 
vastu kõikide elanike kohalolekul. Volikogu liikmete roll on juhtida 
arutelu.

Allikas: Sintomer (2007)

Joonis: Kaasava eelarve levik Euroopas
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Kaasava eelarve praktiseerimise ajakava 
2011-2012: New York
Alates oktoobrist 2011 kuni märtsini 2012 toimub New Yorgi neljas linnaosas 
kaasava eelarvemenetluse protsess, mis hõlmab 6 peamist etappi. 
Lisainfo kaasavast eelarvest New Yorgis on leitav siit http://pbnyc.org/

Okt-Nov 2011

Piirkondlikud 
assambleed (I voor)
Toimuvad avalikud 
koosolekud, kus 
volikogu liikmed jagavad 
informatsiooni eelarve 
fondide kohta. Elanikud 
arutavad projektide ideid 
ja valivad delegaate.

Nov 2011

Delegaatide 
instrueerimine
Valitud delegaadid õpivad  
selgeks eelarvestamise 
protsessi ning  projektijuhtimist. 
Moodustatakse delegaatide 
kommiteed.

Märts 2012

Hääletamine
Delegaadid esitlevad 
lõplikud projektide 
ettepanekud ning 
elanikud hääletavad.

Juuli 2012

Eelarve 
jõustumine
Eelarve jõustub 1. 
juulist

Nov 2011 - Veebr 2012

Delegaatide 
koosolekud 
Delegaatide koosolekutel 
muudetakse ja 
parandatakse kogukonna 
poolt pakutud projektide 
ideid selleks, et nendest 
saaks korralikud 
ettepanekud. Protsessis 
annavad nõu volikogu 
liikmed ning teised 
eksperdid.

Veebr 2012

Piirkondlikud
assambleed (II voor)
Delegaadid kannavad ette 
projektide ettepanekud. 
Elanikelt oodatakse 
tagasisidet

Kevad 2012

Hindamine, 
rakendamine ja 
monitooring
Delegaadid ning teised 
protsessi osalejad 
hindavad tervet 
protseduuri; peetakse 
koosolekuid ning 
kontrollitakse projektide 
elluviimist.

Eelarveaasta lõpeb 20. juunil 2013. a

Sügis 2011 Talv 2011 - 2012 Kevad 2012
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Lisainfo kaasava eelarve kohta
Veebileheküljed kaasava eelarve praktikatest 

 Euroopa - http://www.buergerhaushalt-europa.de/ 

 Suurbritannia - http://www.participatorybudgeting.org.uk/ 

 Saksamaa - http://www.buergerhaushalt.org/ 

 Põhja Ameerika - http://www.participatorybudgeting.org/ 

 New York - http://pbnyc.org/

 
 
Kaasavat eelarvet tutvustatavad raamatud/juhendid online

 UN HABITAT (2004)  
 72	Frequently	Asked	Questions	about	Participatory	Budgeting

 World Bank (2008) 
 Participatory	budgeting 

 Sintomer,	Y.,	Herzberg,	C.,	Allegretti,	G.,	Röcke,	A.	(2010)  
 Learning	from	the	South:	Participatory	Budgeting	Worldwide	–	an	Invitation	to	Global	Cooperation

 Council	of	Europe	(2011)	 
 Legal framework and current practice in member states 

Kasutatud allikad: 
•	 Allegretti,	G.,	Herzberg,	C.	(2010)	Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy. Transnational institute  
	 and	the	centre	for	democratic	policy-making
•	 Avritzer,	L.	(1999)	Public deliberation at the local level: participatory budgeting in Brazil. Paper delivered at the Experiments for Deliberative  
	 Democracy	Conference.	Kättesaadav:	http://www.ssc.wisc.edu/~wright/avritzer.pdf
•	 Lewit,	D.	(2002)	„Porto	Alegre’s	Budget	Of,	By,	And	For	the	People”.	Yes Magazine: Powerful Ideas, Practical Actions. Kättesaadav: 
 http://www.yesmagazine.org/issues/what-would-democracy-look-like/562
•	 Novy,	A.,	Leubolt,	B.	(2005)	Participatory	Budgeting	in	Porto	Alegre:	Social	Innovation	and	the	Dialectical	Realtionship	of	State	and	Civil			
	 Society.	Urban	Studies,	Vol.	42,	No.	11,	2023-2036	
•	 Röcke,	A.	(2008)	Participatory	budgeting	in	the	UK:	from	the	“grassroots”	to	the	national	agenda.	European	University	Institute. Florence.
•	 Sintomer,	Y.	(2007)	Participatory	Budgets	in	Europe.	Scientific	Problems	and	Political	Challenges.	Paper	presented	at	ECPR	Summer		 	
	 School,	Turin,	July	9-18/2007.
•	 Sintomer,	Y.,	Herzberg,	C.,	Allegretti,	G.,	Röcke,	A.	(2010)	Learning	from	the	South:	Participatory	Budgeting	Worldwide	–	an	Invitation	to			
	 Global		Cooperation. Bonn: InWEnt gGmbH
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LISA 1
ALGATAMISOTSUSE NÄIDIS

VOLIKOGU
OTSUS

Koht päev, kuu, aasta, nr…

Kaasava eelarveprotsessi 
algatamine

Volikogu otsustab

1. Alustada kaasava eelarveprotsessi aastal 2012 võttes aluseks protseduuri kirjelduse (otsuse lisa 1)

2. Eraldada kaasava eelarveprotsessi rakendamiseks 10000 EUR

3. Määrata kaasava eelarveprotsessi eest vastutajaks arendusnõuniku Madis Salo.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisega

Volikogu esimees

-----



Volikogu otsuse lisa

Protseduuri kirjeldus

1. Protseduur välja kuulutada valla lehes, veebileheküljel, valla hoonetes 1.oktoobriks 2012.

2. Teha üleskutse pakkuda ideid kahe nädala jooksul. Miinimumnõuded arvestatud ettepanekutele on selge  
 sisu, teostamise viis, eeldatav hind.

3. Kohendada ja konsolideerida sarnased ideed 22. oktoobriks 2012.

4. Korraldada I hääletusvoor ajavahemikul 22 - 28 oktoober 2012. Tõmmata piir II vooru edasipääsevate   
 ideede eraldamiseks kohta, kus populaarsuse järgi reastatud projektidele küsitud raha hulga summa   
 ületab 30000 EUR.

5. 5. Elanike teavitamine edasi pääsenud projektidest ajavahemikul 28 oktoober -  4 november 2012.

6. Kirjutada valitud projektid lahti konkreetse malli järgi Madis Saro abil ajavahemikul
 28 oktoober - 4 november 2012.

7. Korraldada lõpphääletus ajavahemikul 26 november – 2 detsember 2012.

8. Kinnitada kaasava eelarveprotsessi tulemusena raha eraldamine vastavalt hääletustulemusele.

Volikogu esimees

-----



LISA 2
KINNITAMISOTSUSE NÄIDIS

VOLIKOGU
OTSUS

Koht päev, kuu, aasta, nr…

Kaasava eelarveprotsessi tulemuste
kinnitamine

Lähtudes volikogu otsusest nr….

Volikogu otsustab 

1. Kinnitada kaasava eelarveprotsessi tulemusena raha eraldamine järgnevalt:

	 1.1	 “Mitu	küla	kiik”	–	1000	EUR

 1.2 Algkooli staadioni korrastamine – 7000 EUR

 1.2 Rahvatantsu rühmale rahvariiete ostu toetuseks 2000 EUR (70% küsitust)

2. Volitada valla-/linnavalitsuse kaasava eelarveprotsessi tulemuse ellu viia

Volikogu esimees

-----
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Tallinn 2012

Allikas: Sintomer  (2010)
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