Määruse eelnõu „Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord” seletuskirja lisa
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Kooskõlastatud märkustega. Ettepanek muuta
eelnõu § 7. Linnavalitsus ja linnaosade
valitsused võivad korraldada hääletuspunkte
enda ruumides või avalikus kohas
eesmärgiga võimaldada hääletamist neile, kes
ei saa või ei soovi hääletada interneti teel.

Arvestatud. Eelnõu § 7 lg 5 sõnastus on
muudetud järgmiselt: „Hääletus viiakse
üldjuhul läbi elektrooniliselt. Linnavalitsus
korraldab hääletamise võimalused ka neile
isikutele, kellel ei ole arvuti kasutamise
võimalust või kes ei soovi kasutada
elektroonilisi kanaleid.“
Eelnõu § 7 täiendatud lg-ga 6 järgmises
sõnastuses:
„Hääletada saab Tallinna Linnakantselei
teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7),
linnaosa valitsuse ruumides või
linnavalitsuse määratud asukohas.
Linnavalitsus teavitab hääletusel osalemise
võimalustest § 4 kohaselt.“
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Eelnõu § 8 lg-s 2 on seatud minimaalne
nõutud hääletajate arv numbriliselt, näiteks
on see 500 nii Pirital (19 000 elanikku) kui
ka Nõmmel (38 000 elanikku), aga 1000
Haaberstis (47 000 elanikku). Seega on
minimaalne osalusprotsent linnaositi seatud
väga erinevalt ning seetõttu tekitab
linnaosade vahel tugevat ebavõrdsust. Selle
vältimiseks teeme ettepaneku sõnastada
eelnõu § 8 lg 2 järgmiselt: „Hääletusel
linnaosas enim hääli saanud idee viiakse ellu
tingimusel, et hääletusel osalejate koguarv oli
vähemalt 1,5% linnaosa elanike arvust.“
Palume Tallinna Linnavalitsusel enne eelnõu
volikogule esitamist täpsustada §-s 7 toodud
hääletamise korda, sh palume detailsemalt
selgitada, milliste reeglite ja protseduuride
kohaselt toimub elektrooniline hääletamine
(millises e-keskkonnas toimub hääletamine,
kes korraldab hääletamise, kes teeb kindlaks
hääletamise tulemused, milline on
hääletusperiood jne)? Samuti palume
täpsustada §-s 7 lg 5 nimetatud
mitteelektroonilise hääletamise korda (sh
hääletamispunktid, sedelid, hääletamise
korraldajad jne).
Määruse eelnõu kooskõlastatud märkustega.
Ettepanekud: muuta määruse „Tallinna linna
kaasava eelarve menetlemise kord“
1)
§ 6 lg 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„Komisjon kaasab konkreetse linnaosaga
seotud idee hindamisse selle linnaosa
valitsuse ja linnaosakogu esindaja, et
selgitada välja idee vastavus kaasava eelarve

Ettepanekut määrata minimaalne hääletajate
arv 1,5% linnaosa elanikest ei arvestatud.
Hääletamise protseduuri on täpsemalt
käsitletud seletuskirjas.
Tallinna Linnakantselei IT-teenistus töötab
välja elektroonilise hääletuse protseduuri.

Arvestatud. Eelnõu § 6 lg 3 muudetud ja
sõnastatud: „Komisjon kaasab konkreetse
linnaosaga seotud idee hindamisse selle
linnaosa valitsuse esindaja ja linnaosakogu
esindaja, et selgitada välja idee vastavus
kaasava eelarve tingimustele. Linnaosa
valitsuse esindajat ei kaasata teiste
linnaosadega seotud ideede arutamisse ja
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tingimustele. Linnaosa valitsuse ja
linnaosakogu esindajat ei kaasata teiste
linnaosadega seotud ideede arutamisse ja
hääletamisse, kui komisjoni esimees või tema
äraolekul aseesimees ei otsusta teisiti.“;
2)
§ 8 lg 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„Kui enim hääli saanud idee elluviimise
maksumus on linnaosale määratud kaasava
eelarve summast väiksem, otsustavad
linnavalitsus ja linnaosavalitsus, kas ellu
viiakse ka paremusjärjestuses järgmine idee,
mis mahub linnaosale määratud eelarvesse.“
Kooskõlastatud märkustega. Ettepanekud:
muuta määrust „Tallinna linna kaasava
eelarve menetlemise kord“ järgmiselt:
1. kõik linnaosad saavad võrdselt 100
000 eurot, sõltumata elanike arvust;
2. eraldatud summat saab kasutada
mitme projekti elluviimisel, et ei
peaks alles jäänud summat
tagastama.
Määruse eelnõu kooskõlastatud märkusega.
Ettepanek lihtsustada määruse eelnõu § 5 lg 3
alapunkte, kuna esitatud nõuded on liiga
professionaalsed. Koosolekul oli arutusel ka
välikontori idee hääletamiseks, kuid selle
kohta ettepanekut ei tehtud.
Määruse eelnõu kooskõlastatud järgmiste
märkustega:
1.
muuta „Tallinna linna kaasava
eelarve menetlemise korra“ § 3 teist lauset
järgmiselt: „Summa jaotatakse linnaosade
vahel võrdselt.“;
2.
muuta § 6 lg 3 esimest lauset
järgmiselt: „Komisjon kaasab konkreetse
linnaosaga seotud idee hindamisse selle
linnaosa valitsuse ja linnaosakogu esindaja,
et selgitada välja idee vastavus kaasava
eelarve tingimustele.“;
3.
muuta § 9 lg 2 järgmiselt: „Ideede
elluviimise korraldab linnaosavalitsus või
sõlmib idee esitajaga koostöölepingu idee
elluviimiseks“.
Kooskõlastatud.

hääletamisse, kui komisjoni esimees või
tema äraolekul aseesimees ei otsusta
teisiti.“
Eelnõu § 8 lg 3 muudetud ja sõnastatud:
„Kui enim hääli saanud idee elluviimise
maksumus on linnaosale määratud kaasava
eelarve summast väiksem, kuulab
linnavalitsus ära linnaosa valitsuse
arvamuse ja otsustab, kas ellu viiakse ka
paremusjärjestuses järgmine idee, mis
mahub linnaosale määratud eelarvesse.“
Ei arvestatud.

Arvestatud osaliselt. Eelnõu § 5 lg 3 p-st 2
idee võimalik elluviija ja vajaduse korral
edasine haldaja või hooldaja (füüsiline või
juriidiline isik) välja võetud.
Arvestatud osaliselt.
Eelnõu § 6 lg 3 on muudetud ja sõnastatud
järgmiselt:
„Komisjon kaasab konkreetse linnaosaga
seotud idee hindamisse selle linnaosa
valitsuse esindaja ja linnaosakogu esindaja,
et selgitada välja idee vastavus kaasava
eelarve tingimustele. Linnaosa valitsuse
esindajat ei kaasata teiste linnaosadega
seotud ideede arutamisse ja hääletamisse,
kui komisjoni esimees või tema äraolekul
aseesimees ei otsusta teisiti.“

