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Kertu Vuks ● Elva arengu- ja planeeringuosakonna juhataja



Uus 
omavalitsus

Elva vald

• Elva linn+ Konguta vald+Palupera valla Astuvere, 
Atra, Hellenurme, Palupera, Mäelooga, Pastaku ja 
Urmi külad+ Puhja vald + Rannu vald+ Rõngu vald + 
Puka valla Aakre piirkonna külad (Aakre, Palamuste, 
Rebaste, Pedaste, Pühaste, Purtsi külad)

• Elva valla pindala 732,27 km2, rahvaarv 14 478

• Elva vallas on 7 linnalist asulat: Elva linn ning Puhja, 
Rõngu, Käärdi, Rannu, Ulila ning Kureküla alevik. 
Linnaliste asulate elanikud moodustavad 58% kogu
valla elanikest. 42% valla elanikest elab Elva valla 78 
külas.

• Elva vallas on 9 kooli, 10 lasteaeda, 2 huvikooli, 7 
raamatukogu ja 6 harukogu, 7 kultuurimaja, 4 eakate
päevakeskust, 5 noortekeskust. 



Avatud
valitsemine

E-demokraatia

• Loomulik riigivalitsemise osa tänapäeva
maailma tehnilisi võimalusi arvestades

• Digivahendeid tuleb arukalt kasutada, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suurendavad oluliselt valitsuse läbipaistvust, 
reageerimisvõimet ja vastutustundlikkust

• IKT  pakub kodanikele täiendava võimaluse
osaleda poliitilistes protsessides, tagades
paremad poliitilised tulemused kogu ühiskonna
jaoks.



7 sammu
avatuma

valitsemiseni

• Paranda oma tegevust puudutava teabe kättesaadavust.

• Aruta kogukonnaga otsuseid enne kui otsused on tehtud.

• Muuda vabaühenduste rahastamine püsivaks ja 
läbipaistvaks.

• Arenda koos vabaühendustega kasutajasõbralikke
avalikke teenuseid.

• Innusta noori kogukonnaelus kaasa lööma.

• Taju ja väldi korruptsiooniohtu.

• Muuda internet kättesaadavamaks ja aita edendada
elanike digioskusi.

Vt täpsemalt www. ega.ee



Praktiline näide: 
piirkonnakogud

• Piirkonnakogu on piirkonna elanike esindajate kogu, mis 
moodustatakse piirkonna elanike huvide paremaks 
arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel.

• Piirkonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes 
volikogule ja -valitsusele ettepanekuid õigusaktide 
vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks 
tunnistamiseks. Piirkonnakogul on õigus olla 
informeeritud vallaeelarve koostamise protsessist ja 
esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks.

• Piirkonnakogu informeerib vallavolikogu ja -valitsust 
piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb 
ettepanekuid nende lahendamiseks.

• Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks: valla 
arengukava ja eelarvestrateegia; valla üldplaneering ja 
selle muudatused; muud piirkonna jaoks olulised eelnõud



Praktiline näide: Elva Elamusfestival
#eenoortelava #elvanoortevolikogu



Praktiline näide: 
Kodanikukaitse
õppesuund
• Loodud koostöös omavalitsuse, 

gümnaasiumi,Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutustega

• Õppesuund pakub laiapõhjalist ja 
mitmekesist haridust Eesti riigist ja 
selle toimimisest huvitatud
noortele. Õppesuuna ülesanne on 
koolitada laia silmaringi, hea
eneseväljenduse ja igakülgse
ettevalmistusega noori Eesti
kodanikke, kes on lisaks
põhiainetele omandanud
põhjalikud teadmised Eesti
riigistruktuuride toimimise kohta. 



Praktiline näide: 
kaasav eelarve

• Menetlus eelarve koostamiseks, kus
kohalikule kogukonnale on antud
võimalus kohaliku omavalitsuse
eelarve koostamisel teatud summa
osas kaasa rääkida.

• Eesmärk on avalikes huvides
kasutatavate investeeringute tegemine.

• Esimesena kasutas 1989 aastal Porto
Alegre

• Võimaldab kodanikel avalikke
investeeringuid välja pakkuda, arutada
ja tähtsuse järjekorda seada ning
otsustada. Kui eelarve kulude arutellu
kaasamist võetakse tõsiselt ja see
toetub vastastikusele usaldusele,
võidavad sellest nii kohalik omavalitsus
kui ka kodanikud. Mõnel juhtumil on
kaasav eelarvemenetlus tõstnud isegi
inimeste maksukuulekust.



Kaasav eelarve
Elva vallas

• Kaasava eelarve objekt peab pakkuma 
avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses 
ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke 
kulusid järgnevate aastate eelarvetele.

• Elva vallas: kogusumma 45 000€, jaotatakse 
kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli 
saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et 
kaasava eelarve objektid peavad asuma 
valla erinevates piirkondades.

• Kolm enim hääli saanud ettepanekut 
(erinevates piirkondadest) saavad kaasava 
eelarve raames rahastuse maksimaalselt 
15 000 euro väärtuses.



Praktiline näide: 
Külade kärajad

• Vähemalt 4x aastas, iga kord
erinevas külas/alevikus

• Kogukonnaedendajad+ MTÜ-
de esindajad+ 
piirkonnakogud+ 
vallavalitsuse ja volikogu
esindajad + kõik huvilised

• Arutelul: valla õigusaktid, 
kogukondade jaoks olulised
küsimused; päevakajalised
teemad











Aitäh!


