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KAASAVA EELARVE HÄÄLETUS 

Tartu linn soovib kaasava eelarvega parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle 
kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning viia ellu uusi ideid. 

Shaté Tantsukooli ja Tartu Tantsuakadeemia eestvedamisel on Tartu linna 
KAASAVA EELARVE konkursi viimasesse vooru jõudnud meie idee luua Emajõele 

UJUV LAVA, idee nr 23. 

Oleme ära teinud suure-suure töö ja nüüd vajame ainult Teie abi, kallis tantsupere! 

HÄÄLETUS KESTAB 4.-10. OKTOOBRINI! OSALEDA SAAVAD KÕIK 
ALATES 16-AASTASED TARTU LINNA ELANIKUD!  

MINE WWW.TARTU.EE ja VALI IDEE NR 23 :) 

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. 
Hääletamiseks mine www.tartu.ee, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.  

Abi saab ka Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb 
isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18. 

KUUPÄEVAD: 

4.-10. oktoober - kaasava eelarve hääletus 

1.-15. oktoober - kinnitamine LV lehel 

22.-28. oktoober - VAHEAEG, trenne ei ole 

11. november - Gymnafesti Lõuna-Eesti eelvoor 

Viljandis (Sherry, Selena, Sunshine), finaal 17.11 

16.-18. november - ERT Tallinnas (Broadway 

koondis, Showgrupp) 

22.-24. november - Lithuanian Cup Klaipedas 

(Stacy?, Selena?, Scarlet, Sharleen, Stelle, Sandy, 

disco koondis, SDS koondis, jazzkoondis, adult 

hh small team) 

24. november - Battle of Est Tartus (Sidney) 

1.-2. detsember - Spotlight Challenge Tallinnas 
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PROJEKTIST LÄHEMALT: 

Me soovime ehitada Emajõele mitmekülgse kasutusega ujuva lava, mis rikastab Tartu kultuurielu 
võimalusi ning muudab kesklinna Emajõe-äärse kalda atraktiivsemaks. 

Miks mitte vaadata tantsuetendust, nautida oma lemmikbändi muusikat, moeshowd või 
sümfooniakontserti otse Emajõel! Ujuva lava ehitamisega Emajõele saab see võimalikuks juba 
2019. kevadel!  

Laval on mitmeid kasutusvõimalusi. Tavaolukorras asub ujuv lava kalda lähedal ja on avatud 
kõigile kasutamiseks - kohtumisteks, koosviibimisteks, päevitamiseks või varbad vees raamatu 
lugemiseks. Samuti saavad oma ettevõtmisi ujuval laval korraldada kõik MTÜd, 
huviharidusühingud, koolid, spordiklubid. Platvorme saavad kasutada jõele minekuks SUP-
lauatajad, kanuutajad, triatleedid jt sportlased. 

Ujuvat lava on võimalik muuta nii suureks lavaks, catwalk'iks kui ka ajutiseks sadamasillaks. 
Lahendus on tänapäevane ja vastupidav, konstruktsioonid kuumtsingitud terasest, ujuvuse 
annavad EPS-täitega plastujukid ning pealiskiht on viimistletud ajas jääva puitplastikuga. Koos 
tribüünide ning lava võimendamiseks sobiva tehnikaga annab see uusi võimalusi Tartu kultuuri-, 
spordi- ja noorsootöö ürituste, festivalide, võistluste korraldamiseks ja lavastuste etendamiseks 
Tartu südames ning enneolematus kohas – otse Emajõel. 

 

 

ÕPILASTE KINNITAMINE LV LEHEL 

Taaskord on vaja kõik meie kooli õpilased kinnitada Tartu LV kodulehel. Shaté Tantsukool on 
haridusministeeriumis registreeritud erahuvikool, kelle tegevust toetab Tartu linn.  

Selleks tuleb KÕIKIDE TANTSIJATE vanemal ära kinnitada oma lapse osalemine Shaté 
tantsukoolikooli töös (tähtaeg 15. oktoober) 

MINE: www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus  
Süsteemi saab siseneda internetipanga kaudu, ID-kaardiga, mobiil-IDga või smart-IDga. 
Kinnituse saab anda ka kohapeal: Raekoja plats 12 II korrusel. E 8.00-18.00, T-N 8.00-17.00, R 
8.00-16.00 v.a. 12.00-13.00 (lõuna). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument ja lapse 
isikukood. 

 

MÄRGI: kinnita lapse osalus huviringides ja vali eelistusjärjekord (kategooriate kaupa) 
2019. aasta tegevustoetust saame ainult 1. eelistuseks kinnitatud osalejate laste pealt, mistõttu 
oleme väga tänulikud, kui märgite Shaté esimeseks eelistuseks :)  

 

PS. Kui sisselogides Tantsukooli valikutes ei ole, siis palun kirjutage kirsikka@shate.ee lapse 
isikukood, kontrollin üle! 


