
Muudatusettepanekud Tartu linna 2013 eelarvele

1. Lisada lasteaedade remondirahale                                           400 000
Allikas: Nooruse 9 halvas seisundis oleva maja ostmata jätmine
Põhjendus: Mis kasu on 1 uue rühma juurde ehitamisest, kui olemasolevad on kohati väga 
viletsas seisus ja on oodata mõnede neist nende sulgemist.

2. Lisada õpetajate (s.h. ka lasteaiaõpetajate) koolituskuludele      96934 
Allikas Nooruse 9 laguneva maja ostmata jätmine.
Selgitus. Riik kärpis neid kulusid 3%lt 1% peale. Keegi pole kuskil näidanud, et nendest 
kuludest tervelt 66,6% oleksid olnud ebamõistlikud. Parandame siis lastesõbralikus 
ülikoolilinnas seda viga kasvõi osaliseltki ja taastame need kulud 1.5% tasemel. 

3. Suurendada lasteaedade töötajate palgafondi                 180 000
Allikas: Nooruse 9 ostmata jätmine
Selgitus: see summa võimaldaks tõsta kõigi lasteaiatöötajate palku alates 01.01. 5%

4. Alternatiiv eelmisele
Suurendada lasteaedade palgafondi                                 130 000
Katteallikad:
 Täiendav tulumaksulaekumine sellet palgafondilt                 12500
Busisõidu tulude kasv kontrolli teostamise tugevdamisega    27500
Reklaamitulude kasv                                                                 1000
Vähendada toetust pea olematule õhutranspordile                  20000
Suurendada dividendide laekumisi linna ettevõtetest              69000
Selgitus. See summa võimaldab tõsta palku 5% alates 01.01; kuid ei sisalda eralasteaedadele 
toetuse kasvu. Sellelt palgafondilt laekub tagasi tulumaksu. Bussisõidu kontroll on nõrk, 
tudengid on a rvutanud, et trahvidena kulub veerand piletite ostuks minevast rahast. 
Dividende saab võtta kõigist linna ettevõtetest, mitte osadest.

5.Suurendada toetust bussiveoks                                                  20000
Allikas . Nooruse 9 ostmata jätmine.
Selgitus. Praeguse eelarve juures jääb täitmata koalitsioonileppe punkt 2 tasuta bussiliinist.

6. Suurendada haridusosakonna palgafondi                                       36000
Allikas . Nooruse 9 ostmata jätmine.
Selgitus. Raha eraldatakse 2 lastepsühholoogi täiendavaks kohaks haridusosakonna juures, 
kes käiksid vastavalt õpetajate palvele rühmades lapsi jälgimas, aitaks nii avastada 
kõrvalekaldeid arengus ning nõustaks edaspidise abi osas.

7.Suurendada haridusosakonna majanduskulusid                                  15000
Allikas: Nooruse 9 ostmata jätmine
Selgitus. Selle raha eest tuleks luua haridusasutustele täiendav nn. hädaabifond, kust on 
võimalik saada teatud ab, kui tõesti ei jätku ülekärbitud eelarvest raha inventari, õpivahendite, 
mänguasjade, meditsiini- ja hügeenivahendite jne jaoks

8. Suurendada investeernguid 300 000 euro võrra
Allikas. Jätta ostmata Nooruse 9.
Selgitus. Anne nootrekestuse ehitus on väga vajalik, kuid küsimärgi all. Kui raha on eelarves 
eraldatud, saab katsetada veelkord uue hankekonkursiga. Kui ka see osutub ülikalliks, tuleb 



objektist 2013 aastal siiski loobuda. Aga eurorahade ja saastekvootide müügi vähenemise 
olukorras on tellimused ehitusobjektidele oluliselt vähenemas. Ehk saame nüüd odavamalt. 
Kui ei, siis saab lisaeelarvega seda raha ümber suunata. 
Kui raha pole eraldatud, ei saa uut hanget korraldada.

 Esitab  Olev Raju


