
ETTEPANEKUD TARTU LINNA 2013 EELARVE PARANDUSTEKS

1. ettepanek:
Haridusosakond
55Majandamiskulud (lk70)
koolituskuludeks lisada                                                                                           1100
(2011 aasta tasemeni). Algatatud ulatuslike haridusuuenduste eduka teostamise kindlustamiseks on 
tegijate koolitus möödapääsmatu.
Katteallikas: Nooruse 9 ostust loobumine.

2. ettepanek:
Lasteaiad
55Majandamiskulud (lk71)
koolituskuludeks lisada                                                                                         64000
(2011  aasta  tasemeni).  Raskustes  perede  hulga  kasvu  tingimustes  on  töötajate  koolitamine 
probleemidega toimetulekuks hädavajalik.
Katteallikas: Nooruse 9 ostust loobumine.

3. ettepanek:
Põhikoolid (lk74)
55 Majandamiskulud
koolituskuludeks lisada                                                                                         13000
(2011 aasta tasemeni).  Süvenevate probleemide tingimustes ühiskonnas on töötajate koolitamine 
kasvavate ja uute probleemidega toimetulekuks hädavajalik.
Katteallikas: Nooruse 9 ostust loobumine.

4. ettepanek:
Gümnaasiumid
55Majandamiskulud (lk76)
koolituskuludeks lisada                                                                                       195000
(2011 aasta tasemeni). Süvenevate probleemide tingimustes on töötajate koolitamine
probleemidega toimetulekuks hädavajalik.
Katteallikas: Nooruse 9 ostust loobumine.

5. ettepanek:
Täiskasvanute Gümnaasiumid
55Majandamiskulud (lk79)
koolituskuludeks lisada                                                                                           5000
(2011  aasta  tasemeni).  Uutele  väljakutsetele  vastamiseks  tänapäevases  ühiskonnas  on  koolitus 
äärmiselt oluline.
Katteallikas: Nooruse 9 ostust loobumine.



6. ettepanek:
Maarja Kool
55Majandamiskulud (lk83)
koolituskuludeks lisada                                                                                             3800
(2011 aasta tasemeni). Uute meditsiini-, eripedagoogika jm valdkondade saavutuste rakendamiseks 
on koolitus väga vajalik.
Katteallikas: Nooruse 9 ostust loobumine.

7. ettepanek:
SOTSIAALABI OSAKOND
10121 – Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
55, 4 eraldised (lk124-125)
lisada:  alaealiste õigusrikkujate sotsiaalprogrammideks                                         7000
Noored õigusrikkujad vajavad enam mõjutamist, et vältida nende kuritegelikule teele sattumist.
Katteallikas: Nooruse 9 ostmisest loobumine.

8. ettepanek:
10121; 55, 4 eraldised (lk124-125)
lisada: noorte emade programmi rahastamiseks                                            8000 
Alaealiste esmasünnitajate koolituseks, sest  nende arv on suurenenud ja nende valmisolek lapse 
sünnitamiseks ning kasvatamiseks vajab parandamist.
Katteallikas: Nooruse 9 ostmisest loobumine.

       9. ettepanek:
Munitsipaalelamu ehituse alustamine (Tüve tänaval selleks reserveeritud alale)  600000
Munitsipaalelamu on  kõige  optimaalsem variant  kulude  madalal  hoidmise,  hooldamise,  elanike 
abistamise jms asjaoludega arvestades. Projektis on arvestatud elanike võimalike erivajadustega.
Katteallikad: Ivakorterite ostuks kavandatud 340000 (lk 115) Elamu- ja kommunaalmajanduse ptk-s 
ja Nooruse 9 ostmata jätmine. 

10. ettepanek:
09221 Loobuda Nooruse 9 ostust                                                           -1538000
Ei ole veenvalt põhjendatud selle vajalikkus.

11. ettepanek:
Anne Noortekeskuse ehituse alustamine                                                    500000
Noortekeskuse  töö-  ja  tegevustingimused  on  kriitilised.  Noorte  vaba  aja  sisustamise  olulisust 
kaasajal pole võimalik alahinnata.
Katteallikad: Nooruse 9 ostust loobumine.
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