
 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Tõsta lisas 3 eelarverea 09110 (koolieelsed lasteasutused) kulusid 200 000 euro võrra. 

2. Tõsta lisas 2 omanikutulud (dividendid) 200 000 euro võrra. 

Selgitus: 

Tartu lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks tuleks võtta kasutusele moodullasteaiad, et luua juba 

2014. aastal juurde hinnanguliselt 350 uut lasteaiakohta. I etapis tuleb luua 120 lasteaiakohta Tartu 

Kesklinna Lastekeskuse avariiremonditõttu, II etapis luuakse 230 uut lasteaiakohta. Moodullasteaia 

eelis tavalasteaiaees on valmimise kiirus. Juba täna on pered sunnitud tulema toime lasteaiakohtade 

puudusest tulenevate raskustega või lükkavad laste saamist hoopis edasi. 

Samuti on lasteaiajärjekordade kiire kaotamine väga heaks viisiks tööealiste inimeste Tartusse kolima 

motiveerimiseks. Jätkusuutliku arengu nimel peab Tartus kasvama töötavate inimeste osakaal 

mittetöötajate arvel. Samuti on lasteaiajärjekordade kaotamine heaks meetmeks mujalt siia õppima 

tulnud, ent Tartusse jäämist kaaluvatele noortele sellise otsuse kergendamiseks. 

Katteallikaks on omanikutulud. Dividenditulu jääb ka 200 tuhande euro võrra tõstes väiksemaks kui 

2013. eelarves ette nähtu (580 000 eurot). 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt)  



 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Vähendada lisas 2 eelarverea 01112 (linnavalitsuse tegevuskulud) kulusid 691 464 euro võrra 

– 2013. aasta tasemele. 

2. Eraldada Tartu Kesklinna Lastekeskuse avariiremondiks 691 464 eurot. 

Selgitus: 

Tartu Kesklinna Lastekeskus vajab avariiremonti, mille kulu suuruseks on hinnanguliselt 700 000 

eurot. Tartu lastesõbralikuks linnaks muutmise nimel tuleb see summa eelarvest leida ning kõige 

parem oleks teha seda viisil, mis linna toimimist ei häiriks. 2014. aasta linnaeelarvesse planeeritud 

linnavalitsuse kulude kasv on peaaegu sama suur, kui lasteia remondiks kuluv raha. Kui 2013. aastal 

toimis linnavalitsus ka 5 898 709 euro juures, pole põhjust arvata, et kulude jätmine samale tasemele 

linnavalitsuse tööd oluliselt häiriks. 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt)  



Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Suurendada lisas 3 eelarverea 09220 kulusid 10 000 euro võrra. 

2. Suurendada lisas 2 füüsilise isiiku tulumaksu laekumise summat 10 000 euro võrra. 

Selgitus: 

Et kinnitada Tartu staatust Eesti parima gümnaasiumilinnana, peab andma koolidele võimaluse 

kaasata õppetegevusse kõrgkoolide õppejõude. Vastavate projektide teostamiseks näeme 2014. 

aastal ette 10 000 eurot. 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt)  



Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Suurendada lisas 3 eelarverea 09220 kulusid 15 000 euro võrra. 

2. Suurendada lisas 2 füüsilise isiiku tulumaksu laekumise summat 15 000 euro võrra. 

Selgitus: 

Et soodustada pikemas perspektiivis ettevõtlustegevust Tartus, peab toetama koole täiendavalt 

ettevõtlus- ja majandusõppe ning õpilasfirmade osas. Linna gümnaasiumiharidus peab andma 

majanduse ja ettevõtluse kohta rohkem rakenduslikke teadmisi, et suurendada nende noorte arvu, 

kes kaaluvad tulevikus enda ettevõtte asutamist. Kui õpilane asutab ettevõtte juba gümnaasiumis 

käies (õpilasfirmana) ning ettevõte tegutseb Tartus, sh noore kõrgkooliõpingute ajal, on tõenäosus 

selle võrra suurem, et ta jääb ettevõtjaks kodulinna. 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt)  



Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Suurendada lisas 3 eelarverea 09800 kulusid 20 000 euro võrra. 

2. Suurendada lisas 2 füüsilise isiiku tulumaksu laekumise summat 20 000 euro võrra 

(55 310 000 euroni). 

Selgitus: 

Õpilaste eneseteostusvõimaluste laiendamiseks, ent ka riskikäitumise vähendamiseks peab linn 

laiendama noorte võimalusi huvitegevusega tegelemiseks. Tartu peab hakkama liikuma kiiremini selle 

poole, et iga õpilane saaks osaleda vähemalt ühes huviringis tasuta. 

Huviringide raha suurendamine aitab ka suurendada tõenäosust, et rohkem lastega peresid kolib 

Tartusse või väldib siit ärakolimist. Nii lapse eneseteostamise võimalused kui ka lapsevanema vajadus 

viibida töökohal segamatult tööpäeva lõpuni on selle oluliseks eelduseks. 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt)  



Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Lisada lisasse 4 eelarverida „Peetri tiigi ja selle lähiümbruse korrastamine“ summas 20 000 

eurot. 

2. Tõsta lisas 2 omanikutulud (dividendid) 20 000 euro võrra. 

Selgitus: 

Peetri tiigi seisukord on selgelt mitterahuldav ning seoses selle jäämisega ERMi viivale teekonnale 

tuleb tiik korrastada. 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt)  



Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanek Tartu linna 2014. aasta eelarve eelnõule 

 

 

Ettepanek muuta eelnõud järgmiselt: 

1. Toetada Tartu Noortevolikogu tegevust 20 000 euroga (lisa 3 rida 08107). 

2. Vähendada lisas 2 eelarverea 01111 kulusid 10 000 euro võrra. 

3. Vähendada lisas 2 eelarverea 01112 kulusid 10 000 euro võrra. 

Selgitus: 

Tartu Noortevolikogust on saanud võimekas ühing, millele tasub anda võimalus senisest suuremate 

projektide teostamiseks. Tartu Noortevolikogu koosseisu asjalikkuses ja teovõimes pole kahtlust ning 

piisavalt suure toetuse korral on neil võimalik anda 2014. aasta jooksul positiivne panus veel sadade 

noorte tartlaste kodanikuharidusse ja arengusse. 

Kattealliks oleks volikogu esimehe tasu vähendamist aastas 10 000 euro võrra. Mihhail Lotman sai 

eelmisel volikogu perioodil enda tööga väga hästi hakkama ka alla 2500 euro suuruse kuupalgaga. 

Seejuures pole põhjust arvata, et volikogu esimehe töökohustused uues koosseisus täienevad. Sama 

kogusumma ulatuses peaks kärpima ka linnavalitsuse liikmete palku. 

 

Lugupidamisega 

Jüri Kõre 

fraktsiooni nimel 

(allkirjastatud digitaalselt) 


