
TARTU LINNAVOLIKOGU 

MÄÄRUS 

Tartu 2. detsember 2004 nr 90 

Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003.a 
määruse nr 47 "Projektides osalemise 
kord" ja Tartu Linnavolikogu 1. juuli 
2004. a määruse nr 78 "Tartu linna 
eelarve koostamise, vastuvõtmise ja 
täitmise kord" muutmine 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT11993, 37 588; 1999, 82, 755; 2000, 
51, 323; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29,174; 36, 220;50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 
387;64,390;393;82,480;96,565;99,579;2003,1,1;4,22;23, 141;88, 588;2004,41,277; 56, 
399) § 6 lg 3 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT 11993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 
2000,7,40;2001,56,32;2002,64,393;2003, 88, 588;2004,41,277)§ 10 lg 2, § 12, §15, §17 ja 
§ 26 lg 1 ning Tartu linna põhimääruse (eRT KO 2001, 43, 789; 2003, 25, 657; 182, 2503; 2004, 
178, 1707) § 41 lg 2, Tartu Linnavolikogu 

m ä ä r a b : 

1. Muuta Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a määrust nr 47 "Projektides osalemise kord" 
(eRT KO 2003, 201, 2650) järgmiselt: 

1.1. muuta punkti 2.1. ja 2.2. ning sõnastada need ühe punktina järgmises sõnastuses: 
"2.1.Projekt/rahvusvaheline projekt - riigi, avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku 
juriidilise isiku või füüsilise isiku või väljaspool Eestit paikneva või registreeritud avalik-õigusliku 
juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isku või füüsilise isiku poolt ellukutsutud tegevuste kogum 
tulemuse saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille 
kulud kaetakse täielikult või osaliselt eelpool nimetatud isikute poolt."; 

1.2. nimetada senised punktid 2.3. ja 2.4. vastavalt punktideks 2.2. ja 2.3.; 

1.3. lisada uued punktid 2.4. ja 2.5. järgmises sõnastuses: 
"2.4. välisabi - tagastamatu abina antavad sihtotstarbelised rahalised või mitterahalised vahendid, 
osutatud teenused või läbiviidavad tööd. 
2.5. sildfinantseerimine - väljamaksed linnaeelarvest välisabi sisaldava projekti kulude katteks 
välisabist saadavate vahendite ulatuses enne välisabi laekumist. Välisabi vahendite laekumisel 
linnaeelarve vahendid taastatakse."; 
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1.4. muuta punkti 4.3. ja sõnastada see järgmiselt: 
"4.3. projekti kogumaksumus ja linna rahaliste ning mitterahaliste kohustuste suurus; kulude jaotus 
peamiste kuluartiklite lõikes;"; 

1.5. lisada punkt 4.8. järgmises sõnastuses: 
"4.8. projekti seos linna arengudokumentidega (arengustrateegia, linna arengukava, valdkonna 
arengukava jm)."; 

1.6. muuta punkti 11. ja sõnastada see järgmiselt: 
"11. Viie tööpäeva jooksul pärast projektitaotluse esitamist rahastajale kannab projekti juht 
projekti kohta nõutavad andmed linna projektide andmekogusse ning teavitab sellest asjaomast 
osakonda. Asjaomane osakond määratakse projektis osalemise otsustamise järgselt juhul, kui see ei 
ühti projektijuhi või koordinaatori osakonnaga."; 

1.7. lisada punkt 12 . järgmises sõnastuses: 
"12 . Projektides osalemise finantseerimine toimub järgmiselt: 
12.1. arvestust eelarves kinnitatud ja rahastamisotsust ootavate linna osalusega projektide 
finantseerimise osas peab rahandusosakond; 
12 .2. projektide kontod on koondatud linna kontsernikonto koosseisus oleva alamkontsernikonto 
alla; 
12.3. projektide sildfmantseerimise tagamiseks kasutatakse kontsernikonto vahendeid volikogu 
poolt eelarve kinnitamisel määratud limiidi piires; 
12 .4. eelarve aasta jooksul heaks kiidetud ja käivituvate projektide oma- ja/või kaasfinantseering 
kaetakse reservfondi vahendite arvelt volikogu poolt eelarve kinnitamisel määratud limiidi piires."; 

1.8. muuta punkti 12.2 ja sõnastada see järgmiselt: 
"12.2. Kui punktides 12.1.1.-12.1.4. nimetatud andmeid on võimalik edastada elektrooniliselt 
projektide andmekogu kaudu, siis paberkandjal neid ei esitata."; 

1.9. tunnistada kehtetuks punktid 12.2.1. ja 12.2.2; 

1.10. lisada punkt 13 . järgmises sõnastuses: 
"13. Projektitaotluste ja rahastatud projektide üle peetakse arvestust projektide andmekogus. 
Andmekogu asutamise otsustab ja põhimääruse kinnitab linnapea." 

2. Muuta Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, 
vastuvõtmise ja täitmise kord" (eRT KO 2004, 178, 1710) järgmiselt: 

2.1. lisada punkt 7.9. järgmises sõnastuses: 
"7.9. Linnavalitsusel on õigus teostada väljamakseid Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003 a. 
määruses nr 47 "Projektides osalemise kord" sätestatud välisabi sildfmantseerimiseks volikogu 
poolt eelarve kinnitamisel määratud limiidi piires." 
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2.2. lisada punkt 8.1 . järgmises sõnastuses: 
"8.1 . Reservfondi koosseisus nähakse ette kassareserv linna osalusega rahvusvaheliste projektide 
oma- ja/või kaasfmantseeringu katmiseks volikogu poolt eelarve kinnitamisel määratud suuruses." 

3. Määrus jõustub 07. detsembrist 2004. a. 

^ 

^ 

/Aadu Must 
Esimees 
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