
TARTU LINNAVOLIKOGU 
MÄÄRUS 

Tartu 14.10.2010 nr 21 

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses 
euro kasutusele võtmisega 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lõigete 1 ja 2 
alusel, arvestades euro kasutusele võtmise seadust. 

§ 1. Tartu Linnavolikogu 18. oktoobri 2001. a määruse nr 87 "Tartu linna tunnustuste 
avaldamise kord" punktis 7 .1 asendatakse sõnad "2000 krooni" sõnadega ,,128 eurot". 

§ 2. Tartu Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määruse nr 35 „Puuetega inimestele eluruumide 
kohandamise toetuse maksmise kord" punktis 3.2 asendatakse sõnad „25 000 (kakskümmend 
viis tuhat) krooni" sõnadega „1 600 eurot". 

§ 3. Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määruses nr 53 „Teehoiukulude hüvitis" 
tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad "5 krooni" sõnadega "0,32 eurot"; 
2) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad "10 krooni" sõnadega "0,64 eurot"; 
3) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad "40 krooni" sõnadega "2,56 eurot". 

§ 4. Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruses nr 74 „Tartu linnavara eeskirja 
kehtestamine" tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad "20 000 krooni" sõnadega "1300 eurot"; 
2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna "100 000 krooni" sõnadega "6400 eurot"; 
3) paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse sõnad "1 000 000 krooni" sõnadega „64 000 eurot", sõnad 
,,500 000 krooni" sõnadega „32 000 eurot" ja sõnad ,,100 000 krooni" sõnadega ,,6400 eurot"; 
4) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad "20 000 krooni" sõnadega "1300 eurot"; 
5) paragrahvi 38 lõikes 3 asendatakse sõnad "20 000 krooni" sõnadega "1300 eurot"; 
6) paragrahvi 39 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad "5 000 kuni 200 000 krooni" sõnadega ,,300 
kuni 12 800 eurot"; 
7) paragrahvi 39 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „suurem kui 200 000 krooni" sõnadega „12 
800 eurot". 

§ 5. Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruses nr 78 „Tartu linna eelarve koostamise, 
vastuvõtmise ja täitmise kord" tehakse järgmised muudatused: 
1) punktis 1.3.7 asendatakse sõnad „50 000 kroonise" sõnadega ,,3200 eurose"; 
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2) punktis 7.8 asendatakse sõnad „50 000 krooniliste" sõnadega ,,3200 euroste". 

§ 6. Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 „Tarbijakaitsealastele 
projektidele toetuste andmise kord" lisas 1 ja lisas 2 asendatakse läbivalt sõnad „kroonides" 
sõnadega „eurodes". 

§ 7. Tartu Linnavolikogu 04. mai 2006. a määruse nr 24 «Keskkonnateemaliste 
väikeprojektide finantseerimise kord" paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „30 000 krooni" 
sõnadega ,,2000 eurot". 

§ 8. Tartu Linnavolikogu 29. juuni 2006. a määruses nr 32 „Sotsiaalhoolekandealastele 
projektidele toetuste andmise kord" tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad ,,150 000 krooni" sõnadega „9 600 eurot"; 
2) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad ,,5000 krooni" sõnadega ,,320 eurot"; 

§ 9. Tartu Linnavolikogu 07. detsembri 2006. a määruses nr 47 „Parkimistasu" tehakse 
järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „25 krooni" sõnadega ,,1,60 eurot"; 
2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad ,,120 krooni" sõnadega ,,7,67 eurot"; 
3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „1 200 krooni" sõnadega ,,76,69 eurot"; 
3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „3 000 krooni" sõnadega ,,191,73 eurot"; 
4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „12 000 krooni" sõnadega ,,766,94 eurot"; 
5) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „10 krooni" sõnadega ,,0,64 eurot"; 
6) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „50 krooni" sõnadega ,,3,20 eurot"; 
7) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad ,,700 krooni" sõnadega ,,44,74 eurot"; 
8) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „ 1 600 krooni" sõnadega ,,102,26 eurot"; 
9) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „ 6 400 krooni" sõnadega ,,409,03 eurot"; 
10) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „5 krooni" sõnadega ,,0,32 eurot"; 
11) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „20 krooni" sõnadega ,,1,28 eurot"; 
12) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad ,,250 krooni" sõnadega ,,15,98 eurot"; 
13) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad ,,600 krooni" sõnadega ,,38,35 eurot"; 
14) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad „2 400 krooni" sõnadega ,,153,39 eurot"; 
15) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad ,,480 krooni" sõnadega ,,30,68 eurot"; 
16) paragrahvi 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad ,,240 krooni" sõnadega ,,15,34 eurot"; 
17) paragrahvi 6 lõike 2 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad „60 krooni" sõnadega ,,3,83 eurot". 

§ 10. Tartu Linnavolikogu 07. detsembri 2006. a määruses nr 48 «Reklaamimaks" tehakse 
järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „4 krooni" sõnadega ,,0,26 eurot"; 

2) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „6 krooni" sõnadega ,,0,38 eurot"; 
3) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse sõnad ,,300 krooni" sõnadega ,,19,17 eurot"; 
4) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõnad „ 13 krooni" sõnadega ,,0,83"; 
5) paragrahvi 6 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja tasub 
maksusumma Tartu linna eelarvesse hiljemalt 15. päeval arvates maksuperioodi alguskuupäevast." 

§ 11. Tartu Linnavolikogu 10. mai 2007. a määruse nr 61 «Ühistranspordi sõidupileti hinna 
kehtestamine" paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„§ 1. Avaliku bussiliiniveo sõidupileti hinnad 

Tartu linna avalikul bussiliiniveol kehtestatakse sõidupileti hinnad (eurodes) järgmiselt: 

1) 

2) 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

11) 
12) 
13) 

14) 

15) 

16) 

Üksikpilet eelmüügist 

Üksikpilet eelmüügist õpilasele, üliõpilasele (kehtib koos 
soodustust tõendava dokumendiga) 
Komplekt kümme üksikpiletit ('a 0,64 eurot) 
Kuupäeva pilet 
Tunnipilet 
Kümne päeva pilet 
Kümne päeva pilet õpilasele (kehtib koos õpilaspiletiga) 
Kümne päeva pilet üliõpilasele (kehtib koos üliõpilaspiletiga) 
Kümne päeva pilet riikliku vanaduspensioni saajale (kehtib koos 
pensionitunnistusega) 
Kümne päeva pilet raske puudega isikule (kehtib koos 
pensionitunnistusega või puuet tõendava dokumendiga) 
Kolmekümne päeva pilet 
Kolmekümne päeva pilet õpilasele (kehtib koos õpilaspiletiga) 
Kolmekümne päeva pilet raske puudega isikule (kehtib koos 
pensionitunnistusega või puuet tõendava dokumendiga) 
Kolmekümne päeva pilet üliõpilasele (kehtib koos 
üliõpilaspiletiga) 
Kolmekümne päeva pilet riikliku vanaduspensioni saajale (kehtib 
koos pensionitunnistusega) 
Üheksakümne päeva pilet 

Esitajapilet ID pilet 

0,83 

0,51 

6,39 
2,50 
1,00 
7,99 
4,15 
4,15 
4,15 

4,15 

17,90 
5,75 
5,75 

8,63 

8,63 

39,94 

2,11 
0,96 
7,03 
3,52 
3,52 
3,52 

3,52 

15,34 
5,11 
5,11 

7,67 

7,67 

35,15 

§ 12. Tartu Linnavolikogu 14. juuni 2007. a määruses nr 63 «Eluruumi alaliste kulude 
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõnad „60 krooni" sõnadega ,,3,83 eurot"; 
2) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse sõnad „35 krooni" sõnadega ,,2,24 eurot" ja sõnad „30 
krooni" sõnadega ,,1,92 eurot"; 
3) paragrahvi 2 punktis 4 asendatakse sõnad ,,260 krooni" sõnadega ,,16,62 eurot" ja sõnad ,,150 
krooni" sõnadega ,,9,59 eurot"; 
4) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse sõnad ,,100 krooni" sõnadega ,,6,39 eurot" ja sõnad „75 
krooni" sõnadega ,,4,79 eurot"; 
5) paragrahvi 2 punktides 6 ja 7 asendatakse sõnad „2 krooni" sõnadega ,,0,13 eurot"; 
6) paragrahvi 2 punktis 8 asendatakse sõnad „90 krooni" sõnadega ,,5,75 eurot" ja sõnad „60 
krooni" sõnadega ,,3,83 eurot". 

§ 1 3 . Tartu Linnavolikogu 27. märtsi 2008. a määruses nr 84 «Korraldatud jäätmevedu 
Tartu linnas" tehakse järgmised muudatused 
1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna „krooni" sõnaga „eurot"; 
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2) Lisa 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"Tartu linna haldusterritooriumil on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmetele kogumistasu 
piirmäärad järgmised: 

1) Segaolmejäätmete kogumistasu piirmäärad: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Kogumismahuti 
suurus 

50 1 prügikott 
80 1 mahuti 
1401 mahuti 
240 1 mahuti 
370 1 mahuti 
600 1 mahuti 
800 1 mahuti 
15001 mahuti 
2500 1 mahuti 
4500 1 mahuti 

Kogumistasu 
piirmäär juhul, 
kui käitluskoht 
on Aardlapalu 
prügila (eurodes) 

1,92 
2,56 
2,56 
2,56 
2,56 
3,90 
4,60 
6,52 
8,63 
11,70 

Kogumistasu 
piirmäär juhul, 
kui käitluskoht 
asub Tartust 
kaugemal kui 30 
km (eurodes) 

2,75 
3,45 
3,64 
3,96 
4,41 
6,46 
6,65 
10,35 
15,02 
23,20 

2) Paberi ja kartongi kogumistasu piirmäärad 

1 
2 
3 
4 

Kogumismahuti 
suurus 

240 1 mahuti 
600 1 mahuti 
15001 mahuti 
2500 1 mahuti 

Kogumistasu 
piirmäär 
(eurodes) 

2,56 
3,52 
6,01 
8,63 

§ 14. Tartu Linnavolikogu 24. aprilli 2008. a määruses nr 89 „Teede ja tänavate sulgemise 
maks" tehakse järgmised muudatused 
1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad ,,7000 krooni" sõnadega "447,38 eurot"; 
2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad ,,4500 krooni" sõnadega "287,60 eurot"; 
3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad ,,2500 krooni" sõnadega "159,78 eurot"; 
4) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad ,,600 krooni" sõnadega "38,35 eurot"; 
5) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõnad „5 krooni" sõnadega "0,32 eurot"; 
6) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna "haljastusteenistuse" sõnadega "haljastus- ja 
puhastusteenistuse". 

§ 15. Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2008. a määruse nr 102 «Tartu linna ametiasutuste 
palgajuhend" paragrahvi muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
,,§ 7. Palgaklasside palgavahemikud 
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Palga-

klass 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

Palgavahemik 

Min tase 
(eurodes) 

540 
670 
840 
1010 

1190 

1500 

Palgaklassi 
keskmine 
palgatase 
(eurodes) 

680 
840 
1050 
1260 

1490 

1870 

Max 
tase 

(eurode 
■) 
820 
1010 
1260 
1510 

1790 

_* 

Ametikohtade grupp 

Spetsialistid 1 
Spetsialistid 2, Peaspetsialistid 1 
Peaspetsialistid 2 
Tippspetsialistid, Teenistuste juhatajad 
1 
Osakonnajuhataja asetäitjad, 
Teenistuste juhatajad 2 
Osakonnaj uhataj ad 

* osakonnajuhatajate maksimaalne palgatase on palgauuringus nimetatud samaväärsete 
ametikohtade 75% tase 

§ 16. Tartu Linnavolikogu 14. mai 2009. a määruses nr 116 "Välisprojektides osalemise 
kord" tehakse järgmised muudatused 
1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „ühte miljonit krooni" sõnadega "64 000 eurot"; 
2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „ 100 000 krooni" sõnadega ,,6400 eurot". 

§ 17. Tartu Linnavolikogu 02. juuli 2009. a määruses nr 120 «Linnavolikogu liikmetele tasu 
ja hüvituste maksmise kord" tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad "1000 krooni" sõnadega "63,91 eurot"; 
2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „ 500 krooni" sõnadega ,,31,96 eurot"; 
3) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad ,,300 krooni" sõnadega ,,19,17 eurot"; 
4) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „50 krooni" sõnadega ,,3,20 eurot". 

§ 18. Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2009. a määruse nr 123 „Puudega lapse hooldajale 
hooldajatoetuse määra kehtestamine" paragrahvis 1 asendatakse sõnad ,,1000 krooni" sõnadega 
,,64 eurot". 

§ 19. Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2010. a määruse nr 7 «Restaureerimistoetuse 
andmise kord" paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „50 000 (viiskümmend tuhat) krooni" 
sõnadega ,,3200 eurot". 

§ 20. Tartu Linnavolikogu 08. juuli 2010. a määruse nr 14 "Hooldajatoetuse määra 
kehtestamine" paragrahvis 1 asendatakse sõnad ,,600 krooni" sõnadega „39 eurot". 

§ 21. Tartu Linnavolikogu 01. juuni 2006. a määruses nr 29 "Tartu linna koolieelsete 
munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine" 
tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„(1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel 
moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga 
alammäärast kuus ühe lapse kohta. Saadud tulem ümardatakse ühe sendi täpsusega kolmanda koha 
alusel pärast koma, arvestades, et kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 0-4, jäetakse teisel 
kohal pärast koma olev number muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 5-9, 
ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole."; 
2) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 
3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna "juhataja" sõnaga "direktor". 

§ 22. Tartu Linnavolikogu 22. novembri 2007. a määrus nr 74 "Jäätmete ladestamishinna 
kehtestamine Aardlapalu prügilas" tunnistatakse kehtetuks. 

§ 23. Tartu Linnavolikogu 05. septembri 2002. a määrus nr 114 «Koolilõuna kulude 
katmiseks määratud eraldiste kasutamine" tunnistatakse kehtetuks. 

§ 24. Tartu linna avaliku bussiliiniveo üksikpiletid, millel on märgitud hind ainult kroonides, 
kehtivad kuni 31. jaanuar 2011. a. 

§ 25. Kui pärast krooni ja euro paralleelkäibe perioodi lõppu viidatakse linnavolikogu õigusaktides 
kroonile, tõlgendatakse neid viiteid kui viiteid eurole euro kasutusele võtmise seaduses sätestatud 
korras määratud ümberarvestuskursi kohaselt ja saadud tulem ümardatakse vastavalt euro 
kasutusele võtmise seadusele. 

§ 25. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a. 

Triin Anette Kaasik 
Aseesimees esimehe ülesannetes 
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