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Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu 
Keeltekool tegevuse lõpetamine 

Tartu Linnavalitsuse hallatava asutusena tegutseb Tartu Keeltekool, mis tegutses kuni 1. juunini 
1992. a nime Tartu Võõrkeelte Kursused all. 

Tartu Keeltekooli ülesandeks on luua täiendavad võimalused võõrkeelte omandamiseks ja isiksuse 
arenguks. Tartu Keeltekoolis õpetatakse inglise, saksa, soome, prantsuse, eesti ja vastavalt 
vajadustele (võimalustele) ka teisi keeli. 

Tartu Keeltekool on Eesti Vabariigi haridusseaduse § 26 mõttes täienduskoolitusasutus, mis pakub 
soovijatele võimalust saada täiendusharidust. Kuna Tartu Keeltekoolis täiendavad oma 
keelteoskusi peamiselt täiskasvanud isikud, on seal õpe tasuline. Asutuse tegevust finantseeritakse 
tasulisest tegevusest saadud tuludest (omatuludest). Tartu Keeltekool ei saa oma eelarvesse rahalisi 
vahendeid linnalt ega riigilt. 
Käesoleval aastal on majanduslik olukord kujunenud selliseks, et tasulise keeleõppe soovijate arv 
on sel määral kahanenud, et kooli eelarvesse ei laeku piisavalt tulusid kooli tegevuse 
finantseerimiseks, ka ei kohusta seadus kohalikku omavalitsust keeleõppealast täienduskoolitust 
eraldiseisva asutusena pakkuma. Samas pakuvad sarnast täienduskoolitust mitmed eraõiguslikud 
juriidilised isikud ning huvilistele on keeleõppe võimalus seeläbi Tartu linnas tagatud. Arvestades 
eelnevat on otstarbekas asutuse tegevus lõpetada, kuna puudub nõudlus asutuse tegevuse 
jätkumiseks. 

Arvestades eelnevalt kirjeldatud asjaolusid ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 2 ning Tartu 
Linnavolikogu 2. detsembri 1999. a määrusega nr 8 kehtestatud "Tartu linna ametiasutuste 
hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra" punkti 5.1. 
alapunkti 1, punkti 5.2., Tartu Linnavolikogu 

o t s u s t a b : 

1. Lõpetada 31. augustil 2010.a Tartu Keeltekooli (registrikood 75007072) tegevus. 

2. Linnavalitsusel moodustada likvideerimiskomisjon, kuhu kuuluvad Tartu Keeltekooli direktor, 
rahandusosakonna ametnik ja haridusosakonna ametnikud. 

Skaneeritud: 10.09.15 



3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 1998. a otsus nr 272 "Huvialakoolide 
põhimääruste kinnitamine" ja Tartu Linnavolikogu 10. mai 2001. a otsuse nr 342 "Huvialakoolide 
põhimääruste muutmine" punktid 1.1 ja 1.2. 

4. Otsus jõustub 12. juulil 2010. a. 

Aadu Must 
^Esimees 
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