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2.7 EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELGITUSED 
 
Tartu linna 2012. aasta eelarve kinnitati volikogu 22.12.2011. aasta määrusega nr 53 tulude-
kulude tasakaalus 124 177 618 eurot. 
Aasta jooksul kasvas eelarve 10 599 857 eurot ehk 8,5%, sh: 

1. 4 510 515 eurot suurendati eelarvet volikogu poolt kahe lisaeelarvega. Muudatuste 
põhjused: 
• 2 025 912 eurot aasta alguse vabu vahendeid suunati kulude katteks; 
• 1 320 991 eurot saadi kavandatust enam riigi tasandusfondist, sh §3 lg 1 alusel 

1 325 432 eurot ja lg 2 alusel -4441eurot; 
• 1 250 000 euro ulatuses sai seoses majanduskeskkonna elavnemisega suurendada 

üksikisiku tulumaksu laekumist; 
• -987 000 eurot vähendati võetavat laenusummat ülelaekuvate tulude arvel; 
• 560 173 eurot suurendati linna asutuste laekumisi  majandustegevusest, sh 

504 473 eurot haridusasutustele (põhiliselt toitlustusest ja kutsehariduskeskuse 
täiskasvanute koolitusest ning lasteaia kohatasu kasvust seoses palga alammäära 
tõusuga); 

• 127 683 eurot suurenes sihtotstarbeliste investeerimistoetuste eelarve. Olulisemad 
muutused: kavandatust enam (190 179 eurot) saadi teede toetust Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumilt ning vähenes saadav toetus (-74 000 eurot) 
seoses rahastamisotsuse venimisega projektile „Majanduslikult jätkusuutlik ja 
keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond“; 

• 121 511 eurot oli võimalik vastavalt laekumistele suurendada renditulusid, sh 
suurendati haridusasutuste majandamiseelarvesse 77 565 eurot; 

• -120 000 eurot muutus saastetasu eelarve, kuna omavalitsustele ei suurendatud 
saastetasu määra; 

• 98 617 eurot suurendati linnavara müügi plaani (pärandvara ja kaablikaitsetorustike 
võõrandamine); 

• 72 628 eurot suurendati maamaksu laekumise plaani seoses kavandatust väiksema 
maamaksuvabastusega; 

• 40 000 euro võrra suurendati vastavalt laekumistele kohalike maksude plaani. 
2. 2 896 998 eurot suurendati eelarvet vastavalt Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja 

täitmise korra punktile 6.5 ja linnavalitsuse 27.05.2003 protokollilisele otsusele nr 40 
täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh: 
• 1 589 383 eurot saadi täiendavalt toetust tegevuskuludeks, millest olulisemad: 
 901 133 eurot haridusasutuste erinevate projektide ja kutsehariduse koolitusteenuse 

osutamise rahastamiseks; 
 218 156 eurot keskkonnakaitse erinevate projektide rahastamiseks; 
 176 707 eurot majanduse valdkonna erinevate projektide rahastamiseks; 
• 1 354 801 eurot saadi täiendavalt toetust investeeringuteks, millest olulisemad: 
 663 200 eurot investeeringuteks heitkoguse ühikute müügi arvel, sh elektriautode 

soetus 321 200 eurot; 
 337 700 eurot vabaaja ja kultuuri objektide rahastamiseks (põhiliselt Tamme 

staadioni II etapi ehitustöödeks); 
 262 761 eurot keskkonnakaitse objektide rahastamiseks (põhiliselt Aardlapalu 

prügila sulgemiseks); 
• -77 941 eurot muutus toetus riigi tasandusfondist; sh -100 742 eurot 

toimetulekutoetuseks; 
• 30 755 eurot suurenesid muud sihtotstarbelised laekumised (kindlustushüvitused, 

viivised, rentnikelt kommunaalmaksete tasumiseks laekunud vahendid, arvutite 
müügist laekunud vahendid). 
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3. 3 192 344 eurot avati vastavalt Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra 

punktile 6.4 2011. aastal linna eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks laekunud  
vahendite kasutamata jääke. 

Lõplik linna tulude - kulude eelarve 134 777 475 eurot täideti tuludes ja kuludes 118 818 787 
eurot. Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku 5 230 431 eurot. 
Linna kassapõhise eelarve: 
tulubaasi moodustavad tulud (maksud, saadud toetused, tulu varadelt, laekumised 
majandustegevusest ja muud tulud) ning finantseerimistehingud tulude ja kulude vahe 
katmiseks (laenu võtmine, võlatähtede emiteerimine ja refinantseerimine ning aasta alguse 
vabad vahendid); 
kulubaasi moodustavad põhitegevuse kulud (linna struktuuriüksuste ja nende poolt 
hallatavate asutuste ülalpidamiskulud, lepinguliste kohustuste täitmine, reservfondi 
moodustamine), investeerimistegevuse ning finantseerimistegevuse (laenude tagastamine ja 
refinantseerimine ning faktooringkohustuste täitmine) kulud. 
 
TULUBAAS 
 
2012. aasta tulubaasi eelarve 134 777 475 eurot täideti 88,2% ehk 118 818 787 eurot, sh 
põhitegevuse tulud 96 104 033 eurot, investeerimistegevuse tulud 13 102 728 eurot, 
finantseerimistegevuse tulud 7 451 286 eurot ja likviidsete varade vähenemine 
2 160 740 eurot.  
Järgneval graafikul on toodud linna 2012. aasta tulubaasi struktuur ning selle võrdlus 
2011. aastaga, 2012. aasta eelarve kujunemise ja täitmisega. Graafikult on näha, et kõige 
olulisemad kõikumised on toimunud investeerimistegevuse tulude osas, kus 2012. aasta 
täitmine on napilt üle 50% eelarvest, kuid samal ajal siiski ligi kaks korda suurem 2011. aasta 
täitmisest. 

Tartu linna 2012. aasta tulubaas (miljonites eurodes) 

 
 
 
Põhitegevuse tulude täitmine on olnud 101% eelarvest ning kasv võrreldes 2011. aasta 
ligikaudu üldise majandusaktiivsuse suurenemise tasemel. Üle poole põhitegevuse tuludest 
moodustab üksikisiku tulumaksu laekumine 49 234 975 eurot, mis ületab aastaplaani 0,8% 
ning 2011. aasta laekumist 4,8%. 
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