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Reservfondi kasutamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määrusega nr 
74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord".

2019. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 500 000 eurot, sama summa oli ka 2018. aastal.

Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 384 940 eurot. Eraldamata jäi 115 060 eurot. 

Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel.

Järgnevas graafikus on toodud eraldised valdkonniti. Kõige rohkem on eraldisi tehtud vabaaja ja 
kultuuri valdkonnale nii nagu ka 2018. aastal. Käesoleval aastal ei ole toetatud reservfondist 
tervishoiu, ning avaliku korra valdkonda.

https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017036
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017036
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnavarad/Linnaeelarve/Reservfond2019.pdf




Majandusliku sisu lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt: 



 
Investeerimiskuludeks eraldati 50 240 eurot, sh

eurot
Sihtasutusele Tartu Jaani Kirik kiriku ehitus- ja remonditöödeks 14 000
Peeter Tulviste ja Volli Kalmu hauamonumentide rajamiseks 12 240
osaühingule Arsis kellade kooli uutesse ruumidesse küttesüsteemi välja ehitamiseks 10 000
Tartu Spordiseltsile "Kalev" Magasini 5 kinnistu elektrisüsteemile suurema 
võimsusega peakaitse paigaldamiseks tehtavate kulutuste osaliseks katmiseks

9 000

SA Tartu 2024 asutamiseks 5 000
 
Tegevuskuludeks eraldati 334 700 eurot, sh antud toetusteks 159 905 eurot, sh suuremad 
eraldused:

eurot
Mittetulundusühingule Eesti Trükimuuseum tegevustoetuseks 20 000
Tartu Loomemajanduskeskusele hoonete kiireloomulisteks remonttöödeks 10 000 
eurot ja   Estonian Fashion Festivali kahe meeskonna liikme osalemiseks 
rahvusvahelisel üritusel International Young Designers Contest Kiievis 680 eurot

10 680

Konrad Mägi Ateljee Seltsile maalikustnik Konrad Mägi kunagise elukoha-ateljee 
(Raekoja plats 8) renoveerimistöödeks 10 000
Mittetulundusühingule Puhkpilliorkester Tartu toetamaks kontsertreisi Iirimaale 
rahvusvahelisele festivalile ja marsiorkestrite rahvusvahelisele võistlusele 10 000
Tartu Bigbank võrkpallimeeskonna premeerimiseks Eesti karikavõidu ja Credit24 
Balti ühisliiga võidu puhul

10 000
 

Tartu Ülikoolile rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul linnaruumi kaunistamiseks 
ja  taksonoomia päevade korraldamiseks

8 060

Mittetulundusühingule Smart City Lab rahvusvahelise konverentsi "Smart City for 
the Citizens 2019: Data and AI as game changers for the cities" korraldamiseks 8 000



sihtasutusele Tartu Sport Tamme staadioni peaväljaku valgustite 
kaugjuhtimssüsteemi väljaehitamiseks 7 000

Vanatehnika Klubile "Levatek" bussi taastamiseks 7 000
Tartu linna gümnaasiumide ja Tartu Kutsehariduskeskuse silmapaistvate 
õpitulemustega lõpetajate stipendiumite väljamaksmiseks

 
5 600

EELK Tartu Peetrti Kogudusele Tartu Peetri Kiriku vitraažakende renoveerimiseks 5 200
Autorfest OÜle festivali "Hingede öömuusika 2019" korraldamiseks 5 000
 
personalikuludeks 59 801 eurot seoses töötajate teenistusest vabastamisega, linnavarade 
osakonnas ajutise lepingulise ja täiendava ametikoha loomiseks.
 
majandamiskuludeks 113 876 eurot, sh suuremad eraldused:

eurot
Tiigi 12 esindus- ja ootesaali remondiks ning inventari soetuseks 29 906
Anne Noortekeskuse ruumide remondiks 18 000
Anne Sauna avariitööde ja ettekirjutiste katteks 10 582
Tartu laululava korrastamiseks Tartu laulupeo toimumise ajaks 10 107
projekti "Robots4Future - Robotid linnaruumis" taotluse ettevalmistamisega seotud 
kulude katmiseks

 
9 600

Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule raamatukogu kasutuses oleva 
bussi mootori vahetuseks

 
7 400

Pikk 63 (Anne kanali vetelpäästehoone) hoone fassaadi korrastamiseks 6 990
täiendavaks mehitatud valveteenuseks Raekojas 6 560
 
muudeks kuludeks 1118 eurot seoses Anne Sauna hoonestusõiguse Tartu linnale üleandmise 
vormistamisega seotud kuludeks.
 
Eraldatud vahenditest, 384 940 eurost, jäi kasutamata:

eurot
Anne Noortekeskuse ruumide remondi raha 18 000
linnavarade osakonnal tõõjõukuludest 321
Tartu laululava korrastamisest 240
Sihtasutusel Tartu Loomemajanduskeskus Estonian Fashion Festivali kahe 
meeskonna liikme osalemise toetusest rahvusvahelisel üritusel International Young 
Designers Contest Kiievis 54
 
Raha kasutaja väljastpoolt linna ametiasutuste struktuuri esitab rahandusosakonnale raha 
kasutamise aruande 1 kuu jooksul pärast raha kasutamist. Linnavalitsusel on õigus keelduda raha 
eraldamisest taotlejatele, kes ei ole tähtaegselt esitanud varasema eraldise kasutamise kohta 
aruannet.
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