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Tartu Linnavolikogu liige Gea Kangilaski esitas 21.03.2019. a arupärimise, milles käsitles Tartu 
linna 2019. a eelarvest rahvusvahelise maja teenuse finantseerimiseks ette nähtud vahendite 
planeerimist ja kasutamist.
 
Arupärimise esitaja hinnangul on rahvusvahelise maja teenuse finantseerimiseks Tartu linna 2019. 
a eelarvesse 20 500 euro kavandamisel esitatud volikogule eksitavat informatsiooni ja MTÜ-l 
Rahvusvaheline Maja on tekkinud õigustatud ootus nimetatud vahendite saamiseks ning oma 
tegevuste elluviimiseks.
 

Arupärimises soovitakse linnavalitsuselt vastuseid järgmistele küsimustele:

1) Kuidas tekkinud olukord lahendada?
2) Millele või kellele ja mis tegevusteks toetus mõeldud on?
 
I Tartu linna 2019. a eelarvesse 20 500 euro kavandamine
 
Tartu Linnavalitsus ja Tartu Ülikool on alates möödunud aasta sügisest pidanud läbirääkimisi 
rahvusvahelise maja nõustamis- ja teenuskeskuse tuleviku üle. Läbirääkimistel on käsitletud nii 
rahvusvahelise maja tegutsemisvormi kui ka selle nõustamis- ja teenuskeskuse teenuste sisu ning 
mahtu. Möödunud aasta lõpust liitus läbirääkimistega ka Eesti Maaülikool.
 
Läbirääkimiste osapooled on avaldanud põhimõttelist valmisolekut ühiselt senisest rohkem 
panustada rahvusvahelise maja nõustamis- ja teenuskeskuse tegevuse finantseerimisse. Sellega 
seoses on aga peetud oluliseks, et nõustamis- ja teenuskeskuse tegevus toimuks uue eraõigusliku 
juriidilise isiku kaudu, mille asutavad selle peamised rahastajad. Tegemist on põhimõttelise 
seisukohaga - rahastatavate teenuste suure mahu tõttu on peetud põhjendatuks omada kontrolli ka 
raha kasutava juriidilise isiku tegevuse üle. 
 
Linnavalitsus pidas Tartu linna 2019. a eelarvesse planeeritud toetuse adressaadina silmas koos 
Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga asutatavat rahvusvahelise maja nõustamis- ja teenuskeskust 
haldavat uut asutavat juriidilist isikut. Linnavalitsuse muudatusettepanekusse sattus aga 
ettepaneku vormistamisel inimlik eksimus, mille tulemusena on ettepanekus viidatud MTÜ-le 
Rahvusvaheline Maja.
 
Seisukohta, et tegemist oli muudatusettepaneku vormistamisel tekkinud veaga, kinnitab 
muuhulgas ka asjaolu, et MTÜ Rahvusvaheline Maja ei ole Tartu linna 2019. a eelarvest sellist 
toetust taotlenud.
 
Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 13 lg 2 näeb ette, et füüsilisel 
või juriidilisel isikul tuleb esitada taotlus eelarvest vahendite eraldamiseks linnavalitsuse 
struktuuriüksuse kaudu, kelle tegevusvaldkonnas taotleja tegutseb, kui seaduses või muus 
õigusaktis ei ole sätestatud teisiti. Kui taotleja ei tegutse ühegi struktuuriüksusega sarnases 
tegevusvaldkonnas või ta ei oska struktuuriüksust valida, esitatakse taotlus linnavalitsusele. 



 
MTÜ Rahvusvaheline Maja esitas Tartu linna 2019. a eelarvesse kaks kultuuriprojektide 
rahastamise taotlust, millest üks rahuldati osaliselt (kogukonna mitmekesisuse festival sai toetust 
4000 eurot) ja teine (projekt "Me kõik oleme Tartu") jäi eelarvest rahastamata.
 
Eelnevat arvestades ei saanud linnavalitsuse hinnangul MTÜ-l Rahvusvaheline Maja tekkida 
õiguspärast ootust, et Tartu linna 2019. a eelarves ettenähtud 20 500 eurot antakse just tema 
kasutusse. 
 
Linnavalitsus on tekkinud olukorda ja oma seisukohti MTÜ-le Rahvusvaheline Maja kirjalikult 
selgitanud. Käesoleva aasta 30. jaanuaril toimunud kohtumisel selgitati mittetulundusühingu 
esindajatele linnavalitsuse ja ülikoolide kavatsusi ka suuliselt. Samal kohtumisel arutleti ka 
võimaluse üle kaasata mittetulundusühingu esindajad linna ja ülikoolide poolt asutatava uue 
eraõigusliku isiku tegevusse.
 
II Rahvusvahelise maja nõustamis- ja teenuskeskuse tegevust korraldava 
mittetulundusühingu asutamine
 
Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool soovivad asutada ühise organisatsiooni 
mittetulundusühingu vormis, mis oleks aluseks rahvusvahelise maja nõustamis- ja teenuskeskuse 
loomisele ja mis koondaks võimalikult palju välismaalastega seonduvaid teenuseid ühe katuse alla.
 

Läbirääkimiste tulemusena on jõutud seisukohale, et loodav mittetulundusühing hakkab pakkuma 

ja vahendama Lõuna-Eestisse saabuvatele välismaalastele kiiremaks kohanemiseks vajalikke 

teenuseid ja infot, sh:

keskne informeerimis- ja nõustamisteenus;
isikukoodi väljastamine;
elukohateate registreerimine;
migratsiooni nõustamine;
arstiteenuse vahendamine;
ettevõtlusalane nõustamine;
kohanemisprogrammi vahendamine;
kohanemise ja lõimumise protsessi nõustamine;
eesti keele kursused;
karjäärinõustamine;
tööotsingu töötuba;
juhiload ja liiklusregistri büroo teenused;
maksualane nõustamine;
erateenuste pakkumiste vahendamine (kinnisvara- ja elukohateenus, sideteenus, 
pangateenused, kindlustus, õigusabi, lastega seonduvad teenused jne).

 
Tartu linnas täna sellises mahus välismaalastele nõustamisteenust ei osutata.
 
Linnavalitsus soovib Tartu linna 2019. a eelarvesse planeeritud vahendid suunata loodava 
mittetulundusühingu poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste finantseerimiseks.
 
Lisaks eelnimetatule on planeeritud, et loodav mittetulundusühing hakkab korraldama ja 
vahendama kultuuri- ja lõimumisüritusi (keelekoolitused, loengud, seminarid, näitused, 
meelelahutusüritused jm). Nimetatud tegevusvaldkonnas näeme ka enim võimalusi koostööks 
MTÜ-ga Rahvusvaheline Maja. Tegemist on valdkonnaga, kus tegutsemiseks on MTÜ-l 
Rahvusvaheline Maja hea olemasolev kogemus.
 



Linnavalitsus esitab rahvusvahelise maja nõustamis- ja teenuskeskuse tegevust korraldava 
mittetulundusühingu asutamisel osalemisega seotud materjalid arutamiseks linnavolikogu 
16.05.2019. a istungile.
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