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Linnavolikogu moodustas rahanduskomisjoni 14. novembril 2017. Komisjoni 

tegevusvaldkonnaks määrati linnaeelarve ja maksuküsimused.

 
Komisjoni esimeheks valiti Toomas Kapp ja aseesimeheks Jüri Kõre.

 
20. veebruaril 2020 laiendati rahanduskomisjoni tegevusvaldkonda ning lisati linnavara 

valitsemise, kasutamise, käsutamise küsimused.

 
Komisjon on pidanud ajavahemikus detsember 2019 kuni november 2020 11 koosolekut, 

sealhulgas 3 videokonverentsi keskkonnas ja 1 e-posti teel.

 
Koosolekute päevakorras on olnud 59 küsimust, sealhulgas:

loa andmine riigihangete korraldamiseks - 23 eelnõu,

loa andmised kinnisasjade hoonestusõigusega koormamiseks,

loa andmine Salme 1a kinnistu omandamiseks,

loa andmine üürilepingute pikendamiseks, 

Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord,

Tartu linna 2020. a I lisaeelarve,

loa andmine Tartu lasteaedade ümberkorraldamiseks ja rekonstrueerimise projektis 

osalemiseks,

Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanne,

loa andmine erinevate sotsiaalteenuste osutamise riigihangete korraldamiseks,

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete 

munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" 

muutmine,

Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu 

rekonstrueerimise toetus" muutmine,

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine jm.

Tartu linna 2021.a eelarve

Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine 

Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks 

Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord" 

muutmine 

 
Kuulati informatsioone:

Tartu linna eelarve täitmisest (regulaarselt), 

Vabariigi Valitsuse kehtestatud erakorraliseks olukorraks ning linna majanduslanguseks 

valmisolekust, 

majanduslike mõjude hindamisest,

linna tegevuskulude kokkuhoiust ning kavandatud investeeringutest, 

südalinna kultuurikeskuse idee esitamisest Riigikogu kultuurikomisjonile kui võimalikust 

järgmisest riikliku tähtsusega kultuuriehitisest,

Riia ringi projektist ning otsuse eelnõu "Loa andmine Tartu linnale kuuluvast kinnisasjast 

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2017111400005


Riia ringi projektist ning otsuse eelnõu "Loa andmine Tartu linnale kuuluvast kinnisasjast 

Ringtee tn 81 kinnistuosa võõrandamiseks".

 
Komisjoni liikmete poolt tehtud ettepanekud:

Jälgida tänavate ülekatete tegemise kvaliteeti, et tänavad ei muutuks konarlikuks "lapitekiks",

loa andmised riigihangete korraldamiseks tuleks esitada eraldi otsustena ning anda komisjonile 

infot, milliseks hanke hind tegelikult kujunes ja millised olid hanketingimused. Sellekohane 

informatsioon tuleks esitada ka volikogule või vähemalt volikogu komisjonile; üle vaadata eelarve 

prioriteedid, panna kõrvale kõik vahendid, mis ei ole seotud sihtfinantseeringutega, ja mitte neid 

kulutada enne olukorra paranemist.

 
Komisjoni liikmete osalemine koosolekutel :

 
Komisjoni liikmed Esitas 

komisjoni 

liikmeks

Kokku

osalenud

1. Toomas Kapp Reformierakond 36/36

2. Indrek Katušin Reformierakond 36/33

3. Kristo Seli

(alates 11.10.18)

Reformierakond 25/21

4. Tiia Teppan

(alates 07.11.19)

Reformierakond 13/13

5. Väino Kull Reformierakond 36/35

6. Margus Hanson Reformierakond 36/36

7. Ants Johanson

(alates 20.02.20)

SDE 9/9

8. Arno Arukask

(alates 20.02.20)

SDE 9/9

9. Aadu Must Keskerakond 36/31

10. Mirje Kikkas

(alates 23.01.20)

Keskerakond 10/10

11. Argo Annuk

(alates 07.11.19)

Isamaa 13/12

12. Indrek Särg EKRE 36/30

13. Aare Tamm

(alates 24.05.18)

EKRE 29/21

14. Jüri Kõre VL Tartu Heaks 36/32

15. Margus Jaanovits 

(alates 20.02.20)

VL Tartu Eest 11/11
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