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Reservfondi kasutamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määrusega nr 96 

"Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord".

2021. aasta reservfondi suuruseks kinnitati esialgse eelarvega 1 260 000 eurot. Seoses 

koroonaviiruse tõkestamisega seotud ettenägematute kulude tekkimise võimalusega suurendati 

lisaeelarvega reservfondi 511 000 euro võrra. Lõplikuks reservfondi suuruseks kujunes 1 771 000 

eurot. 

2020. aasta reservfond oli 760 000 eurot, millest kasutati 622 064 eurot ehk 82%.

Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 1 370 180 eurot ehk 77%.  Eraldamata jäi 400 820 eurot. 

Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel.

 Järgnevas graafikus on toodud eraldised valdkonniti. 

 
 
Reservfondi vahendeid on kulunud kõige enam, 25%, sotsiaalse kaitse -ja tervishoiu valdkonda. 

Ka Koroonakriisiga seotud otseseid kulusid tehti kõige enam sotsiaalses kaitses ja tervishoius. 

 
 

.

https://www.riigiteataja.ee/akt/419062020010
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnavarad/Linnaeelarve/Reservfond2021.pdf


 
Majandusliku sisu lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt: 
 

 
 

Investeerimiskuludeks eraldati 100 880 eurot, sh

eurot

Tartu Lasteaed Helika I korruse remonditöödeks 65 000

Sihtasutusele Tartu Jaani Kirik toetust kiriku küttesüsteemi remondiks 14 660

Mittetulundusühingule FC Helios kunstmuru  soetamiseks FC Heliose jalgpalliklubi 

uude jalgpallisaali

10 000

Emajõe aeruklubile erialase spordiinventari soetamiseks 9 000

Tartu Kalmistutele leinamajade kellade ostuks 2 220

 
Tegevuskuludeks eraldati kokku  eurot, sh 

antud toetusteks 345 321 eurot, millest koroonakriisiga seotud kulusid oli 3840 eurot ehk 1% 

antud toetustest. 

Suuremad eraldused:

eurot

Sihtasutusele Tartu Rahvaülikool vaimse tervise toetamise koolituste 

korraldamiseks, koolitustegevuse digitaliseerimiseks ja  uue õppeklassi remondiks

28 000

MTÜ-le Kino Linnasalu rajamiseks Vabaduse puiestikule 22 680 eurot ja kaasaegse 

maastikuarhitektuuri raamatu VÄLTIMATU VÄLIRUUM // INEVITABLE 

PUBLIC SPACE väljaandmiseks 4800 eurot

27 480

Spordiklubile "Välk 494" osalemiseks Euroopa karikasarjas, Continental Cup teise 

ringi C-grupi turniiril ning Balti jäähokiliiga turniiril ja  premeerimaks Eesti 

meistriks tulnud jäähokimeeskonda Välk 494

25 000

Spordiklubile Duo osalemiseks võrkpalli eurosarjades ning Bigbank Tartu 



Spordiklubile Duo osalemiseks võrkpalli eurosarjades ning Bigbank Tartu 

võrkpallivõistkonna premeerimiseks seoses Eesti võrkpalli karikavõiduga ja  Eesti 

meistritiitliga
25 000

Mittetulundusühingule Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi toetust osalemaks 

Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL ja premeerimaks Eesti meistriks tulnud Tartu 

Ülikool/Kalev korvpallinaiskonda ning Tartu Ülikool Maks & Moorits 

korvpallimeeskonna premeerimiseks seoses Eesti korvpalli karikavõiduga

20 000

Mittetulundusühingule Eesti Moe Festival toetust Estonian Fashion Festivali 

korraldamiseks 15 000

olümpiavõitjaks tulnud Tartu sportlase Julia Belajeva ja tema treeneri Natalja 

Kotova premeerimiseks

15 000

Tantsustuudiole Carol toetust balletikooli saalide remondiks 14 000

Tartu Ülikoolile keskaegse Väikese Gildi hoone ja selle kinnistu täiendavate 

arheoloogiliste uurimistööde finantseerimiseks

13 440

Võimlemisklubile Akros Tuglase 14 võimlemiskeskuse välisaali väljaehitamiseks 

vajaliku inventari soetamiseks

13 400

Tartu Motokrossiklubile külgkorvide MM ja Quadide EM etapi korraldamiseks 10 000

 
personalikuludeks kokku 327 482 eurot, millest otseselt koroonakriisiga seotud kulusid oli 46 499 

eurot ehk 14% personalikuludest. 

eurot

linnavalitsuse töötajate koondamise ja pensionile siirdumisega ning linnavalitsuse 

struktuuri muudatustega seotud kuludeks

234 273

tööjõukuludeks seoses asutuste juhtide pensionile siirdumisega 32 433

A.Le Coq Spordimajas avatud vaktsineerimiskeskusega kaasnevateks tööjõukuludeks 27 231

Tartu Noorsootöö Keskusele täiendavate tänavanoorsootöötajate värbamiseks 19 268

Tartu Lastekunstikooli ja Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu juhtide 

vahetumisega kaasnevate täiendavate tööjõukulude katteks

11 333

Tartu Linnavalitsuse ja Päästeameti koostööprojekti "Kodud tuleohutuks" 

tööjõukuludeks

2 944

 
majandamiskuludeks 595 582 eurot,  millest otseselt koroonakriisiga seotud kulusid oli 416 838 

eurot ehk 70% majandamiskuludest.

Suuremad eraldused:

eurot

koroonaviiruse tõkestamisega seotud kuludeks (nt deso- ja isikukaitsevahendid ja 

laululava juures olevate COVID-19 testimistelgi valvekulud, A.Le Coq 

Spordimajas avatud vaktsineerimiskeskusega kaasnevateks kulud, 

vaktsineerimisbussidega seotud kulud)

311 493

riist- ja tarkvara rendi- ning soetamise kuludeks 61 073

vaimse tervise esmaabi koolituseks haridustöötajatele 23 400

süsinikdioksiidi mõõturite ostuks 21 420

Anne Sauna gaasikütte kuludeks 20 000

mobiilsete õhupuhastite ostuks 19 000

Tiigi Seltsimajale Autovabaduse puiesteel keskkonnasõbralike lahenduste 

elluviimiseks 14 840

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoones invakaldteede ehitamiseks 14 760

mobiilse õpilaspileti juurutamisega seotud kuludeks 13 200

Tartu Hansa Kooli ja Tartu lasteaed Poku ühte klassi/rühmaruumi ruumipõhiste 

ventilatsiooniseadmete prototüüpide paigaldamiseks

12 800

Jaama 77 plahvatuse kulude hüvitamiseks Pärna 10 KÜ-le 12 145

Tartu Raekojaga seotud inventarikuludeks 10 774

 
 



 
Eraldatud vahenditest, 1 370 180 eurost, jäi kasutamata:

eurot

Tartu Hansa Kooli ja Tartu lasteaed Poku ühte klassi/rühmaruumi ruumipõhiste 

ventilatsiooniseadmete prototüüpide paigaldamisega seotud kuludest

3 937

Tartu Linnavalitsuse ja Päästeameti koostööprojekti "Kodud tuleohutuks" 

kaasfinantseeringu kuludest

2 980

Tartu meditsiinitöötajate sportimise soodustuse kulude hüvitamisest 1 601

Rudolf Gottfried Kallase hauamonumendi ja hauaplatsi korrastamise kuludest 1 119

 
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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